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   התכנית הרב תחומית להכשרת מומחים לפנאי אתגרי

 שנה"ל תשע"ט

 קובי בלין מרכז הקורס:

 דותן חיים מנהל אקדמי:

 8102אוקטובר :  מועד תחילת הקורס

להכשיר אנשי מקצוע מומחים לפיתוח, ניהול והנחיית תכניות הכוללות פעילויות שטח ואתגר, מטרת התכנית: 

 ע ולהובלת מסעות אתגריים ומסעות חניכה.פעילויות הישרדות וטיפול בטב

אנשי חינוך וטיפול, יועצים ארגוניים, עובדים סוציאליים, חובבי שטח ופעילות אתגרית, למי מיועדת התכנית? 

מדריכי טיולים, אנשי שטח ואתגר, מדריכי נוער, מנהלי מסגרות פנאי, מנהלי הדרכה בארגונים שונים, בעלי 

  מי שמעוניין להדריך קבוצות ולפתח יזמות בתחום פעילויות שטח ופנאי אתגרי.חברות הפועלות בשטח וכל 

הלימודים ישלבו לימוד עיוני עם לימוד מעשי בשטח בהדגשת למידה התנסותית הנושאים הנלמדים בקורס: 

 וחווייתית. הלימודים ימשכו שנתיים: ארבעה סמסטרים אקדמיים עם חופשת סמסטר וחופשת קיץ. 

 תבססים על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ויכללו הכשרות בתחומים:הלימודים מ

 הקניית מיומנויות לקיום בטבע -ות* מדריכי הישרד

 שיטת למידה באמצעות הסביבה דרך התנסות חווייתית במצבים שונים בטבע. -* מנחי סדנאות שטח

רתה העיקרית היא שינוי ועיצוב שיטת טיפול והעצמה מיוחדת אשר מט -* טיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע

 התנהגות ברמה האישית והקבוצתית.

 .Outward Boundלימוד ותרגול מתודת  -* מובילי מסעות חניכה אתגריים

נוסף על מרכזי הקורס ילמדו בתכנית, מרצים המומחים בתחומי התוכן השונים, צוות המרצים בקורס: 

 כה והטיפול.המשלבים ידע אקדמי עם ניסיון בשטח ובעולם ההדר

  12:11-00:11בימי שישי בין השעות  ים הלימודהיקף שעות הלימוד בקורס: 

 לשומרי שבת. התכנית מתאימה גם

 שעות לימוד. 600-כ היקף השעות:

 *במהלך התכנית יתקיימו פעילויות של כמה ימים רצופים.

מותנה באישור המסלול האקדמי בוגרי התכנית יוכלו להגיש בקשה לקרדיט אקדמי בלימודים. הכרה אקדמאית: 

 של המכללה אליה נרשמו.
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 ראיון אישי עם מרכז הקורסהמועמדים ללימודים יעברו הליך קבלה לתכנית: 

  

    שנתייםמשך הקורס: 

 ש"ח דמי הרשמה001ש"ח +  80,501מחיר הקורס: 

מטעם המכללה  "מומחה לפנאי אתגרי"תוענק תעודת  לבוגרים שיעמדו בהצלחה במטלות הקורסתעודה: 

 האקדמית בוינגייט ועוד חמש תעודות הסמכה כמפורט להלן:

 Outdoor facilitator -. מנחי סדנאות שטח0

 Low Ropes -. מפעיל מתחם חבלים נמוך8

 Primitive Skills -. מדריך הישרדות0

 Wilderness Adventure Therapy Guide -. מדריך לטיפול באמצעות הרפתקה וטבע4

 מסעות חניכה אתגריים )מח"א( . מוביל0

(  wincol.ac.il/xcool יש למלא טופס רישום )ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנוהרשמה: 

  בצרוף אישור רפואי .  15-2905855לפקס. ולשלוח   

  15-2905804טל.  רישוםניתן לפנות למחלקת הלהרשמה טלפונית 

 orly-le@wincol.ac.ilאו במייל: 

 xcool@wincol.ac.il      2905890-15או במשרדי ביה"ס : 

   101-0822524למידע מקצועי ניתן לפנות לרכזי התכנית : קובי בלין בטל: 

 108-4292202או לדותן חיים בטל: 
   

 
 
 

  
 ה,נשמח לעזור בכל שאל                                   

 צוות בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי                                                                                                   
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