
                                                           

                                                                 
 

 תשע"ד בסיון' יג

  4112 ביוני 11 

 

 לכבוד
 מנהלי מחלקות ספורט 

 ברשויות המקומיות
 

 

עבור מנהלי מחלקות ספורט  לימודים לתואר ראשון במדעי החברה והרוח בשילוב דיפלומה בניהול ספורטהנדון: 

 ספורט עובדי הרשויות המקומיותואנשי 

 

האוניברסיטה הפתוחה איגוד מנהלי מחלקות הספורט , מרכז השלטון המקומי בשיתוף ועדת הספורט במש"מ,

א' לתכנית ייחודית עבוד מנהלי ועובדי מחלקות והמכללה האקדמית בוינגייט, שמחים לבשר על פתיחת מחזור 

הספורט ברשויות המקומיות, המקנה תואר ראשון במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה, ותעודת 

 המכללה האקדמית בוינגייט. התמחות בניהול ספורט מטעם

 

בניהול  לימודי תעודהלימודי תואר במדעי החברה, מדיניות ציבורית, שלטון מקומי ו תכנית הלימודים משלבת

  . ספורט, המיועדים לקדם את מיומנויות הניהול של הסטודנטים המשלבים ידע אקדמי וידע פרקטי

 

 , ממשל ופוליטיקה, ושלטון מקומי. כמו כן,הציבורי, מדיניות ירכשו ידע בתחום המנהל סטודנטיםה הלימודיםבמהלך 

יעסקו תקצוב מחלקות ספורט, ל, שיווק וניהונות בארץ ובעולם, יירכשו כלים בילמדו אודות מערכות ספורט שו

 ויתנסו בכתיבת תכניות עבודה.  בתיאוריות ומשפט מתחום הספורט

 

אר תוך שלוש שנים, בכל שנת לימודים יילמדו שלושה סמסטרים הלימודים בתכנית מאפשרים לסיים את לימודי התו

 )הלימודים מתקיימים במתכונת של הנחייה מתוגברת בלבד(. הלימודים יתקיימו במכללת וינגייט. 

 

 2,211שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הינו שכר לימוד אוניברסיטאי . מרכז השלטון המקומי מעניק מלגות על סך 

  לפחות.₪  1,111מצעות מפעל הפיס, והאוניברסיטה הפתוחה תעניק מלגה בגובה של לסטודנט בא₪ 

 

  , במכללה האקדמית וינגייט.73:37-77:77בין השעות  ,70.70.70ייערך בהתואר כרות לתכנית ייום ה

 רצ"ב ברושור עם פרטי התכנית, ומכתב לסטודנט עם מידע אודות המלגה.

 

 

 

 



                                                           

                                                                 
 

 

עובדי מחייבת את בור מנהלי מלקות הספורט נועדה לתת מענה לדרישת משרד הפנים, הפיתוח תכנית ייחודית זו ע

 . 4112הרשויות, לרכוש השכלה אקדמית עד לשנת 

   

 תסייע לפיתוח הספורט ברשויות המקומיות. פיתוח ההון האנושי בתחום הספורט כנית, על פתיחת התאנו מברכים את 

 

אנשי מקצוע בתחום הספורט של  םעידוד הצטרפותלקוראים ו בלימודיהםלסטודנטים  רבה הצלחה מאחלים אנו

 לתוכנית ברוכה זו.רשויות ב

 

 

 בברכת לימודים פוריים,                                                                  

 

                        

 שאול דוד                 רן קוניק            יבסב חיים                    

 יו"ר                                               אש עיריית גבעתיים רראש עיריית מודיעין מכבים רעות              

 איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות            ועדת ספורט במש"מויו"ר            ויו"ר המרכז לשלטון מקומי     

 

              

 פרופ' רוני לידור                                                           פרופ' יגיל לוי                

 נשיא המכללה האקדמית בוינגייט                                     האוניברסיטה הפתוחה                      

       
        

        
 :יםהעתק       

 ראשי רשויות מקומיות
 ספורט.תרבות והמנכ"לית משרד ה -הגב' אורלי פרומן
 ראש המועצה האזורית רמת נגב, ויו"ר מרכז המועצות האזוריות. -מר שמוליק ריפמן

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות. -מר ישראל נדיבי
 בספורט.ונערות מנכ"לית המועצה לקידום נשים  -ת ינילובהגב' עומרי

 ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט. -שפר מר אורי
 מרכז השלטון המקומי. ,מנכ"ל -מר שלמה דולברג
 מזכיר איגוד מנהלי מחלקות הספורט. -מר שבתאי פיקר
 ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי. -הגב' מיכל מנקס

 יועץ אסטרטגי, מרכז השלטון המקומי. -מר רמזי חלבי
 ראש מינהל הדרכה, מרכז השלטון המקומי. -הגב' דפנה נוף
 ראש תחום חברה, ממונה ספורט, מרכז השלטון המקומי. -מדר-הגב' רות דיין

 .המקומי השלטון מרכז, וצעירים נוער חינוך תחום ראש -בר זיו מר
 


