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בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי 
פועל  אתגרי  ולפנאי  לתיירות  הספר  בית 
במסגרת המכללה האקדמית בוינגייט זה יותר 

מ-20 שנה.
אדם  כוח  בהכשרת  מתמחה  הספר  בית 
ובהכשרת  התיירות  לענף  ומיומן  מקצועי 

מדריכים לפעילויות שטח ואתגר.
בית הספר חרט על דגלו ערכים של מקצועיות, 
ואחריות  קיימות  לקהילה,  תרומה  מצוינות, 
סביבתית, אהבת הארץ, העם והמדינה, ובראש 

כל אלו שירות אדיב ואיכותי לכל תלמיד. 
אנו שואפים להוביל כל תלמיד לרכישת מקצוע 
לנצל  עצמו,  את  להגשים  יוכל  שבאמצעותו 
את כישוריו, לתרום לחברה, להגיע לתחושת 
סיפוק והנאה מהעבודה וגם להתפרנס בכבוד.
בשטח.  מעשית  התנסות  עם  עיוני  אקדמי  לימוד  המשלבים  קורסים  מגוון  למצוא  תוכלו  הספר  בבית 
במסגרת הקורסים יוצאים התלמידים לטיולים בארץ ובחו”ל, משתתפים במגוון של פעילויות שטח ברמות 

אתגר שונות ועורכים מסעות בים וביבשה.
עם צוות בית הספר נמנים מיטב המרצים המומחים בתחומם, שתורמים במלוא מרצם מניסיונם האישי 

והמקצועי ומהידע האקדמי שלהם להכשרת הדור הבא של אנשי המקצוע.
בבית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי תוכלו למצוא:

1. סגל מקצועי ומנוסה של מרצים
2. סביבת לימודים נעימה ומזמינה, בקמפוס ירוק ותוסס של המכללה האקדמית בוינגייט 

3. כיתות לימוד ממוזגות ומאובזרות בציוד לימודי חדיש
4. לימודים המשלבים למידה עיונית עם התנסות מעשית בשטח ליצירת למידה חווייתית

5. יחס אישי וליווי צמוד לכל תלמיד לאורך תהליך הלמידה וההכשרה
6. סיוע, ליווי והכוונה לקראת השתלבות בעבודה במקצוע שרכשתם

7. הקפדה יתרה על בטיחות בכל פעילויות השטח
הלימודים בבית הספר מתאימים לכל אחד בכל שלב בחיים, בין שאתם צעירים ומחפשים את דרככם 
שתמיד  מה  את  ללמוד  נוסף,  מקצוע  לרכוש  ומבקשים  החיים  באמצע  שאתם  ובין  בחיים  המקצועית 

אהבתם או להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלכם.
התיירות בצמיחה, בואו להצטרף להצלחה

ענף התיירות נמצא בשנים האחרונות בצמיחה חסרת תקדים. מספר התיירים המגיעים לארץ גדל מדי 
שנה, וגם בתיירות היוצאת יש גידול מתמיד. עובדה זו יוצרת ביקוש הולך וגדל של בעלי מקצוע שיוכלו 

לספק לתייר חוויה משמעותית ויסייעו לשיפור תדמיתה של מדינת ישראל בעולם.
לחנך את הדור הבא

אם עבודה חינוכית היא הייעוד שלכם, תוכלו לבחור בהדרכת ילדים ונוער. כמדריכי טיולים במערכת החינוך 
תוכלו להקנות ערכים של אהבת הארץ, העם והמולדת לדור הצעיר, תוכלו לחנך לסביבה מקיימת וגם 

להדריך במגוון של פעילויות שטח ואתגר.
אנו מקווים שתמצאו את התחום הקרוב לליבכם מתוך מגוון הקורסים וההכשרות שבית הספר מציע, 

ושהלימודים ורכישת המקצוע יובילו אתכם להנאה ולהגשמה אישית ומקצועית.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה,

גילה זהר
מנהלת בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי



ביה״ס לתיירות ולפנאי אתגרי 4

הצוות שלנו

גילה זהר — מנהלת בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי ומרכזת קורס מורי דרך. 
בעלת תואר .M.A בלימודי ארץ ישראל, מורת דרך מוסמכת בעלת ניסיון בהדרכת 

טיולים, בהוראה ובפיתוח תכניות לימודים.

 M.A. דוד אלטמן — מרכז התכנית להכשרת מדריכי טיולים בחו”ל. בעל תואר
בהיסטוריה וגאוגרפיה, מורה דרך מוסמך, בעל ניסיון רב בהוראה ובהדרכה. מתמחה 

בהדרכת טיולים בארץ ובחו"ל.

מלכה הלפרין — מרכזת הכשרות שטח ואתגר, שיווק ותפעול הקורסים. סוכנת 
נסיעות מומחית, בעלת ניסיון ארוך שנים בענף התיירות והנסיעות.

קובי בלין — מרכז התכנית להכשרת מומחים לפנאי אתגרי, ממייסדי ומפקדי מדור 
טג”ח )טיפוס גלישה חילוץ( בצה”ל, בעל תואר ראשון בחינוך גופני, מרכז קורסים 

של מדריכי גלישה ממצוקים, מדריכי הישרדות ומנחי סדנאות שטח .O.D.T מומחה 
בתכנון ובנייה של מתחמי חבלים אתגריים.

דותן חיים — יועץ אקדמי לתכנית להכשרת מומחים לפנאי אתגרי, מרכז קורס 
 Outdoor-ב M.A. מדריכים לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע. בעל תואר

 Wilderness Adventure — מומחה ליישום פסיכולוגיה חיובית בשטח ול ,Education
Therapy. בעל ניסיון רב בעבודה עם קבוצות מגוונות ונוער בסיכון בארץ ובחו״ל. 

אבינועם ינאי — ראש תחום אופני שטח. בעל תואר .B.A בחינוך גופני במכללה 
האקדמית בוינגייט, מאמן מוסמך, מורה ומרצה ותיק ובעל ניסיון רב בתחום אופני 

השטח הן כמתחרה והן כמדריך. 

איתן חברוני — מרכז קורס בוני שבילי אופניים בעל תואר .M.A, יועץ תיירות אופניים 
מטעם משרד התיירות, מרכז ומפיק כינוסים לתיירות אופניים, יזם והפיק את 

 .IMBA הסדנאות של מתכנני ובוני שבילים בשיתוף
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משה חיון — מרכז קורס מדריכים מקצועיים לרכבי שטח. מורה בכיר לחינוך גופני, 
קצין כושר קרבי וקרב מגע ביחידות מובחרות בצה”ל. מאמן שיט, חבר הוועד 

האולימפי בישראל, מתמחה בהדרכת נהיגת שטח, טיולי ג’יפים והפקת אירועים 
בטבע המשלבים פעילות אתגרית. 

עמוס בשן — בעל תואר .B.A בלוגיסטיקה ומדעי החברה, סגן אלוף בצה”ל, בוגר מכון 
אבשלום, מומחה בהדרכת נהיגת שטח, חילוצים וניווטים בארץ ובחו”ל.

דן אמיר — מדריך בכיר לנהיגה ברכבי שטח, מדריך טיולים ואיש שטח וותיק. מומחה 
בשבילי הארץ, תולדותיה והחיים בה.

מיה לוטן - מורת דרך, מחנכת בסיור ומדריכת טיולים. בעלת תואר שני בלימודי ארץ 
ישראל מאוניברסיטת חיפה עם התמחות בהיסטוריה של העת החדשה. אוהבת את 

הארץ, את שביליה ואת אנשיה. 

אוריאל פיינרמן — מורה דרך בכיר ומדריך טיולים לחו"ל. מומחה להוראת השואה. 
עוסק זה שנים רבות בהכשרת מדריכי טיולים בארץ ומדריכים לפולין במסגרת 

מערכת החינוך. ריכז תכניות להכשרת מדריכים לפולין במסגרת יד ושם ומוזיאון 
לוחמי הגטאות.

 M.A. איתמר ארבל — מנהל הכשרות מדריכי טיולים במערכת החינוך. בעל תואר
בלימודי ארץ ישראל, תואר ראשון בהיסטוריה, מורה דרך מנוסה. מתמחה בהיסטוריה 

של ארץ ישראל, ומתודיקה של הדרכה.

ורדה בלום גלר — מרכזת התכנית להכשרת סוכני נסיעות/יועצי תיירות בעלת תואר 
בגיאוגרפיה ובניהול תיירות, ניסיון של 28 שנה בענף התיירות כולל ניהול משרד 

נסיעות, כיום מנהלת משרד נסיעות בקבוצת ב.ד. גרייבר בע"מ





מקצועות 
התיירות
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מורי דרך מוסמכים
באישור משרד התיירות

 

מרכזת הקורס: מיה לוטן

קהל היעד: חובבי טיולים וידיעת הארץ המעוניינים לרכוש מקצוע מוביל בענף התיירות, דוברי שפות, 
בעלי כישורי מנהיגות, ארגון ויכולת הדרכה שרוצים לעבוד בהדרכת טיולים בארץ.

מטרת הקורס: להכשיר מורי דרך מוסמכים להדרכת תיירות נכנסת ותיירות פנים במדינת ישראל

היקף הקורס: 400 שעות הוראה בכיתה וכ-60 ימי סיור ברחבי הארץ

משך הקורס: 12-15 חודשים

נושאי הלימוד העיוניים: 
הכרת חבלי הארץ ⋅
גיאוגרפיה, היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל ⋅
האקלים, המים, החי והצומח, גאולוגיה וגאומורפולוגיה של ארץ  ⋅

ישראל
ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ⋅
דתות — יהדות, נצרות ואסלאם ⋅
אתנוגרפיה של ארץ ישראל עדות, קבוצות מיעוטים ופולקלור ⋅
אמנות ואדריכלות ⋅
מדינת ישראל — מלחמות ישראל, משטר וחברה, כלכלת ישראל ויחסי ישראל — ערב ⋅
שמירת טבע ואיכות הסביבה במדינת ישראל ⋅

מיומנויות מקצועיות:
תקשורת בין אישית ויכולת לניהול קבוצה ⋅
היבטים משפטיים בתיירות ⋅
שימוש באמצעים טכנולוגיים בהדרכה ⋅
הכרת ענף התיירות ועבודה עם גורמי תיירות  ⋅
סדנאות משחק, עמידה מול קהל. ⋅
תיירות לאנשים עם צרכים מיוחדים ⋅
מתודיקה של הדרכת טיולים ⋅
תכנון וארגון טיולים בהתאמה לקבוצות שונות ⋅
הכנה ושימוש של עזרי הדרכה יצירתיים ⋅
יצירת הדרכה חווייתית ⋅

סיורים: הכרות עם אתרי התיירות של מדינת שיראל, מהחרמון בצפון ועד אילת בדרום. התלמידים ילמדו 
להתמצא, בכבישים ובדרכים וכן יכירו מסלולי טיול פופולריים.

והתיישבות, אתרי  מוזאונים, אתרי מורשת  לאומיים,  גנים  כמו שמורות טבע,  נבקר במקומות  בסיורים 
הנצחה ומורשת קרב ועוד. בסיורים יתנסו תלמידי הקורס בהדרכה כחלק מתהליך ההכשרה.

