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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 לימודי תיירות

ודי תיירות אתגרית שכוללת תיירות, המכללה האקדמית בוינגייט מכשירה תלמידים בלימ 
לימודי  ספורט, תיירות טבע ותיירות תרבותית. בין הקורסים השונים הנלמדים במסגרת

התלמידים יכולים לבחור בין קורס מורי דרך, קורס מדריכי טיולים במערכת החינוך, קורס  תיירות
מדריכים להישרדות, קורס  מדריכי טיולים ונציגי יעדים לחו"ל, קורס מנחי סדנאות שטח, קורס

מדריכי גלישה ממצוקים, קורס בוני שבילי אופניים בשטחים פתוחים, קורס מדריכים לרכבי שטח, 
לימודי  צעדים בהקמת עסק חדש ומצליח ועוד. אחד מהקורסים הלימודיים והחינוכיים של

ר מלמד על הוא מדריכי מסעות לפולין, קורס חשוב והכרחי לעם היהודי ולמורשת אש תיירות
 תולדות השואה ועל סיפורים אמיתיים שהתרחשו באותה תקופה.

 מסע לפולין

נראה כי בשנים האחרונות הביקוש למסעות לפולין גובר הן בבתי הספר והן עבור אנשים 
מבוגרים שמעוניינים להתחבר אל המורשת שלהם ולהכיר אותה יותר מקרוב. הקורס מיועד 

נשי חינוך, סטודנטים, מטיילים עצמאיים ועוד. בסיום הקורס למורי דרך, מדריכי טיולים, א
הבוגרים יוכלו להדריך טיולים ומסעות לפולין ולשתף את הידע שלהם עם אחרים. נושאי הלימוד 

עבור קורס מדריכי מסעות לפולין כולל היכרות מלאה עם מדינת פולין, הן  לימודי תיירות של
מבחינת הגיאוגרפיה שלה, היסטוריה, חברה, תיירות, תולדות יהודי פולין, תולדות השואה 

ומאפייני האידיאולוגיה הנאצית. סגל המרצים מעביר את הידע ואת הנושאים לתלמידים ברגישות 
 ושת הסבל המשותפת לכל ניצולי השואה.רבה ומאפשר להם להבין את תח

 טיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע

, ישנו קורס מיוחד ומרתק הנקרא "קורס לימודי תיירות בנוסף לכל הקורסים המאתגרים של
לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע". הטיפול היא שיטת העצמה לעיצוב ושינוי התנהגות 

אתגריים. נעשה שימוש בטבע בתור סביבה אתגרית ברמה האישית והקבוצתית, דרך מסעות 
וטיפולית, באמצעות התמודדות עם אתגרים מהותיים ותוצאות מהירות. בקורס, התלמידים ילמדו 

כיצד לתכנן ולהוביל תכניות העצמה, תוך שיתוף פעולה עם צוותים מקצועיים. בסיום הקורס 
תקה, שיטה המתאימה לעבודה עם הבוגרים יוכלו להשתלב בעמותות וארגונים לטיפול בהרפ

קבוצות נפגעי טראומה, הלם קרב, נוער בסיכון ועוד. הקורס מקנה תעודת מדריך לטיפול 
 באמצעות הרפתקה ומסע בטבע מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

זיותרפיה או בוגרי קורסי מדריכי כושר גופני ומורים לחינוך גופני. כמו כן, על המועמדים לעבור 
 .בנה גוף האדם ותפקודוקורס מ

  

המכללה האקדמית בוינגייט שמה לה למטרה להכשיר מטפלים בתחום הרפואה המשלימה 
ולגרום להם להיות מטפלים אמביציוזיים עם שאיפות גבוהות ועם כושר טיפולי מקצועי. הקורסים 

 .מתאימים לאנשים המעוניינים לקחת חלק בעולם זה ולעזור לאנשים אחרים באמצעות מגע
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