
מועדי פתיחת קורסים -בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי  

 פתיחהמועדי  ימי הלימוד שם הקורס
חתשע"מורי דרך   

 באישור משרד התיירות

שישי לימוד עיונייום   

 08:00-14:15  

יםיום סיור רביעייום   

6:30 – 19:30  

 משך הקורס כשנתיים

 

2017 אוקטובר  27  

מדריכי טיולים למערכת 

 החינוך

 באישור משרד החינוך

 קורס קיץ מרוכז

ה -ימי הלימוד א  

 חמישה ימים מלאים בשבוע

18:00 – 9:00בימי כיתה   

19:00 – 7:00בימי סיור   

יםיחודש –משך הקורס כ   

----------------- 

 קורס חורף

  08:00-18:00ימי ד' 

חודשים 9-משך הקורס כ  

2017ביולי  19  

 

 

 

 

 

 

2017בנובמבר  8  

הסבת מורי דרך למדריכי 

 טיולים במערכת החינוך

 קורס קיץ מרוכז

ג' –ב'  -א' :ימי   

שבועות 3 -משך הקורס כ  

 –בשעות:כיתה לימודי 

:0009- 18:00  

19:00 – 7:00ימי סיור   

. -------------------  

קורס חורף    

08:00-17:00ימי א' , ב'   

  מפגשים 14

 

 

 

  2017באוגוסט  27

 קורס מרוכז

 

 

 

 

 

2017נובמבר   



ועדי פתיחת קורסיםמ -בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי  

 פתיחהמועדי  ימי הלימוד שם הקורס
טיולים לחו"למדריכי   

 תשע"ח

 

 08:00-14:00ימי שישי 

 משך הקורס 

חודשים 8-כ  

2017בנובמבר  3  

  סוכני- תיירות יועצי

 נסיעות

17:00-20:15 שלישי ימי  

09:00-13:00 שישי וימי   

חודשים 8 -כ  

2017נובמבר ב  7 

מנהל עסקי בכיר 

 במלונאות

16:00 – 21:15 ראשון ימי  

21:15-16:00  -  רביעי ימי  

חודשים 12 – הקורס משך  

2017בנובמבר  1  

2017מרוכז קיץ  גלישה ממצוקים  

ו'-ימים א'  

 קורס חורף

 ימים ה' , ו' 

    2017באוגוסט  13

 

2017באוקטובר  26  

 על ברכיבה קבוצות מובילי

שטח אופני  

 יפורסם  14:00-08:00ימי שישי 

 

 

אנגלית  מקצועית למורי 

 דרך ומדריכי טיולים
20:30 – 17:00יום שלישי   

20:30 – 17:00ראשון  ימי  

 

2017באוקטובר  27  

 

התכנית להכשרת מומחים 

תשע"ח לפנאי אתגרי  

 קורס דו שנתי

08:00-15:00ימי  שישי   

7201אוקטובר ב 27  

 מנחי סדנאות שטח

 תשע"ח

 

08:30-17:30ימי שלישי   

מפגשים 19 משך הקורס   

2017דצמבר ב  26  

לטיפול באמצעות מדריכים 

 ומסע בטבע הרפתקה

 תשע"ח

 

  קורס שנתי 

   יום שני

09:00-17:00  

            2017אוקטובר  30



ועדי פתיחת קורסיםמ -בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי  

 

 

 

 

 פתיחהמועדי  ימי הלימוד שם הקורס
 חוק פ"ע אופנים מדריכי

 הספורט
בוקר- שישי,  ערב– שלישי  יפורסם 

מנהלי מתחם חבלים 

 אתגרי

  08:00-17:00חמישי 

ימי פעילות 12  

2018בפברואר  1  

 

מדריכים מקצועיים לרכבי 

תשע"ח – שטח  

 08:00-15:00 ימי שישי 

חודשים 8 -משך הקורס כ  

2017בנובמבר  3  

מדריכים בכירים להובלה 

 וחילוץ של רכבי שטח 

ימי פעילות 7  יפורסם 

 

מפגשים 12 הישרדות  

08:30-17:30 שלישיימי   

 

2017באוקטובר  17  

 