צוות ההוראה: בקורס מלמדים מיטב המרצים והמדריכים מומחים בתחומם. 

כרטיס מנוי "מטמון" של 

רשות הטבע והגנים יוענק 

לתלמידי הקורס למשך שנה.
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תנאי הקבלה:
תעודת בגרות )מועמד מעל גיל 30 שאינו בעל תעודת בגרות יציג אישור על סיום 12 שנות לימוד( או  ⋅

לחלופין ציון בחינה פסיכומטרית של 550 לפחות
בעלי תעודות השכלה מחו”ל נדרשים להציג אישור על השכלתם ממשרד החינוך בישראל  ⋅
יכולת הבעה נאותה בעל פה ⋅
בעלי כושר גופני סביר ובריאות תקינה ⋅
עמידה בוועדת קבלה שתבחן את התאמת המועמד לקורס ולמקצוע מורה הדרך ⋅

דרישות לקבלת רישיון מורה דרך על פי תקנות משרד התיירות:
תושב ישראל כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין התשכ”ה — 1965 ⋅
גיל 21 ומעלה ⋅
אישור ממשטרת ישראל על היעדר רישום פלילי  ⋅
סיום הקורס בציון “עובר”, עמידה במבחנים בקורס והגשת עבודות כנדרש ⋅
עמידה במבחני הרישוי של משרד התיירות ⋅

חובות התלמיד בקורס:
עמידה בהצלחה במבחנים בקורס )ציון עובר 70 ומעלה( ⋅
הגשת דוחות סיור  ⋅
התנסות בהדרכה בסיורים ⋅
עמידה במכסת הנוכחות המחייבת על פי כללי משרד התיירות ⋅

הכרה בקורס: הקורס מוכר לצורך מימוש פיקדון חיילים משוחררים, מוכר על ידי קרנות ההשתלמות 
לעובדי הוראה, על ידי מחלקות הפרישה של צה”ל ומשטרת ישראל, קרנות השוטרים, משרד הקליטה 

והביטוח הלאומי.

יוכלו להגיש בקשה לקבלת הכרה אקדמית בתכניות לימוד  בוגרי קורס מורי דרך  הכרה אקדמית: 
אקדמיות באוניברסיטאות )הכרה אקדמית תינתן רק על פי החלטת המוסד האקדמי שבו תבקשו ללמוד, 

בהתאם לדרישות החוגים השונים(.

במטלות  שיעמדו  לבוגרים  השתתפות  תעודת  תעניק  בוינגייט  האקדמית  המכללה  גמר:  תעודת 
הלימודיות של הקורס.

רישוי משרד התיירות: רישיון “מורה דרך ארצי” מטעם משרד התיירות יוענק לבוגר קורס מורי דרך 
שעמד בהצלחה בבחינות הרישוי של משרד התיירות בכתב ובעל פה.

שעותיוםמשך הקורסקוד
היקף 
שעות

דמי 
השתתפות

דמי 
רישום

X9351 12-15
חודשים

ד - יום סיורים
ו - לימודי כיתה 

14:15 - 8:00

 19:00 - 06:30
18:00 - 09:00
14:15 - 08:00

1,100₪ 21,980₪ 350

הקורס מוכר לצורך מימוש פיקדון חיילים משוחררים

שכר הלימוד כולל: לימודים עיוניים, כ-60 ימי סיור כולל הסעות, כניסה לאתרים, לינות על בסיס חצי פנסיון, 
הדרכה, חומרי לימוד על פי תכנית הקורס.

במהלך הקורס יתקיימו כמה "קמפוסים" - סיורים של 2-3 ימים רצופים הכוללים לינה. 
הסיורים יצאו בכל יום ב' בשעה 6:30 ויסתיימו בשעות הערב. נקודות איסוף לסיורים יקבעו על ידי מרכז 

הקורס בהתאם למסלול הסיור מדי שבוע.
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הסבת מורי דרך להדרכת
טיולים במערכת החינוך 

מרכז הקורס: איתמר ארבל

מטרת הקורס: הכשרת מורי דרך מוסמכים להדרכת טיולים במערכת החינוך ולקבלת היתר הדרכה 

ארצי להדרכת טיולים במערכת החינוך מטעם משרד החינוך.

קהל היעד: מורי דרך בעלי רישיון מטעם משרד התיירות המעוניינים להשתלב בהדרכת טיולים במערכת 
החינוך.

נושאי הלימוד העיקריים: 
תפיסה מערכתית של הנוף על פי מודל ״נופאדם״ ⋅
מיומנויות שדה, נווטים ופעילויות שטח  ⋅
פדגוגיה של הטיול, הדרכת ילדים ונוער ⋅
מתודיקה של הדרכה, הכנת הפעלות לתלמידים ושימוש בעזרי הדרכה ⋅
ביטחון ובטיחות בטיולים על פי חוזר מנכ״ל של משרד החינוך ⋅
ריענון בהגשת עזרה ראשונה ⋅

תנאי קבלה: 
מעל גיל 21 לפחות ⋅
בעלי תעודת בגרות ⋅
בעלי רישיון מורה דרך מוסמך )תעודה בתוקף( ⋅

בוגרי הקורס שיעמדו בכל חובות הקורס ובכל המטלות על פי דרישת משרד החינוך יקבלו  תעודה: 
תעודת ״מדריך טיולים ארצי במערכת החינוך״ מטעם משרד החינוך.

 )מורי דרך מוסמכים יקבלו היתר הדרכה המאפשר הדרכה בכל עשרת אזורי ההדרכה(

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9352
סה״כ 14 מפגשים 

כחודשים
195 2,600₪ 17:00-08:00140₪יפורסם

מבנה הקורס, תכנית הלימודים, הליך הקבלה והתנאים לקבלת התעודה בכפוף לאישור משרד החינוך.
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מדריכי טיולים
במערכת החינוך 

מנהל הכשרות מדריכי טיולים: איתמר ארבל

החינוך  במסגרות  ונוער  ילדים  להדרכת  החינוך,  למערכת  טיולים  מדריכי  להכשיר  הקורס:  מטרת 
הפורמלי והבלתי פורמלי.

ופעילות שטח המעוניינים להדריך טיולים במערכת החינוך,  ידיעת הארץ, טיולים  חובבי  קהל היעד: 
מורים ואנשי חינוך, וכל מי שמעוניין ללמוד מקצוע מאתגר הכרוך בעבודה עם קבוצות של ילדים ונוער.

תנאי קבלה: 
מעל גיל 21, בעלי זכאות לתעודת בגרות מלאה ⋅
בעל זהות ישראלית, הרשום במערכת משרד הפנים ⋅
גופני טוב המאפשר שהייה בתנאי שטח  ⋅ וכושר  בריאות תקינה 

ויכולת הליכה
ל״חוק  ⋅ בהתאם  מין  עברות  היעדר  על  ישראל  ממשטרת  אישור 

למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך״
עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה/ בהוראה ⋅
מבחן מיון וריאיון אישי ⋅

נושאי הלימוד העיקריים:
גאוגרפיה, היסטוריה, ארכאולוגיה, אתנוגרפיה, אקולוגיה, דתות, חי צומח ופולקלור של ארץ ישראל ⋅
הכרת התפיסה המערכתית של הנוף על פי מודל ״נופאדם״ ⋅
מיומנויות שדה, נווטים ופעילויות שטח )כולל קמפוס שדה( ⋅
פדגוגיה של הטיול — חינוך ומתודיקה של הדרכה )כולל התנסות בהדרכה( ⋅
קורס מגישי עזרה ראשונה ⋅

אזורי הדרכה והכשרות אזוריות
שמות אזורי ההדרכה על פי חלוקת משרד החינוך:

1. גולן ועמק החולה
2. גליל עליון ומערבי

3. גליל תחתון ועמקים
4. כרמל חופו

5. שרון ומישור החוף הדרומי
במסגרת קורס מדריכי טיולים יוכשרו התלמידים להדריך בשני אזורי הדרכה. בחירת אזורי ההדרכה שילמדו 

תהיה על פי שיקול דעת מקצועי של צוות הקורס והיא עשויה להשתנות מקורס לקורס.
להדרכה  בהכשרות  להשתתף  הטיולים  מדריכי  יוכלו  הדרכה  היתר  וקבלת  הבסיסי  הקורס  סיום  לאחר 
באזורים נוספים. כל הכשרה נמשכת 6 ימי סיור )למעט אזור ירושלים הכולל 11 ימי סיור(. קיום הכשרות 

אזוריות מועדן ומחירן מתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של בית הספר והמכללה.

חובות התלמיד: 
נוכחות מלאה בכל ימי הסיור והלימוד בקורס ⋅
עמידה בכל מטלות הקורס: הגשת עבודות, מבחנים, התנסות בהדרכה ומטלות ארגוניות ⋅

עמידה במבחני גמר ע״פ דרישת משרד החינוך ⋅

6. שפלת יהודה, הרי יהודה ושומרון
7. ירושלים

8. מדבר יהודה, ים המלח ובקעת הירדן
9. הר הנגב

10. ערבה והרי אילת

כרטיס מנוי "מטמון" של 

רשות הטבע והגנים יוענק 

לתלמידי הקורס למשך שנה.
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תעודה: בוגרי הקורס שיעמדו בכל חובות הקורס על פי דרישת משרד החינוך יקבלו ״היתר להדרכת 
טיולים במערכת החינוך״ מטעם משרד החינוך.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9353350 8,300₪ 18:00-09:00450₪בכ-9 חודשים

הקורס מוכר לצורך מימוש פיקדון חיילים משוחררים.

קורס קיץ מרוכז
במהלך חודשי הקיץ )יולי-ספטמבר( יתקיים קורס מרוכז. הלימודים יתקיימו בחמישה ימים מלאים בשבוע. 

בוגרי הקורס יוכלו להשתלב בהדרכה כבר בשנת הלימודים הקרובה. תכנית הקורס בהתאם לדרישות 

משרד החינוך, זהה לפרטי קורס "מדריכי טיולים במערכת החינוך"

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9353350 8,300₪ 18:00-08:00450₪א-הכחודשיים
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מדריכי טיולים 
ונציגי יעדים לחו״ל
בשיתוף עם חברת אשת טורס

מרכז הקורס: דוד אלטמן

מטרות הקורס:
להכשיר מדריכים, נציגי יעדים וראשי משלחות להובלת והדרכת קבוצות בטיולים היוצאים לחו”ל ⋅
לצייד את מדריך הקבוצה בכלים ארגוניים הנדרשים להנהגה איכותית של קבוצה בטיול ⋅
להעניק ידע, התמצאות והכרה של יעדי תיירות ושל אתרי תיירות בעולם. ⋅

קהל היעד:
כל המעוניין במקצוע מאתגר ומרתק החורג מן השגרה, ומביא להעצמה אישית.

אנשים חושבים ויצירתיים מכל תחומי החיים, בעלי כושר הדרכה, מנהיגות וסקרנות, המחפשים את 
השונה והמיוחד. אוהבי אדם המעונינים ללמוד להכיר עולם ולרכוש מקצוע בענף התיירות.

