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מועדי פתיחת |WINCLUB מועדון חברים|ידיעון|הרשמה|קורסים בתיירות אתגרית|מי אנחנו

 בוגרים מדברים|מדור השמה|יצירת קשר|קישורים|גלריה|אירועים|קורסים

 בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי

  

 .מטרתנו להכשיר מדריכים מוסמכים בתחום התיירות, הפנאי האתגרי והנופש 

הספר הבלעדי ללימודי תעודה בתחום התיירות, -בית
  .הפנאי והאתגר בארץ

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fZZ5D0OM2Awלפתיחת הסרטון: 

 

   למועדי פתיחת הקורסים לחץ כאן<<

 
 

 לימודי פנאי אתגריהמרכז ל   הכשרת מדריכי טיולים בארץ ובעולם   

 נחי סדנאות שטחקורס מ  קורס מורי דרך  

 
תו  -קורס מדריכי טיולים במערכת החינוך

 !חדש -מומחים לפנאי אתגרי  תקן

 קורס מדריכים להישרדות  קורס מדריכי טיולים ונציגי יעדים לחו"ל 

  קורס סוכני נסיעות ויועצי תיירות 
קורס מדריכים לטיפול באמצעות 

 הרפתקה ומסע בטבע

     מסעות לפולין קורס מדריכי 

 
אנגלית מקצועית למורי דרך ולמדריכי 

 טיולים
    

 
הסבת מורי דרך להדרכת טיולים 

 במערכת החינוך
    

        

  
וגלישה מצוקים , מתחמי חבלים  טיפוס 

 אתגריים
 הכשרות בענף האופניים  

  (קורס מדריכי גלישה ממצוקים )סנפלינג  
קורס בוני שבילי אופניים בשטחים 

 פתוחים

 ות ברכיבה על אופני שטחמובילי קבוצ  מפעילי מתחם חבלים אתגרי 

 
אתגרי ובוני  קורס מנהלי מתחם חבלים

 אומגות מוסמכים
 קורס מדריכי אופניים 

        

 נהיגת שטח ונהיגה מבצעית   קורסי תיירות כלליים  

 קורס מדריכים לרכבי שטח  חדש -שים בין תיירות לאמנותמפג  
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יצירות מופת בבירות אמנות מובילות    
 חדש - בעולם

מדריכים בכירים להובלת רכבי שטח  
4x4 

     חדש - תיירות קולינרית בישראל  

       

  
ידיעון  | PDF קובץ - ידיעון קורסים תשע"ה

  קורסים מאושרים לגמול השתלמות    דיגיטלי

 

ענף התיירות בישראל התפתח מאוד בשנים האחרונות. כתוצאה מפריחת התיירות, נוצרה דרישה 
למקומות לינה שונים, חברות תיירות וטיולים, מסעדות, אטרקציות ועוד . על כן נוצרה גם דרישה לעובדים 

ובהם למדריכים מוסמכים בתחום התיירות ,הפנאי האתגרי והנופש. תיירות   ם התיירות,שונים בתחו
אתגרית היא בעיקרה תיירות ספורט, תיירות טבע ותיירות תרבותית. מדובר במכלול של פעילויות 

המבוצעות באתרים פראיים, מבודדים, נטולי פיתוח או סממנים של ציוויליזציה. הפעילות במסגרת תיירות 
 תגרית יכולה לכלול פעילויות פיזיות אך לא רק כאלו.א

בית הספר לתיירות אתגרית הוא בית הספר היחיד בארץ המכשיר מדריכים לענף ייחודי זה. מטרת 
הקורסים שבו היא להכשיר כוח אדם מקצועי המסוגל לתכנן, להוביל, לארגן ולהוציא אל הפועל מגוון 

בין  ירות פנים, וזאת בשמירה על כללי בטיחות וזהירות קפדניים. פעילויות אתגריות לתיירות נכנסת ותי
התלמידים יכולים לבחור בין קורס מורי דרך, קורס  לימודי תיירות הקורסים השונים הנלמדים במסגרת

מדריכי טיולים במערכת החינוך, קורס מדריכי טיולים ונציגי יעדים לחו"ל, קורס מנחי סדנאות שטח, קורס 
שרדות, קורס מדריכי גלישה ממצוקים, קורס בוני שבילי אופניים בשטחים פתוחים, קורס מדריכים להי

 Outdoor מדריכים לרכבי שטח, צעדים בהקמת עסק חדש ומצליח, מדריכים לסדנאות שטח בשיטת
Education  המשתמשת בפעילות האתגרית בשטח כדי להוביל קבוצות לעבר מטרות ערכיות מוגדרות

גוון קורסים. שימוש אחר בטבע ותיירות אתגרית נעשה לצורכי טיפול ועבודה עם קבוצות ומובנות ועוד מ
בעלות צרכים מיוחדים. הפעילויות בקורסים מתבצעות ברובן בשטח תוך כדי התנסות והשתתפות פעילה 

של הלומדים. הלמידה היא חווייתית וכל אחד יכול למצוא בה את מידת האתגר המתאימה לו. קבוצות 
 ידה קטנות ואנו מעניקים תשומת לב רבה לדינמיקה הקבוצתית הנוצרת בפעילויות השונות.הלמ

החיים המודרניים הרחיקו את האדם מהטבע והשכיחו ממנו את מיומנויות הקיום הטבעיות שלו ואת 
היכולת לשרוד בתנאי שטח. המגורים במרחבים עירוניים והשהייה הממושכת בחדרים סגורים בלמו 

שנים של צמיחה והתפתחות אנושית בחיק הטבע. מאחר שאנחנו חיים בתקופה כה מודרנית, בה מיליוני 
האדם לא מניח לרגע את האלקטרוניקה ומחובר בכל רמ"ח אבריו לטלפון הנייד ולרשת האינטרנט. חשוב 

לפתח לשמור על העקרונות האמיתיים להישרדות ולטבע. לימודי פנאי אתגרי ילמדו אתכם להוביל, לתכנן ו
 תכניות שכמובן כוללות פעילות שטח ואתגר.

התעודות יחד עם הידע והניסיון שכל בוגר יצבור בסיום הלימודים, יאפשרו לו אפשרות להשתלב בשוק 
העבודה במגזר העסקי, בתכניות של טיפול בטבע, לשמש כיועץ לפעילויות שטח ואתגר, להקים עסק פרטי 

 ו'.בתחום, להוביל מרכזי פנאי אתגרי וכ

אנו מזמינים אתכם לבחור את האתגר שלכם, להפוך את האהבה שלכם לקריירה וליצור לעצמכם מגוון 
 אפשרויות עבודה בענף ייחודי ומרתק של תיירות אתגרית הנמצא בצמיחה מתמדת.
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