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מחלקת ספורט

פעילותה כוללת הגברת המודעות . יחידת הספורט הוקמה למטרת קידום הספורט הסטודנטיאלי בקמפוס ומחוצה לו ובשיתוף מלא עם מועדון  הספורט של האוניברסיטה
ימי ספורט הרצאות ואירועי ספורט לחוגים , נבחרות סטודנטים בליגות ארציות: והנכונות לאורח חיים בריא וספורטיבי בקמפוס וכמו כן הקמת מערכי ספורט הכוללים

.הגברת מודעות לתזונה בריאה ושימוש בספורט כדרך חיים ואורח חיים כייפי, השונים במהלך תקופת הלימודים

בעלי תפקידים

מנהלת יחידה

מטרות המחלקה

מיתוגו וביסוסו מבחינה , בניית מערך ספורטיבי תחרותי המייצג את האוניברסיטה
אקדמית

שילוב הספורט כדרך חיים באופן הפונה לכלל הסטודנטים

מתן פלטפורמה חברתית דרך קבוצות ספורט עממיות ופעילויות קבוצתיות

שינוי תפיסת האוניברסיטה של מערך הספורט האוניברסיטאי וקבלת הכרה 
משמעותית יותר

יעדים אופרטיבים

שירותים בנושא ספורט , פרוייקטים לאורח חיים בריא, בנייה של תכנית אימונים
.וכושר לכלל הסטודנטים

מענה מהיר בנושאים אלו, חוגי העשרה, מתן הרצאות

קיום טורנירים שונים



הצבת סטנדרט של קיום 
.ספורט חובה לסטודנטים

שינוי תפיסת 
האוניברסיטה של מערך 
הספורט האוניברסיטאי 
וקבלת הכרה משמעותית 

יותר

גיונים , דומה למטרה הראשונה
קבלת תמיכה , בתוך האגודה

הצגת , ר"ר והיו"של הסיו
.הרעיון לבכירים באוניברסיטה

מנהלת יחידת הספורט
י גורמים שונים "קבלת הרעיון ע

בפקולוטות

קיום לפחות שלושה 
פנים , טורנירים עממיים

.אוניברסיטאים

כדורגל / טורנירי כדורסל 
טניס פתוח לכלל / 

הסטודנטים

קביעת מועדים לטורנירים 
פרסום בקלאנדר , מראש

פרסום גורף ברשתות , השנתי
תאריכים , החברתיות

, מוקדמים לרישום הסטודנטים
הצבת , תיאום מתקנים

..ציוד, שופטים, מתנדבים

מנהלת יחידת הספורט
 100רישום של למעלה מ
קיום , סטודנטים בכל טורניר

טורניר מוצלח ובטיחותי

שינוי קונספט מירוץ 
.האוניברסיטה

קיום המירוץ על . 1
,            הפסקת לימודים

 500רישום של לפחות . 2
סטודנטים רצים

קבלת אישור לשינוי  מועד 
אירגון לוגיסטי של , המירוץ

רישום , האירוע בסיוע של עומר
, מוקדם של סטודנטים

!ם-ו-ס-ר-פ, אזרחים, עמותות

מנהלת יחידת הספורט
קיום הטורניר על הפסקת 

עמידה ביעד של מעל , לימודים
. סטודנטים רשומים500

עליה במקומות הכלליים 
השנה )א "בטורנירי אס

מקום , מקום שלישי נשים
.(חמישי גברים

איתור וגיוס מוקדם של 
קיום בחינות , ספורטאים

כניסה לנבחרות ואימונים 
.סדירים

פרסום חזק בפקולוטות 
הצגת ההטבות , השונות

לסטודנטים ספורטאים
מנהלת יחידת הספורט

עלייה במספר הסטודנטים 
עליה , הספורטאים בנבחרות

.בדירוגים הכלליים