תנאי הקבלה:
השכלה תיכונית ⋅
ידיעת השפה העברית, שפה זרה נוספת - יתרון ⋅
ראיון קבלה אצל מרכז הקורס ⋅

נושאי הלימוד העיקריים:
גאוגרפיה רגיונלית, אקלים וקריאת מפות  ⋅
היסטוריה של אזורי העולם השונים  ⋅
דתות — עקרונות היהדות, הנצרות ודתות המזרח  ⋅
פרקים בתולדות האמנות והאדריכלות ⋅

מיומנויות מקצועיות והדרכה:
תקשורת בין — אישית  ⋅
מתודיקה של הדרכת טיולים ⋅
מרכיבים פסיכולוגיים וחברתיים בעבודתו של מדריך הקבוצה  ⋅
הכרת מסלולי טיולים ויעדים ⋅
תכנון וארגון טיולים ⋅
חמישה סיורים בארץ ⋅

נושאים הקשורים לתפקידיו של מדריך הטיול ולדרכי עבודתו:
“הטיול המאורגן” הכנת תיק של מדריך קבוצה ⋅
שיתוף הפעולה בין המדריך לבין מארגן הטיול, נותני השירותים וקהל הנוסעים ⋅
היבטים משפטיים ואחריות משפטית של מדריך הקבוצה ⋅
כללי התנהגות ואתיקה מקצועית של מדריך הקבוצה ⋅
סיורי בחירה ותכנון הזמן הפנוי בטיול, קניות, בילויים ואטרקציות תיירותיות ⋅
תפקידם ודרכי עבודתם של נציגי יעדים ונופשונים בחו”ל ⋅
ניהול כספים ודרכי דיווח ⋅
כללי ביטחון ובטיחות, הגשת עזרה ראשונה ⋅
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טיפול בתקלות ובתאונות אישיות בטיול ⋅

נושאים הקשורים למרכיבי הטיול:
שירותי נסיעות ותיירות ⋅
שירותי לינה והסעדה  ⋅
תחבורה אווירית, ימית ויבשתית ⋅
סיורים מודרכים ⋅

ודיונים תוך שימוש באמצעי המחשה מילוי תפקידי  הרצאות, ניתוח אירועים, סדנאות  דרכי למידה: 
הדרכה ומינהלה בטיולים שנערכים במסגרת הקורס בארץ. במהלך הקורס יכין כל תלמיד "תיק הדרכה" 

על מדינה או יעד תיירות על פי בחירתו בהדרכת צוות הקורס.

תעודה: למי שיעמדו בהצלחה בכל מטלות הקורס תוענק תעודת “מדריך טיולים ונציג יעדים לחו”ל” 
מטעם המכללה האקדמית בוינגייט וחברת אשת טורס בע”מ. למתאימים תהיה עדיפות בקבלת עבודה 

במסגרת אשת טורס.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9615350 5,950₪ 14:15-08:00270₪וכ-7 חודשים

סיור לימודי לחו”ל )סטאז’(: טיול סטאז' בחו״ל יוצע למשתתפי הקורס במהלך הקורס או בסופו. 
ההשתתפות בטיול אינה כלולה בשכר הלימוד ואינה תנאי לעמידה בדרישות הקורס.

שכר הלימוד כולל סיורים בארץ, הרצאות, סדנאות וחומרי לימוד מודפסים.

הערה: חברת “אשת טורס” היא כיום החברה הגדולה בישראל בתחום התיירות היוצאת ומעסיקה 
חלק נכבד מבוגרינו כמדריכים בכירים ומובילים.



ביה״ס לתיירות ולפנאי אתגרי 15

”ירושלים שהייתה בספרד”
התמחות למדריכי טיולים בחו"ל ומורי דרך 

להדרכה בספרד ובפורטוגל בדגש יהודי

ואחרים המבקשים להתחקות על  ישראלים  יעדי תיירות מבוקשים בקרב מטיילים  הן  ופורטוגל  ספרד 
תולדות היהודים בחצי-האי האיברי. בקורס זה נכיר את המורשת היהודית המפוארת של יהדות ספרד 

ופורטוגל ונלמד להכיר את אתרי התיירות הרלוונטיים לנושאים אלו.

אוריאל פיינרמן, מורה דרך בארץ ובחו”ל, מתמחה בהרצאות ובהדרכת טיולים בדגש  מרכז הקורס: 
יהודי, בהדרכת מסעות לפולין ובהכשרת מורי דרך ומדריכי טיולים.

בקורס ילמדו מרצים נוספים, מומחים בנושאים הנלמדים.

מטרות הקורס: 
להכשיר מדריכי טיולים להדרכת טיולים בספרד ובפורטוגל ⋅
להקנות ידע בסיסי על הגאוגרפיה וההיסטוריה של ספרד ופורטוגל ⋅
להקנות ידע בנושא תולדות יהדות ספרד ופורטוגל מימי הביניים ועד היום ⋅
להכיר אתרי תיירות מרכזיים הקשורים לתולדות יהדות ספרד ופורטוגל ⋅
לתכנן ולהכיר חבילות תיירות ליעדים אלו בהתאמה לקבוצות בעלות מאפיינים שונים ⋅
להקנות שיטות וכלים להדרכה על מנת ליצור הדרכה חווייתית ובעלת משמעות ⋅

קהל יעד: מדריכי טיולים בארץ ובחו”ל, מורי דרך, מורים המבקשים להעמיק את ידיעותיהם בתולדות 
יהדות ספרד ופורטוגל ומעוניינים להשתלב בהדרכת טיולים ליעדים אלו. מוזמנים להצטרף לקורס גם כאלו 

העוסקים בחינוך ובהדרכה של מבוגרים או בני נוער וכל מי שהמורשת היהודית מעניינת אותו*

נושאי הלימוד העיקריים: 
ספרד ופורטוגל – מבוא גאוגרפיה ואקטואליה ⋅
תולדות ספרד מימי הביניים, בדגש על מלחמות הֵרקֹוְנִקיְסָטה ⋅
תור הזהב היהודי בספרד המוסלמית ⋅
היווצרות תופעת האנוסים בספרד ובפורטוגל ⋅
גירוש יהודי ספרד ותפוצת המגורשים ⋅
השמד הגדול בפורטוגל ⋅
דמויות מפתח בתרבות ספרד: ר' יהודה הלוי, הרמב”ם, שלמה אבן גבירול, הרמב”ן, אברבנאל, שמואל  ⋅

הנגיד, קולומבוס, דונה גרציה ועוד
האנוסים ב”עולם החדש”, היהודים החדשים באמסטרדם ⋅
ספרד ופורטוגל בתקופת השואה ⋅
תכנון מסלולים והכרת אתרי תיירות בספרד ובפורטוגל ⋅

תעודה: לבוגרי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי במכללה 
”מדריך לטיולים בספרד בדגש  גם תעודת  למי שישתתף במסע הסטאז' תוענק  בוינגייט.  האקדמית 

יהודי”.

ומועדיו  הטיול  פרטי  הקורס.  סיום  לאחר  לספרד  סטאז'  טיול  יוצע  העיוני  החלק  למשתתפי  סטאז׳: 
יפורסמו בהמשך. ההשתתפות במסע הסטאז' אינה חובה אך מומלצת למי שמתעתד להדריך טיולים 

ביעדים אלו.

חובות התלמיד:  השתתפות פעילה ב-80% לפחות משעות ההרצאה בכיתה והגשת עבודת גמר שתהיה 
חלק מהתיק למדריך בספרד ובפורטוגל.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9374 195 2,250₪ 21:15-17:0060₪ד12 מפגשים
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אנגלית מקצועית למורי דרך
ולמדריכי טיולים

לענף התיירות מקום מרכזי בחיים המודרניים ובכלכלה של מדינות רבות. מספר התיירים הבאים לארץ 
גדל מדי שנה, ועקב כך נוצר ביקוש רב למדריכים מקצועיים המסוגלים להדריך תיירים בשפה האנגלית. 
גם בתחום התיירות היוצאת קיים ביקוש רב למדריכים השולטים בשפה האנגלית והמסוגלים לקשר בין 

הקבוצה לבין גורמי התיירות המקומיים בארצות השונות.

מטרות הקורס:
שיפור מיומנויות תקשורת באנגלית מדוברת ⋅
העשרת אוצר המילים הקשור למקצועות התיירות וההדרכה ⋅
אמריקנית  ⋅ אנגלית  בין  הבדלים  בסלנג,  ביטויים  כולל  אנגלית,  דוברות  ארצות  של  התרבות  הכרת 

לאנגלית בריטית והבנת קודים תרבותיים בתחום השפה והתקשורת
הכנה למבחנים מטעם משרד התיירות לקראת הענקת רישיון “מורה דרך” בשפה האנגלית ⋅
תרגול והתנסות בהכנת יחידות הדרכה והרצאה בשפה האנגלית. ⋅

מתכונת הלימודים: הלימודים בקבוצה קטנה וכוללים התנסות מעשית בשיחה ובהרצאה באנגלית.

קהל היעד: העוסקים במקצועות התיירות וההדרכה המבקשים לשפר את מיומנות התקשורת שלהם 

ומלווי קבוצות  דרך, מדריכים  למורי  בקורסים  פעילים, תלמידים  דרך  מורי  בשפה האנגלית המדוברת, 
לחו”ל, מורי דרך המעוניינים לגשת לבחינות לצורך קבלת אישור משרד התיירות להדרכה בשפה האנגלית.

תנאי הקבלה: ידיעת אנגלית מדוברת ברמה בסיסית. הנרשמים לקורס יתבקשו לעבור מבחן לקביעת 
רמת האנגלית שלהם לפני פתיחת הקורס וכן ראיון עם מרכזת הקורס.

יחידות הדרכה בנושאים  ושיחה באנגלית, הכנת  דרכי הוראה: סדנאות לפיתוח מיומנויות תקשורת 
שונים הרלוונטיים לענף התיירות וההדרכה, סימולציות, קטעי קריאה.

נושאי לימוד עיקריים בקורס:
דקדוק ותחביר אנגלי של השפה המדוברת ⋅
הכנת יחידת הדרכה/הרצאה  ⋅
הגייה נכונה ⋅
הכנה למבחנים מטעם משרד התיירות בשפה האנגלית המדוברת ⋅

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9519 195 1,950₪ 20:30-17:0048₪ב12 מפגשים
ניתן לקיים את הקורס עבור קבוצות מאורגנות במקומות שונים בארץ.
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 יועצי תיירות — סוכני נסיעות
בשילוב אופרציה

באישור משרד התיירות 

ענף התיירות והנסיעות מתפתח בקצב מואץ בשנים האחרונות ומצריך כוח אדם מקצועי ומיומן. בעקבות 
התפתחות העולם הדיגיטלי ואתרי האינטרנט השונים תפקידו של סוכן הנסיעות נהיה מקצועי ומאתגר. 
עליו לשלוט בעולם התעופה, בהפעלת תוכנות מקצועיות, במחירים וביעדים השונים, בתמחור הנסיעות 
ולצד זאת להקנות ערך מוסף למתכננים את הטיול. בכוחו של סוכן נסיעות יעיל, מוצלח ומקצועי לגרום 
לקהל לקוחותיו לנצל את הנסיעה טוב יותר, ליהנות ממחירים זולים יותר ולהפיק הנאה מהחופשה/נסיעה. 

