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

 
מומחים לפנאי  התכנית להכשרת  קורסים בתיירות אתגרית  תיירות ופנאי אתגרי  דמסלולי לימו  דף הבית 

 יאתגר

התכנית הרב תחומית להכשרת מומחים 
 לפנאי אתגרי

 
    ערק

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 מיליוני שנים של 

 .צמיחה והתפתחות אנושית בחיק הטבע
כנית לימודים ייחודית השואבת את הידע והנסיון מהכשרות התכנית להכשרת מומחים לפנאי אתגרי היא ת

 .Outdoor Training-הקיימות ברחבי העולם בתחום הפנאי האתגרי ועולם ה
שנתית המכשירה  -לראשונה בארץ בית הספר לתיירות אתגרית מציע לכם, חובבי השטח והאתגר, תכנית תלת

  .ילות שטח ואתגראנשי מקצוע להוביל, לתכנן ולפתח תכניות הכוללות פע
  

    סמרכז הקור
טיפוס וחילוץ. מנהל הכשרות  ,Outdoor Training בעל תואר ראשון בחינוך גופני, רכז תחומי -קובי בלין

 .מדריכי גלישת מצוקים ומנהלי פארק חבלים אתגרי. ממקימי מדור טיפוס, גלישה וחילוץ בצה"ל
  

    ימנהל אקדמ
 של מנחה מוסמך  ,Wildness Adventure Therapy -מוסמך ב ,Outdoor Education-ב M.A -דותן חיים

Outward  Bound  מקרוליינה הצפונית. 
  

 קהל יעד
אנשי חינוך וטיפול, יועצים ארגוניים, עובדים סוציאליים, חובבי שטח ופעילות אתגרית, מדריכי טיולים, אנשי 

מנהלי מסגרות פנאי, מנהלי הדרכה בארגונים שונים, בעלי חברות הפועלות בשטח  שטח ואתגר, מדריכי נוער,
 .וכל מי שמעוניין להדריך קבוצות ולפתח יזמות בתחום פעילות שטח ופנאי אתגרי

  
    םתכנית הלימודי

ו הלימודים ישלבו לימוד עיוני עם לימוד מעשי בשטח בהדגשת למידה התנסותית וחווייתית. הלימודים ימשכ
שנתיים: ארבעה סמסטרים אקדמיים עם חופשת סמסטר וחופשת קיץ. השנה השלישית תהיה שנת בחירה למי 

  .שיהיה מעוניין להתמחות בתחומי פעילות נוספים מתוך היצע הקורסים של בית הספר לתיירות אתגרית
 :הלימודים מתבססים על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ויכללו הכשרות בתחומים

 .הקניית מיומנויות לקיום בטבע -ריכי הישרדותמד *
 .שיטת למידה באמצעות הסביבה דרך התנסות חווייתית במצבים שונים בטבע -מנחי סדנאות שטח *
שיטת טיפול והעצמה מיוחדת אשר מטרתה העיקרית היא שינוי  -טיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע *

 .ועיצוב התנהגות ברמה האישית והקבוצתית
 .Outward Bound לימוד ותרגול מתודת -בילי מסעות חניכה אתגרייםמו *
  

 אפשרויות תעסוקה
בוגרי הקורס יוכלו להשתלב בעבודה עם קבוצות במגזר החינוכי, במגזר העסקי ובתכניות של טיפול בטבע. הם 

סוגלים לבנות יוכלו לשמש כיועצים לפעילויות שטח ואתגר ולהקים עסקים פרטיים בתחום. כמו כן הם יהיו מ
  .ולתכנן תכניות ארוכות טווח ולהוביל ולנהל מרכזי פנאי אתגרי בקהילה החינוכית

  
    תתעודו

לבוגרים שיעמדו בהצלחה במטלות הקורס תוענק תעודת "מומחה לפנאי אתגרי" מטעם המכללה האקדמית 
 :בוינגייט ועוד חמש תעודות הסמכה כמפורט להלן

 Outdoor facilitator -מנחי סדנאות שטח .1
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 Low Ropes -מפעיל מתחם חבלים נמוך .2
 Primitive Skills -מדריך הישרדות .3
 Wilderness Adventure Therapy Guide -מדריך לטיפול באמצעות הרפתקה וטבע .4
 מוביל מסעות חניכה אתגריים )מח"א( .5

  
    ולמה אצלנ

  בית הספר לתיירות אתגרית צבר ניסיון רב בהכשרת
מדריכים בתחום תיירות השטח והאתגר והתיירות בכלל, ביניהם קורסים של מדריכי טיולים בארץ והעולם 

  .וקורסים למורי דרך
  בבית הספר מלמד צוות מקצועי של מרצים כל

  .אחד מומחה בתחומו. בבית הספר לתיירות אתגרית תקבלו יחס אישי וליווי צמוד בכל תהליך ההכשרה
נות והופכות את הלמידה לחווייתית, כל אחד יכול למצוא בה את מידת האתגר המתאימה קבוצות הלמידה קט

  .לו
  

 כתבה במגזין מסע אחר
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