המקצוע מעניין, מעשיר ומתגמל ומעניק סיפוק והנאה.

מרכזת הקורס: ורדה בלום גלר. בעלת תואר בגיאוגרפיה ובניהול תיירות, בעלת ניסיון של 28 שנה בענף 
התיירות כולל ניהול משרד נסיעות. כיום מנהלת משרד נסיעות בקבוצת ב.ד. גרייבר בע"מ.

מטרת הקורס: להכשיר אנשי מקצוע לעבודה כסוכני נסיעות ויועצי תיירות. בוגרי הקורס יוכלו לעבוד 
במשרדי נסיעות, חברות תעופה, חברות להשכרת רכב וחברות סיטונאיות למיניהן האמונות על תיירות 

יוצאת, תיירות נכנסת ותיירות פנים. 

קהל היעד: כל מי שמעוניין להשתלב כיועץ תיירות בענף הנסיעות והתיירות על גווניו השונים ולכל 
ורוצה להתמקצע בו. מתאים גם למטיילים ותיקים בעולם הרוצים להפוך את  מי שכבר עוסק בתחום 

התחביב למקצוע.

תנאי קבלה: 
תעודת בגרות או אישור על סיום 12 שנות לימוד למועמד/ת מעל גיל 30 ⋅
ידע בסיסי באנגלית ⋅
⋅ 

נושאי הלימוד העיקריים: 
מבואות: מבנה ענף התיירות, מגמות בתיירות הישראלית והעולמית, משרד הנסיעות לסוגיו, ניהול משרד 

נסיעות, חוקים ותקנות, גאוגרפיה תיירותית, קריאת מפות ועוד.
תיירות  ונופשונים,  חבילות  טיולים מאורגנים,  ובודדים,  לקבוצות  יוצאת  תיירות  תיירות יוצאת: תמחור 
ספורט ואתגר, אתרי סקי, תחבורה יבשתית ותחבורה ימית, שיט והפלגות, אשרות ודרכונים, ביטוח. הכרת 
יעדים ומסלולי טיולים בעולם: עקרונות בבניית מסלולים ביעדי תיירות שונים בעולם והתאמתם לכל סוגי 

הלקוחות. 
תיירות צליינית, תיירות יהודית, סוגי תיירות נוספים לפי מטרת הביקור,  תיירות פנים ותיירות נכנסת: 

חבלים גאוגרפיים בישראל, סיורי מדף, עקרונות בבניית תכנית לקבוצה ובודדים, פלחי שוק.
במהלך הקורס יתקיימו סיורים בארץ מנקודת מבט של התייר הישראלי ושל התייר הזר.

הכרטיס  ומרכיביו,  תמחור  התעופה,  חברות  עם  עבודה  קשרי  שכר,  וטיסות  סדירות  טיסות  תעופה: 
האלקטרוני, מושגים בתעופה, מחלקות ושירותים. תוכנות/מערכות להזמנות תעופה.

מיומנויות אישיות וניהול קשרי לקוחות: מיומנויות מכירה, מתן ייעוץ אישי ללקוח, ניהול מו"מ, תקשורת 
בין — אישית, סדנת שירות ובניית מערכת יחסים עם הלקוח, ניהול קשרי לקוחות תוך שימוש במערכות 

טכנולוגיות, אנגלית עסקית.
מחשוב ומידענות: הכרת תוכנות ענפיות להזמנות תעופה, שרותי קרקע וניהול משרד נסיעות־גלבוע, 

אמדאוס, ALP. גלישה ומידענות באינטרנט־חיפוש המידע התיירותי, שיווק ברשתות חברתיות.
יחודי! ארגון נסיעות הכוללות פעילויות שטח ואתגר )טרקים, ג'יפים, אופנים..(

ענפיות  מידע  קורסים של מערכות  בכיתה,  בעבודה מעשית  דרכי הלמידה: הרצאות, סדנאות, תרגול 
וסיורים מקצועיים.
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חובות התלמיד: 
נוכחות של לפחות 80% מכלל השיעורים בקורס ⋅
עמידה בכל מטלות הקורס: הגשת עבודות, הצלחה במבחנים  ⋅
הגשת פרויקט גמר ⋅

תעודות: 
הספר  ⋅ בית  מטעם  נסיעות״  סוכן   — תיירות  יועץ  ״תעודת  תוענק  הקורס,  בדרישות  שיעמדו  למי 

לתיירות שבמכללה האקדמית בוינגייט ומשרד התיירות
⋅ AMADEUS תעודה של מערכת ההזמנות וכרטוס
תעודה על הכשרה במערכת הגלבוע ⋅

צוות ההוראה יסייע לבוגרי הקורס להשתלב בעבודה. 

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9517כ-10 חודשים
20:15-17:00א

300₪ 8,250₪ 350
20:15-17:00ד

הקורס מוכר לצורך מימוש פיקדון חיילים משוחררים ועל ידי הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה.



לימודי
פנאי
אתגרי
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לימודי פנאי אתגרי 

בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי מציע לכם, חובבי השטח והאתגר, תכנית דו-שנתית המכשירה אנשי 
להשתלב  יוכלו  התכנית  בוגרי  ואתגר.  שטח  פעילויות  הכוללות  תכניות  ולפתח  לתכנן  להוביל,  מקצוע 

בעבודה עם קבוצות במגזר החינוכי, במגזר העסקי ובתכניות של טיפול בטבע.
התכנית להכשרת מומחים לפנאי אתגרי משלבת ארבעה תחומים הנלמדים בנפרד בעולם הרחב לתכנית 

אינטגרטיבית אחת
הלימודים ברובם יתבצעו בשטח תוך כדי התנסות והשתתפות פעילה של הלומדים. הלמידה היא חווייתית, 
וכל אחד יכול למצוא בה את מידת האתגר המתאימה לו. קבוצות הלמידה קטנות, ואנו נותנים תשומת לב 

רבה לדינמיקה הקבוצתית הנוצרת בפעילויות השונות.
במהלך הלימודים ישתתפו תלמידי התכנית במסעות ארוכים ויוכלו להתנסות הלכה למעשה בהובלת מסעות 
בעלי מטרות חינוכיות, ערכיות או טיפוליות. הלימודים בתכנית מתבססים על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית 

ויכללו הכשרות בתחומים האלה: 

מדריכי הישרדות
בקורס מדריכי הישרדות אנו מקנים מיומנויות בסיס Primitive Skils — לקיום בטבע ומכשירים מדריכים 
שיוכלו להדריך פעילויות בתחום זה. ידיעת מיומנויות קיום, כגון מציאת אוכל, מציאת מים, התגוננות מפני 
פגעי אקלים ומפני אויבים, הדלקת אש, גששות, הסוואה, התגנבות ובניית מחסות, התמצאות במרחב, יש 

בהם כדי לשפר את הסתגלות האדם לסביבה ואת יכולת ההתמודדות עם מצבי חיים.

מנחי סדנאות שטח
בשיטת  סדנאות  בטבע.  שונים  אמת  במצבי  חווייתית  התנסות  דרך  הסביבה  באמצעות  למידה  שיטת 
Outdoor Education/Training משמשות כלי עבודה בארגונים ובמסגרות חינוכיות שונות. בסדנאות 
אפשר להקנות ערכים ולשפר תפקוד של יחידים וקבוצות. תחום זה הולך ומתעצם והופך למשמעותי 

בעולם העבודה, החינוך והטיפול.

מדריכים לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע
למגוון  המיועדת  והעצמה  טיפול  שיטת  הוא   Wilderness Adventure Therapy  — בהרפתקה  טיפול 
קבוצות אוכלוסייה, ועיקר מטרתו הוא שינוי ועיצוב התנהגות ברמה האישית והקבוצתית. אופי הטיפול 
מיועד לשיפור התפקוד האישי והדימוי העצמי, לרכישת כישורי חיים, להעלאת הביטחון העצמי ולשיפור 
יכולותיהם החברתיות של המשתתפים. בקורס מתמקדים ביכולת ליישם בחיים האמתיים את הנרכש 

בפעילות בשטח ובפעילות ההרפתקנית, בעזרת טכניקות שונות ומובנות.

מתחמי חבלים אתגריים
בנייה והפעלת מסלולי אתגר מלאכותיים שמטרתם לאמן ולשפר את כישורי החיים האנושיים: הפיזיים 
והמנטאליים כאחד. המתחמים מביאים את חווית הלמידה ההתנסותית לתוך הבית )בתי ספר, מוסדות 

להשכלה גבוהה וכו'( ומזה כעשר שנים משמשים גם ככלי לאבחונים פסיכולוגיים בארה"ב. 
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 התכנית הרב תחומית
להכשרת מומחים לפנאי אתגרי

הישרדות, טיפול בטבע, סדנאות שטח
ומסעות חניכה אתגריים

תכנית לימודים דו-שנתית המיועדת לרואים את עתידם המקצועי בתחום פעילויות שטח ואתגר ולשואפים 
להיות אנשי מקצוע מובילים ופורצי דרך בתחום חדשני ודינמי בארץ.

Outdoor Training, מנהל  גופני. רכז תחומי  קובי בלין — בעל תואר ראשון בחינוך  מרכז התכנית: 
הכשרות מדריכי גלישה ממצוקים ומנהלי פארק חבלים אתגרי. ממקימי מדור טיפוס, גלישה וחילוץ בצה״ל.
 .Wildness Adventure Therapy-מוסמך ב ,Outdoor Education-ב M.A. — מנהל אקדמי: דותן חיים

מנחה מוסמך של Outward Bound מקרוליינה הצפונית.

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

הישרדות וטיפול בטבע ולהובלת מסעות חניכה אתגריים
בוגרי התכנית יהיו מסוגלים לתכנן, להוביל ולנהל מרכזי פנאי אתגרי בקהילה החינוכית, בעולם העסקי  ⋅

וכן להוציא אל הפועל תכניות טיפוליות לקבוצות מסוגים שונים כולל אנשים עם צרכים מיוחדים
בוגרי התכנית יוכלו לשמש יועצים למוסדות וארגונים, לתכנון ובניית תכניות התערבות ופנאי הכוללות  ⋅

פעילויות שטו ואתגר.

ניסיון בשטח  עם  אקדמי  ידע  השונים, המשלבים  התוכן  בתחומי  מומחים  צוות המרצים בקורס: 
ובעולם ההדרכה והטיפול.

ופעילות אתגרית,  חובבי שטח  סוציאליים,  עובדים  ארגוניים,  יועצים  וטיפול,  חינוך  אנשי  קהל היעד: 
מדריכי טיולים, אנשי שטח ואתגר, מדריכי נוער, מנהלי מסגרות פנאי, מנהלי הדרכה בארגונים שונים, 
יזמות בתחום פעילויות שטח  ולפתח  וכל מי שמעוניין להדריך קבוצות  בעלי חברות הפועלות בשטח 

ופנאי אתגרי.

תנאי קבלה: 
בוגרי 12 שנות לימוד לפחות ⋅
בריאות תקינה וכושר גופני סביר ⋅
יכולת שהייה בתנאי שטח והשתתפות במסעות אתגריים למיטיבי לכת ⋅
יועדפו מועמדים בעלי ניסיון בהדרכה/הוראה או בתפקידי פיקוד או ניהול ⋅
ראיון קבלה אישי. ⋅

מתכונת הלימודים: הלימודים ישלבו לימוד עיוני עם לימוד מעשי בשטח בהדגשת למידה התנסותית 
וחווייתית. לימודי היסוד יימשכו שנתיים: ארבעה סמסטרים אקדמיים עם חופשת סמסטר וחופשת קיץ.

פעילות שטח: במהלך התכנית יצאו התלמידים למסעות רגליים, לשיט בים וישתתפו בפעילות אתגרית 
מסוגים שונים. חלק מהפעילויות יימשכו כמה ימים רצופים ויכללו שהייה בשטח ולינת שטח.

מקום הלימודים: הלימודים העיוניים יתקיימו בקמפוס המכללה האקדמית בוינגייט. פעילויות השטח 
יתקיימו באתרים שונים ברחבי הארץ לפי סוג הפעילות.

לימודי שנה א'
בדגש  בטבע  קיום  של  כלים  מגוון  רכישת   — בטבע(  קיום  קדומות  )מיומנויות  להישרדות  מדריכים 
על פסיכולוגיה אבולוציונית, כגון: הדלקת אש, מחסות, הסוואה, סיתות בצור, מציאת מים ומזון בטבע, 
התמצאות במרחב לפי גרמי שמיים ומודעות לסביבה הטבעית, יצירת חבלים מצמחים מיומנויות שימוש 
בחבל, מעבר מכשולי גובה )טיפוס וגלישה(, התגוננות בפני אויבים, התמודדות עם מצבי סכנה ומצוקה, 

ניהול סיכונים ועוד.

התנסות   .Outdoor Education Training בתחום  היסוד  מושגי  עם  הכרות   — שטח  סדנאות  מנחי 

חווייתית עם מגוון פעילויות אתגר במתארי שטח שונים כולל סביבה ימית ומדברית. רכישת מיומנויות 
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.Outdoor Education Training יסוד בתהליכים קבוצתיים ובהנחיית קבוצות )עיבוד פעילויות( בשיטת
תקניות  אבטחה  שיטות  לימוד  ונמוכים,  גבוהים  חבלים  מתחמי  עם  הכרות   — חבלים  מתחם  מפעילי 

הנהוגות בארץ ובעולם, ניהול סיכונים במתחמי חבלים.

לימודי שנה ב'
מדריכים לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע — במהלך הקורס ייחשפו התלמידים למגוון תכניות 
ושיטות טיפול למגוון קבוצות אוכלוסייה. בוגרי התכנית יוכלו להוביל קבוצות במסעות אתגריים / בשבילים 

ארוכים תוך שילוב פעילות חינוכית, ערכית או טיפולית. 
מנהלי מסעות חניכה אתגריים — מח״א — הקורס יכלול מסע שטח שבו יילמדו עקרונות הובלת מסע 
על פי הרציונל של שיטת Outward Bound ויתקיימו פעילויות שטח הכוללות: משימות שביל רלוונטיות 
בשיטת Outdoor Education Training, סדנאות לחינוך ערכי, מפגשים בין קבוצות קונפליקט, מפגשים 
ועם אוכלוסייה מקומית.  עם קבוצות מיעוט בחברה הישראלית, מפגשים עם אנשים מעוררי השראה 

במסעות יודגשו טיילות אקולוגית, קיום קבוצות דיון ופעילות חברתית.
עבודה מעשית — בסמסטר האחרון יחויבו תלמידי התכנית בסטאז’ בהיקף של 32 שעות.

הסטאז’ יתקיים בחברות או בגופים המפעילים תכניות ערכיות, חינוכיות או טיפוליות הכוללות פעילות 
אתגרית בטבע.

עמידה  נוכחות(,  מ-90%  פחות  )לא  והשיעורים  הפעילות  בכל  פעילה  השתתפות  התלמיד:  חובות 
בהצלחה במבחנים עיוניים, השתתפות בסטאז’, תרגול והתנסות, הגשת עבודת גמר )פרויקט מסכם(.

תעודה: למסיימים את לימודי השנתיים בהצלחה, ולעומדים בכל דרישות התכנית, תוענק תעודה של 
״מומחה לפנאי אתגרי״ מטעם המכללה האקדמית בוינגייט ועוד חמש תעודות הסמכה כמפורט להלן:

Outdoor training facilitator — 1. מנחה סדנאות שטח
Low and High Ropes Operaitor — 2. מפעיל מתחם חבלים

Primitive Skills — 3. מדריך הישרדות
Wilderness Adventure Therapy — 4. מדריך לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע

Wilderness Expedition Guide - )5. מוביל מסעות חניכה אתגריים )מח״א
הסמכה בכל חמשת הקורסים הנ"ל תקנה לבוגר תעודת מומחה לפנאי אתגרי.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9421350 25,950₪ 15:00-08:00600₪ושנתיים

ההרשמה היא לכל התכנית למשך שנתיים, המחיר כולל חמישה קורסים וחמש תעודות מקצועיות על פי הפרוט 

שמופיע למעלה.

*  במהלך התכנית יתקיימו פעילויות של כמה ימים רצופים. בימי פעילות בשטח שעת הסיום תהיה מאוחרת יותר.

** שעות הפעילות מתאימות גם לשומרי שבת.
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 מדריכים לטיפול באמצעות
 הרפתקה ומסע בטבע

Wilderness Adventure Therapy Facilitator
שיטת הטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע משתמשת במרחבי הטבע ובפעילות אתגרית כסביבה 
טיפולית וחינוכית. השהייה בטבע וההתמודדות עם אתגרים מחוללות שינויים מהותיים ותוצאות מיטיבות 
מהירות יחסית לשיטות טיפול אחרות. השיטה מתאימה לעבודה קבוצתית אבל גם מובילה להעצמה 
אישית. התכנית מקיפה מעשית ופורצת דרך בישראל, מכשירה אנשי מקצוע מתחומי החינוך והטיפול 

לעבודה בטבע. 

 ,Wilderness Adventure Therapy מוסמך ,Outdoor Education M.A. — מרכז הקורס: דותן חיים
מנחה מוסמך של Outward Bound, קרוליינה הצפונית.

מרכז פעילות שטח: קובי בלין — רכז תחום גלישה, טיפוס וחילוץ במכללה האקדמית בוינגייט, מרכז 
קורס Outdoor Training, מנהל הכשרות מדריכי גלישה ממצוקים ומנהלי פארק חבלים אתגרי, ממקימי 

מדור טיפוס, גלישה וחילוץ בצה”ל.

מטרות הקורס:
הכשרת מדריכים ומובילי מסעות להנחיה באמצעות אתגר וחיבור לטבע ⋅
רכישת כלים מעשיים לתכנון ולהוצאה לפועל של תכניות ארוכות טווח בטבע ⋅
עבודה עם צוותים מקצועיים רב — מערכתיים )אנשי טיפול וחינוך( ⋅
הכרת מגוון האפשרויות הגלומות בטבע כ”מרחב טיפולי”  ⋅
תכנון, עיבוד, ביצוע וחקירה של תכניות תהליכיות תוך התאמתן לקבוצות שונות ⋅

מתכונת הלימודים: הלימודים העיוניים יתקיימו במכללה האקדמית בוינגייט יום בשבוע.
במהלך הקורס יצאו התלמידים לסדנה טיפולית במדבר )4 ימים רצופים(, יומיים הפלגה בסביבה ימית, 

סדנה אורבנית, סדנה אינדיאנית וסדנאות שטח של ימים בודדים באזורים שונים בארץ.

למדעי  סטודנטים  קבוצות,  מנחי  פסיכולוגים,  והטיפול:  החינוך  במקצועות  העוסקים  היעד:  קהל 
ההתנהגות/פסיכולוגיה, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, מדריכי נוער בסיכון, רכזים 
חברתיים, מורים לחינוך מיוחד, מדריכי שטח ואתגר, מדריכי טיולים בחברות שטח, מנהלי מרכזי ספורט, 

.Outdoor Training רכזי הדרכה בעמותות לנוער בסיכון, מנחי סדנאות שטח בשיטת

תנאי הקבלה: 
ראיון קבלה אישי אצל צוות הקורס ⋅
בריאות תקינה ⋅
כושר גופני סביר ויכולת לפעול בתנאי שטח ⋅
מומלץ לבעלי ניסיון בעבודה חינוכית, טיפולית או ליועצים בכל תחום שהוא — יתרון ⋅

התכנית העיונית: לימוד של ארבעה אשכולות המייצגים ארבע שיטות טיפול. בכל שיטה נשלב לימוד 
עיוני בכיתה והתנסות בשטח.

ועקרונות של  יסוד  יכירו התלמידים מושגי  זה  – טיפול מחוץ לחדר: במסגרת אשכול  אשכול ראשון 
התערבות פסיכולוגית שניתן ליישם בשטח עם קבוצות. במסגרת זו המשתתפים ירכשו כלים מעשיים 

לביצוע סדנאות טיפוליות מסוגים שונים על בסיס מקרי דוגמה וניסיון שנצבר במסעות טיפוליים.

אשכול שני – עקרונות הטיפול הנרטיבי: הכרת הגישה הנרטיבית בטיפול באמצעות הרפתקה. בשיטה 
זו ילמדו התלמידים את ההיסטוריה, את המודלים, ואת רציונל העבודה של שיטת טיפול זו. הם ישתתפו 

בסדנה יישומית להטמעת אלמנטים נרטיביים בטיפול שטח.
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אשכול שלישי – עקרונות הפסיכולוגיה החיובית: התלמידים ילמדו עקרונות של הפסיכולוגיה החיובית 
הלכה למעשה. הם יחוו ויתנסו בסדנאות, בכלים ובתרגילים בפסיכולוגיה חיובית אשר פותחו לאורך השנים 

באוסטרליה, בארצות הברית ובישראל.

התנהגותית:   - קוגנטיבית  פסיכולוגיה  על  המתבססת  הטיפול  שיטת  עקרונות   – רביעי  אשכול 
Cognitive Behaviour Therapy, במסגרת זו יכירו התלמידים שיטה ייחודית לטיפול בפוסט-טראומה, 

ילמדו את עקרונות הטיפול ההתנהגותי וישתתפו בסדנה ייחודית לטיפול בפוסט-טראומה. 

נושאי הלימוד העיקריים:
חוויות סולו — ככלי טיפולי ⋅
ניהול צוות רב — מערכתי, לוגיסטיקה, ניהול צוות חיצוני, הנחיה משולבת ⋅
ניהול סיכונים ואתיקה טיפולית בשטח ⋅
הבניית מסעות: רכים, אתגריים והישרדותיים, בתנאי שטח משתנים ⋅
איכויות מרפאות בטבע — התנסות אישית ופיתוח מיומנויות עבודה ⋅
בחירת המרחב הטבעי והתאמתו לפעילות — ים, יער, מדבר, הרים ⋅
שמירת טבע, פעילות ירוקה בטבע ותיירות אקולוגית ⋅
פעילויות אתגר ופנאי שמקדמות אושר.  ⋅

התכנית המעשית:
סדנא אורבנית — סדנה ראשונית ויחודית בישראל לעבודה טיפולית במרחבים אורבניים ⋅
סדנת ימית — הפלגה למשך יומיים ביאכטות מפרש ⋅
סדנת שמניזם אינדיאנית — "טקסי מעבר עתיקים" ואוהל הזעה כטקס רוחני ⋅

⋅ Alpine Tower )סדנת פארק חבלים )גבוה/נמוך
מסע טיפולי במדבר )4 ימים רצופים( ⋅

התנסות מעשית סטאז' )32 שעות(:
נוער  ילדים,  גיל זהב, מועדוני  עבודה מעשית בטיפול באמצעות הרפתקה עם אוכלוסיות מגוונות כגון: 
בסיכון, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, פגועי נפש, חינוך מיוחד. ההתנסות תלווה בחניכה אישית של 

צוות הקורס ובבנייית תכניות מתאימות לכל מסגרת.

“המסע הטיפולי”:
משתתפי הקורס יחוו מסע בשטח בניתוק מהציוויליזציה. במסע יבואו לידי ביטוי נושאי הלימוד. תכנון 

וניהול מסע על כל מרכיביו: מזג אויר, לוגיסטיקה, הדרכה, עיבוד תהליכים.

תעודה: לבוגרים שיעמדו בהצלחה במטלות הקורס תוענק תעודת ״מדריך לטיפול באמצעות הרפתקה 
ומסע בטבע״, )Wilderness Adventure Therapy Facilitator(, מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

קורס “מגיש עזרה ראשונה” בהיקף של 22 שעות כלול במחיר הקורס.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9138350 13,980₪ 17:00-09:00350₪בשנתי

שכר הלימוד כולל הרצאות, סיורים, חומרי למידה, סדנאות, סדנת מדבר וסדנת ים )בכלכלה מלאה(, ציוד 
מקצועי, כל אלו על פי תכנית הקורס.
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מדריכים להישרדות
הקניית מיומנויות קדומות לקיום בטבע

Primitive Skills

”אמנות הקיום”, ובכינויה המוכר יותר — הישרדות — כוללת מיומנויות שנועדו לחלץ אדם ממצבי מצוקה 
וסכנות שונות האורבות לאדם בשטח הפתוח הטבעי או במרחבים המיושבים. התמודדות עם מצבי קיצון 

מפתחת תחושת מסוגלות ועצמה שאפשר ליישמה בחיי יומיום. 

מרכז הקורס: קובי בלין, מדריך ראשי: מיכה חנונה, מומחה למיומנויות הישרדות, מלאכות קדומות 
וקיום בטבע.

מטרת הקורס: 
להכשיר אנשי מקצוע להדרכת מיומנויות של הישרדות ומלאכות קדומות בשטח לקהל הרחב ⋅
להכשיר מדריכים שיפעילו פעילויות של הישרדות, לילדים ונוער במסגרות שונות. ⋅
אתגריתחינוך  ⋅ ופעילות  שטח  לחובבי  טיולים,  למדריכי  למטיילים,  הישרדות  של  מיומנויות  להקנות 

לחשיבה ירוקה ולהתנהגות ידידותית לסביבה ושמירה על משאבי הטבע

קהל היעד: חובבי שטח ופעילות אתגרית, מדריכי טיולים, מנחי סדנאות שטח, מדריכי נוער, מורים לשל”ח, 
מחנכים ומטפלים, בוגרי יחידות קרביות בצה”ל וכל מי שמבקש לרכוש מקצוע בתחום ייחודי ומאתגר ולכל 

מי שמתכנן טיול תרמילאים בעולם. 

תנאי קבלה: ראיון קבלה, בריאות תקינה וכושר גופני סביר, ניסיון בהדרכה, יתרון, יכולת וניסיון לשהייה 
בתנאי שטח.

נושאי הלימוד העיקריים:
אש — טכניקות להדלקת אש ללא גפרורים, סוגי עצים, הכרת סוגי מדורות ⋅
מים — איתור וזיהוי מקורות מים בשטח, קביעת איכות המים, טיהור וסינון, הפקת מים ⋅
מזון — השגת מזון בטבע, הכנת מזון בשטח, שימור מזון ⋅
צמחים — שימוש בצמחים לצרכים השונים: מאכל, שזירת חבלים, הפקת עשן ⋅
מחסות — התמודדות עם תנאי אקלים ובניית מחסות לשהיית יום או לילה ⋅
סיתות ובניית כלים מצור — יסודות להכנת כלים וסיתות בצור, טיפוסי כלים ⋅
גששות — זיהוי שבילים, עקבות, התגנבות והסוואה ⋅
גרמי השמים — הכרת גרמי השמים לתועלתנו בשטח ⋅
הפיזיולוגיה של ההישרדות — משק הקור, משק מים וחום, ראיית לילה, שיטות לשימור אנרגייה ⋅
חבלים — שימוש בחבל אישי להתגברות על מכשולים, לימוד קשרים, יצירת חבלים מצמחים ⋅
פסיכולוגיה של ההישרדות — קבלת החלטות בתנאי לחץ, פחד, תשישות מנטלית וניהול סיכונים ⋅
חושים — טכניקות להגברת המודעות לטבע באמצעות החושים ⋅

תעודה: למסיימים בהצלחה את הקורס תוענק תעודה ”מדריך למיומנויות הישרדות” מטעם המכללה 
האקדמית בוינגייט.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X8262350 ₪ 6,350 18:00-09:00120₪ג12 מפגשים

שכר הלימוד כולל: לימודים עיוניים, ציוד מקצועי וחומרים לפי הנושא הנלמד, ערכות הדרכה, סדנאות 
מעשיות בשטח.
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מנהלי מסעות חניכה 
אתגריים )מח"א(*

Wilderness Expedition Guide

המסע  במהלך  וחברתיות.  ערכיות  חינוכיות,  מטרות  לו  שיש  קבוצתי  מסע  הוא  אתגרי  חניכה  מסע 
מתמודדים המשתתפים עם מצבים מאתגרים בשטח שמכוונים אותם לבחון מחדש את גבולות ההתנהגות, 
לקיחת אחריות והתמודדות עם מערכות יחסים וקשרים בין- אישיים. העיקרון המנחה של מסעות החניכה 
האתגריים הוא יציאה ממרחב בטוח ידוע ומוכר למרחב חדש המאפשר תהליכי שינוי ויצירת נקודת מבט 

חדשה המאפשרת התמודדות יעילה יותר עם מצבי חיים.

מרכזי הקורס: קובי בלין וחיים דותן

מטרת הקורס: להכשיר אנשי מקצוע לפיתוח וניהול מסעות חניכה אתגריים במתארי שטח מגוונים 
ולאוכלוסיות שונות.

נושאי הלימוד העיקריים:
עיצוב תהליך חניכה של יחידים וקבוצות באמצעות התמודדות עם אתגרים פיזיים, רגשיים ומצבים  ⋅

חברתיים מורכבים אשר התגברות עליהם תוביל תהליך של התגברות על קשיים בחיי היומיום
הכרות עם מסעות החניכה מסוגים שונים, ברמות אתגר שונות והתאמתם לאוכלוסיית היעד ⋅
שיקום  ⋅ אישי,  ושיקום  העצמה  שונות:  למטרות  המסע  תכנית  של  והתאמה  פיתוח  להנחיה,  כלים 

קבוצתי וקהילתי ועיבוד הפעילות בשטח במונחי למידה חווייתית והתנסותית
הכרות עם מגוון האפשרויות הגלומות במסע בטבע כמרחב טיפולי ⋅
ניהול סיכונים וקבלת החלטות בתנאי שטח שונים, בהתאם לתנאי מזג האוויר ואילוצים נוספים. ⋅

מתכונת הקורס: הקורס יכלול לימוד ותרגול מתודת outward bound תוך התאמת השיטה לישראל 
ולחברה הישראלית. הקורס יכלול מפגשי כיתה וסדרת שטח. במהלך המסע יתקיימו פעילויות שטח 
קבוצות  בין  מפגשים  והתנדבותיות,  הומניטריות  פעילות  ערכי,  לחינוך  סדנאות  שביל,  משימות  כגון: 

קונפליקט ועוד.

חובות התלמיד: השתתפות במפגשים ובמסע והגשת פרויקט גמר המבוסס על ההתנסות בשטח.

תנאי הקבלה: יתקבלו לקורס רק מי שעבר בהצלחה את הקורסים הבאים: מדריכי הישרדות, מנחי 
סדנאות שטח, מדריכים לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע בבית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי. 

בוגרים של תכניות מקבילות במוסדות אחרים ו/או בעלי ניסיון בתחום ידרשו להגיש בקשה בכתב לוועדת 
יוזמנו  וניסיונם בתחום. מועמדים שימצאו מתאימים  על השכלתם  חריגים מלווה במסמכים המעידים 

לריאיון אישי על ידי מרכזי הקורס. רק מי שימצא מתאים השתתפותו בקורס תאושר.

תעודה: למסיימים בהצלחה תוענק תעודת ״מנהל מסע חניכה אתגרי״ מטעם המכללה האקדמית 
וינגייט.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X961603
שלושה ימי לימוד 

 עיוני בכתה
וארבעה ימי מסע

195 ₪ 2,450 15:00-8:0080₪ו

*הקורס נלמד במסגרת התכנית להכשרת מומחים לפנאי אתגרי
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 מנחי סדנאות שטח
Outdoor Training Facilitator

מרכזי הקורס: קובי בלין וחיים דותן

מטרת הקורס: להכשיר מנחי קבוצות מתחומים שונים בשיטת למידה התנסותית בשטח, אשר יוכלו 
לתכנן ולהוציא לפועל מגוון תכניות Outdoor לקבוצות, ארגונים וחברות במיוחד במגזר העסקי והציבורי. 

מטרת הסדנאות להוביל לשיפור, העצמה והנעה של תהליכי שינוי ברמת הפרט או במבנה הארגוני.

קהל היעד: יועצים ארגוניים, מנהלי הדרכה בחברות וארגונים, רכזים בתנועות הנוער, מנהלי בתי ספר, 
עובדי מערכת הביטחון, מורי דרך, מדריכי טיולים ומלווי קבוצות לחו”ל, סטודנטים במקצועות הרלוונטיים 

ולכל מי שמעוניין לפתוח עסק עצמאי בתחום.

תנאי הקבלה: בריאות תקינה, כושר גופני סביר, ריאיון קבלה אישי.

נושאי הלימוד:
פסיכולוגיה הומניסטית ופסיכולוגיה חיובית  ⋅
תהליך של בניית קבוצה ותפקיד החוזה הקבוצתי ⋅
⋅ Outdoor Training — הנחיית קבוצה בזיקה ל
בניית תכניות, להובלת תהליכי שינוי, לשיפור אקלים חברה ולהתייעלות ארגונית ⋅
עיבוד לפעילות Outdoor והעברת התובנות לחיים האמיתיים ⋅
הכרת התשתיות של מתקני Outdoor — להעצמה אישית וקבוצתית ⋅
תקשורת בין — אישית ואימון ככלי ניהולי, חינוכי וטיפולי ⋅
חשיבה אסטרטגית, יצירתית ויזמות כפלטפורמה להצלחה  ⋅
פעילות Outdoor להתמודדות עם מצבי לחץ וחוסר ודאות ⋅
⋅ Outdoor Training-מגמות עולמיות בלמידה התנסותית באמצעות ה
מחקרי שדה — Case Study — לתכניות העצמה של קבוצות אוכלוסייה מיוחדות ⋅
בניית חזון מקצועי ועסקי, שיווק עצמי, הגשת מכרזים בתחום, ויצירת רשת שיתופי פעולה עסקיים ⋅
קורס “מגיש עזרה ראשונה” בהיקף של 22 שעות. ⋅

תוענק  בשטח,  מנהיגותי  ובתרגיל  עיוני  במבחן  הקורס,  במטלות  בהצלחה  שיעמדו  לבוגרים  תעודה: 
האקדמית  המכללה  מטעם  Outdoor Training״  בשיטת  שטח  סדנאות  ״מנחה  של  הסמכה  תעודת 

בוינגייט.

גמול השתלמות: מורים יוכלו להגיש בקשה לגמול השתלמות במסלול האישי.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9321350 7,950₪ 17:00-9:00160₪ג18 מפגשים



טיפוס וגלישה 
ממצוקים, 
מתחמי חבלים 
אתגריים
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מדריכים לגלישה ממצוקים
)סנפלינג( עפ”י חוק הספורט* 

מרכז הקורס: קובי בלין — רכז תחום גלישה, טיפוס וחילוץ במכללה האקדמית בוינגייט, מרכז קורס 
Outdoor Training, מנהל הכשרות מדריכי גלישה ממצוקים ומנהלי פארק חבלים אתגרי, ממקימי מדור 

טיפוס, גלישה וחילוץ בצה”ל.
מטרת הקורס: להכשיר מדריכים לגלישה ממצוקים. בוגרי הקורס יוכלו לנהל ימי גלישה ממצוקים, 
להדריך פעילויות גלישה ממצוקים, להוביל מעבר של נחל עם קבוצה, להפעיל טיפוס בטופרופ )במצוק 

בלבד( ולשלח קבוצות בגלישה זוויתית — אומגות.
דרישות מקדימות: 

בריאות תקינה ⋅
כושר גופני סביר ⋅
הכשרה וניסיון קודם בגלישה )חסרי ניסיון קודם ידרשו לקורס הכנה בתשלום נוסף(. ⋅

מבנה הקורס: 
לימוד תורת הענף של גלישה מצוקים ⋅
מדעי הספורט ⋅
קורס מגישי עזרה ראשונה )28 שעות(. ⋅

“מדריך לגלישה  לבוגרים שיעמדו בהצלחה במטלות הקורס ובמבחן הסיום תוענק תעודת  תעודה: 
ממצוקים” מטעם המכללה האקדמית בוינגייט. הקורס והתעודה מאושרים על ידי מנהל הספורט על פי 

חוק הספורט. בוגרי קורס מדריכי גלישה ממצוקים יוסמכו גם כ“מפעילי מתחם חבלים אתגרי”. 

נושאי הלימוד בתחום המעשי:
תורת החבלים והקשרים ⋅
תורת העיגונים ואבני העיגון ⋅
הכרת ציוד הכרת ציוד גלישה מקצועי ⋅
בניית מערכת גלישה שונות ⋅
גולש אחרון ⋅
ניהול סיכונים ובטיחות ⋅

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9523כ-4 חודשים
18:00-08:00ה

180₪ 6,250₪ 350
15:00-07:00ו

הקורס מוכר לצורך מימוש פיקדון חיילים משוחררים
שכר הלימוד כולל הדרכה ע”י צוות מדריכים, ציוד מקצועי מלא לשימוש התלמידים במהלך הקורס.

* בכפוף לאישור מנהל הספורט.

קורס הכנה בגלישה ממצוקים
קהל היעד: גולשים מתחילים הרוצים להצטרף לקורס מדריכים לגלישה ממצוקים וכאלו המעוניינים 

בהתנסות ראשונית בענף הגלישה מצוקים. 
נושאי הלימוד: משתתפי הקורס יתנסו בגלישה מצוקים וילמדו את יסודות הענף.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9611012 ימי פעילות
17:00-08:00ה

16₪ 995-
15:00-08:00ו

נושאי הלימוד בתחום העיוני:
מושגי יסוד במטאורולוגיה ובגיאולוגיה ⋅
פסיכולוגיה של הדרכת גלישה ⋅
הדרכה של אנשים עם צרכים מיוחדים ⋅
מתודיקה של הדרכה ⋅
פיזיולוגיה של גלישה מצוקים ⋅
שמירת טבע ⋅
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מפעילי מתחם חבלים אתגרי

מרכז הקורס: קובי בלין

תנאי הקבלה: גיל 16 ומעלה, רצוי רקע וניסיון בפעילות אתגרית, בריאות תקינה, עמידה בריאיון קבלה.

מטרות הקורס:
להפעיל מסלול חבלים אתגרי קבוע שנבנה בפיקוח הנדסי/מקצועי בפיקוח מנהל מתחם חבלים ⋅
להכיר ולהבין את המערכות השונות המרכיבות את מסלול החבלים האתגרי ⋅
להכיר את שיטות האבטחה השונות ולשלוט בהן. ⋅

נושאי הלימוד:
ניהול יומן מתקן ⋅
תורת החבלים והקשרים ⋅
נוהלי חירום — פינוי וחילוץ מהמתקן ⋅
נהלי בטיחות ועבודה שוטפים במתחם חבלים אתגרי ⋅
הכנת המתקן לפעילות ונוהלי בטיחות ועבודה שוטפים ⋅
הכרת ציוד ייעודי למסלולי חבלים אתגריים והשימוש בו ⋅
הובלה ואבטחת קבוצה במתחם חבלים אתגרי לפי הנחיות מנהל המתקן ⋅
לימוד שיטות האבטחה השונות: טופרופ, ויה-פראטה, אבטחה תחתונה ועליונה ⋅
הגשת עזרה ראשונה. ⋅

תעודה: לבוגרי הקורס תוענק התעודה “מפעיל מתחם חבלים אתגרי” מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X8263195 3,150₪ 16:00-08:0040₪ה5 ימי פעילות

שכר הלימוד כולל: הדרכה מקצועית, פעילות במתחמי חבלים קבועים, ציוד אלפיני ומקצועי מלא, 
ציוד למתקנים הארעיים, חומר עיוני.

הקורס מתבצע לפי הנחיות ותקנות של משרד החינוך.
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 מנהלי מתחם חבלים אתגרי
ובוני אומגות מוסמכים

אפשרויות  את  להרחיב  המעוניינים  חבלים  מתחמי  ומפעילי  מוסמכים  גלישה  למדריכי  מתקדם  קורס 
העבודה בעולם החבלים והפעילות האתגרית.

מרכז הקורס: קובי בלין

מטרות הקורס:
לנהל מסלול חבלים אתגרי קבוע שנבנה בפיקוח הנדסי/מקצועי ⋅
לבנות מסלול חבלים ארעי המשולב גם בכבלי מתכת ⋅
לבנות ולהפעיל מתקני גלישה זוויתית )אומגות( ⋅
להכיר ולהבין את המערכות השונות המרכיבות את מסלול החבלים האתגרי ⋅
לדעת להתאים את הפעילות במסלול החבלים האתגרי לאפיוני הקבוצות השונות ⋅
להכיר את שיטות האבטחה השונות ולשלוט בהן. ⋅

תנאי הקבלה: בעלי תעודה של מדריך גלישה ממצוקים מוסמך או בעלי תעודה של מפעיל מתחם 
חבלים אתגרי, בריאות תקינה, עמידה בריאיון קבלה.

נושאי הלימוד:
עקרונות הנחיית קבוצה בזיקה למתחמי חבלים ⋅
הכרת ציוד ייעודי למסלולי חבלים אתגריים והשימוש בו ⋅
גלישה זוויתית לצורותיה — שיטת הנדנדה, שיטת חבל בלם, שיטת הגרוויטציה ⋅
הכנת המתקן לפעילות ונוהלי בטיחות ועבודה שוטפים ⋅
תכנון ובנייה של תכניות תהליכיות במתחם החבלים האתגרי ⋅
ניהול סיכונים ויומן מתקן ⋅
שיטות אבטחה ⋅
נוהלי חירום — פינוי וחילוץ מהמתקן. ⋅

הקורס “מגיש עזרה ראשונה” בהיקף של 28 שעות יתקיים בנפרד למשתתפים חסרי תעודה זו, 
בתשלום נוסף.

תעודה: לבוגרי הקורס יוענקו שלוש תעודות הסמכה:
1. “מנהל מתחם חבלים אתגרי“

2. “בונה אומגות מוסמך“
3. “עובד גובה כללי“ מוכר ע"י משרד הכלכלה והתעשיה

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X951812 ימי פעילות
18:00-08:00ה

120₪ 5,950₪ 350
15:00-08:00ו

שכר הלימוד כולל : הדרכה מקצועית, פעילות במתחמי חבלים קבועים, ציוד אלפיני מקצועי מלא.



רכבי שטח
4X4
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מדריכים מקצועיים
4X4 לרכבי שטח 

Off Road Guide

מרכז הקורס: משה חיון

בצוות ההדרכה: עמוס בשן, דן אמיר, מוקי פרחיה ומדריכים נוספים

מטרת הקורס: להכשיר מדריכים לארגון ולהובלה של רכבי שטח ולהתמודד עם המורכבות הכרוכה 
בכך תוך שמירה על בטיחות הנוסעים ושלמות הרכב.

קהל היעד: בעלי רכבי שטח, חובבי נהיגת שטח, נהגים מקצועיים, מדריכי טיולים, מורי דרך, מארגני 
אירועים בטבע וכל מי שמעוניין לרכוש מקצוע מאתגר המשלב הדרכה, ארגון, מנהיגות ופעילות שטח.

נושאי הלימוד:
⋅ 4x4 רקע והכרת רכב
פיזיולוגיה וארגונומיה לנהגים ⋅
בטיחות בטיולים ושמירת טבע ⋅
צמיגים ⋅
טופוגרפיה וקריאת מפות ⋅
ניווט באמצעות מכשירי GPS ותוכנות ניווט מתקדמות ⋅
תכנון מסלולי טיול ברכבי שטח ⋅
ארגון המסע ותרבות הפנאי בשטח ⋅
מכונאות לרכבי שטח ⋅
סדנת חילוץ ושימוש באמצעי חילוץ ⋅
הכרת ותכנון מסלולים לרכבי שטח והתנסות בהובלת שיירות ג’יפים ⋅
רכישת מיומנויות עבירות שטח והתגברות על מכשולים שונים ⋅
התנסות בהדרכה בשטח ⋅
הפקת אירועים בטבע וביטוח של פעילויות שטח ⋅
מבחן עיוני ותרגיל מסע מסכם ⋅
קורס “מגיש עזרה ראשונה” בהיקף של 22 שעות. ⋅

“מדריך  ובמבחן מעשי תוענק תעודת  למסיימי הקורס שיעמדו בכל המטלות, במבחן עיוני  תעודה: 
מקצועי לרכבי שטח 4x4” מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9614350 6,250₪ 8:00200₪ - 14:30וכ-6 חודשים

הערה: בקורס יתקיימו מפגשים של יומיים או שלושה רצופים הכוללים לינה בשטח.
המשתתפים בקורס יגיעו לפעילות ברכבי השטח שבבעלותם. חלק מהלמידה בקורס כוללת התנסות בנהיגה, ניווט וחילוץ, 

ולכן נהיגה עצמית ברכב היא הכרחית. ההגעה למקומות המפגש בשטח תהיה באופן עצמאי ובאחראיות המשתתפים. 
בתחילת הקורס כל משתתף מתבקש להציג במשרדי בית הספר אישורי בעלות על הרכב, ביטוחי רכב תקפים ורישיון 

נהיגה תקף על פי סוג הרכב שבבעלותו.
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מדריכים בכירים להובלה 
4X4 וחילוץ רכבי שטח

נהיגת שטח אתגרית למדריכים לרכבי שטח 

מרכז הקורס: משה חיון

בצוות ההדרכה: מוקי פרחיה, עמוס בשן, דן אמיר.

מטרות הקורס:
הכשרת מדריכים לרכבי שטח להדרכת נהיגת שטח ברמה מתקדמת ⋅
שיפור מיומנויות למעבר מכשולים מורכבים, חילוצים ומעלות קשים במיוחד ⋅
שיפור מיומנויות בניווט מתקדם ביום ובלילה בתנאי שטח שונים ⋅
לימוד ארגון והקמה של חניוני לילה )מאהל( וארגון ארוחות שטח לקבוצות. ⋅

נהגים  שטח,  לרכבי  מקצועיים  מדריכים  קורס  בוגרי  שטח  לרכבי  מוסמכים  מדריכים  היעד:  קהל 
מקצועיים לרכבי שטח העוסקים בהדרכה והובלה של רכבי שטח לפחות עשר שנים.

תנאי קבלה: 
בעלי רכבי שטח המתאימים למסלולים שבהם עבירות קשה ⋅
תעודת מדריך לרכבי שטח או תעודות המעידות על הכשרות קודמות ⋅
למי שאינם בוגרי קורס מדריכים לרכבי שטח — ראיון קבלה ומבחן מעשי במידת הצורך, על פי שיקול  ⋅

דעתו של רכז הקורס
כושר גופני סביר. ⋅

נושאי הלימוד המרכזיים:
מעבר מכשולים מורכבים ⋅
נהיגת שטח מתקדמת ⋅
חילוץ במצבים מורכבים ⋅
נווט מתקדם ביום ובלילה ⋅
הקמה וארגון של חניוני לילה ⋅
נהיגה בטוחה וניהול סיכונים. ⋅
בישולי שדה ⋅

מתכונת הלימוד:
הקורס כולל מפגש לימוד עיוני בכיתה ושתי סדרות שטח בנות שלושה ימים רצופים כל אחת.

)הפעילות תכלול לינת שטח ופעילות לילה(.

תעודה: למסיימים את הקורס בהצלחה תוענק תעודת השתתפות בקורס “מדריך בכיר להובלה וחילוץ 
רכבי שטח” מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

דמי דמי השתתפותהיקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
רישום

X961316:00-07:0060ד, ה, ו7 ימיי פעילות

₪ 3,150
2,835 ₪ לבוגרי קורס 

מדריכי גיפים במכללה 
האקדמית בוינגייט

₪ 195

*שתי סדנאות יום רביעי ועד יום שישי אחר הצהריים )3 ימים כל אחת(.



אופניים
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מדריכי אופניים*

הגידול בענף האופניים יוצר ביקוש לכח אדם מקצועי שידע להדריך, להוביל ולארגן יחידים וקבוצות ברכיבה 
על אופניים. מדריכי ומאמני אופניים נדרשים הן ללימוד בסיסי של רכיבה לילדים ומבוגרים והן לשיפור 

יכולת הרכיבה מרמה של חובבים ועד רוכבים מקצועיים ותחרותיים. 
מרכז הקורס: יובל גולן, מאמן אופניים מוסמך ובעל נסיון רב בענף האופניים, מאמן קבוצות ונבחרות, 

ניהל מחנות אימונים ואירועי אופניים גדולים.
מטרות הקורס: 

קבוצות  ⋅ להובלת  ליחידים,  בסיסי  אופניים  ללימוד  האופניים,  לענף  מקצועיים  מדריכים  להכשיר 
באופניים, להקמת מועדוני וחוגי אופניים לקהל הרחב ולאימון של נוער וצעירים לקראת השתלבות 

בתחרויות אופניים.
בוגרי הקורס יוכלו להקנות מיומנויות יסוד באופניים, להקים מועדוני אופניים, להדריך קבוצות וחוגי  ⋅

אופניים של צעירים ומבוגרים ולבנות תכניות אימון בסיסיות לנוער.
התחביב  את  להפוך  המעוניינים  ותחרותית  עממית  ברכיבה  ניסיון  בעלי  אופניים  רוכבי  היעד:  קהל 

למקצוע ולהשתלב בענף האופניים. בעלי כושר גופני בסיסי.
תנאי קבלה: גיל 16 ומעלה, בעל רקע ונסיון מוכח בענף האופניים שהשתתף במשך 3 שנים לפחות 
בפעילות במסגרת אגודה/איגוד/התאחדות בענף האופניים )ויציג אישור בהתאם(. 12 שנות לימוד )לבני 

18 ומעלה(, מבחן קבלה וראיון אישי )על פי דרישות מנהל הספורט למדריכי אופניים(.
תכנית הלימודים והיקף השעות:

לימוד עיוני ומעשי של תורת ענף האופניים ) 123 שעות( ⋅
לימוד מדעי הספורט ויסודות בתורת האימון )60 שעות( ⋅
קורס מגישי עזרה ראשונה )28 שעות(. ⋅

נושאי הלימוד העיקריים: 
מדעי הספורט־אנטומיה, פיסיולוגיה, תורת האימון ופסיכולוגיה של הספורט ⋅
מבוא לתורת האופניים־הכרות עם אופני כביש ואופני הרים ⋅
⋅  UCI — חוקי
הדרכת פעילות לרוכבים חדשים־הקניית מיומנויות יסוד ברכיבה ⋅
הקמת חוגי אופנים, קבוצות ילדים ונוער ⋅
מתודיקה של הדרכת אופניים ⋅
תורת האימון לרוכבי אופניים ובניית תכניות אימון  ⋅
רכיבה טכנית מעשית באופני כביש ובאופני הרים ⋅
תזונה לספורטאים ⋅
רפואת ספורט ופציעות אופייניות לרוכבי אופניים ⋅
מכונאות אופניים, תיקון תקלות ותחזוקת ציוד ⋅
תיירות אופניים־תכנון טיולי אופניים והובלת קבוצות באופני הרים ובאופני כביש ⋅
קורס מגישי עזרה ראשונה. ⋅

חובות התלמיד: השתתפות בשעורים ובסיורים )לפחות 80% מהשעורים(, מעבר בהצלחה של מבחנים 
עיוניים ומעשיים, התנסות בהדרכה והגשת עבודת גמר.

תעודה: למי שיעמוד בכל חובות הקורס בהצלחה תוענק תעודת “מדריך אופניים” מטעם המכללה 
האקדמית בוינגייט באישור מנהל הספורט ועל פי חוק הספורט.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X968835 מפגשים

21:00-16:30א

211₪ 6,350₪ 350
ו

14:00-08:00
)אחת לחודש(

למועמדים לקורס חסרי ניסיון תחרותי בענף האופניים יוכלו להשתתף במכינה לקורס בתשלום נוסף
*בכפוף לאישור מנהל הספורט
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מובילי קבוצות ברכיבה
על אופני שטח

יכולת לתכנון מסלולים  הובלת קבוצות על אופניים דורשת מיומנויות של הדרכה ועבודה עם קבוצות, 
והתאמתם לרמת הרכיבה של המשתתפים, יכולת ניווט והתמצאות בשטח, וכל זאת תוך שמירה על כללי 

הבטיחות. הקורס המוצע נועד להכשיר כח אדם מקצועי שיהיה מיומן בתחומים אלו.

מרכז הקורס: אבינועם ינאי, מרכז תחום אופני שטח במכללה האקדמית בוינגייט ובעל ניסיון נרחב 
וארוך שנים בתחום הדרכת אופניים, ארגון והובלה של טיולים באופני שטח.

מטרת הקורס: להכשיר מובילי קבוצות של רוכבי אופניים כדי שיוכלו להוביל קבוצה באופן מקצועי 
תוך שמירה על בטיחות הרוכבים, שלמות האופניים והציוד הנלווה.

קהל היעד: רוכבים באופני שטח בעלי ניסיון שהם גם בעלי כושר גופני סביר, בעלי אופני שטח.

מקום הלימוד: לימודים עיוניים במכללה האקדמית בוינגייט. הרכיבה באתרים שונים ברחבי הארץ לפי 
נושא הלימוד. המשתתפים יתבקשו להגיע למקום הפעילות עם האופניים שבבעלותם.

נושאי הלימוד העיקריים:
הכרת האופניים והתאמת אופניים לרוכב ⋅
מיומנויות הובלת קבוצות באופני שטח ⋅
שיפור מיומנויות רכיבה ורכיבה טכנית ⋅
תפעול נכון של האופניים ⋅
התמצאות במפה, נווטים ותכנון מסלולים ⋅
רכיבה בטוחה ביטחון ובטיחות ברכיבה בשטח ⋅
טיפול בתקלות אופניים בשטח ⋅
התנסות בהובלת קבוצות באופניים. ⋅

*תעודת מגיש עזרה ראשונה )22 שעות( נדרשת לצורך קבלת התעודה.

חובות התלמיד: נוכחות מלאה בכל הפעילויות )לא פחות מ-90%(. עמידה במבחן עיוני ובמבחן מעשי 
וכן ציון עובר בהתנסות בהובלה.

תעודת גמר: למסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בכל המטלות, תוענק תעודת ״מוביל קבוצות באופני 
שטח״ מטעם בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי והמכללה האקדמית בוינגייט. 

 

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X9689195 2,550₪ 15:00-8:3060₪ו10 ימי פעילות
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בוני שבילי אופניים בשטחים 
הפתוחים 

ייעוץ בניה ופיתוח של שבילי אופניים

בשל פריחת ספורט הרכיבה על אופניים בשנים האחרונות, קיימת מדיניות ממשלתית לעידוד פיתוח 
תשתיות ותיירות אופניים בארץ. רשויות מקומיות, ארגונים כמו: קק”ל, רשות הטבע והגנים וגופים 
מסלולי  מגוון  את  להגדיל  כדי  הארץ  ברחבי  אופניים  שבילי  של  ובבנייה  בתכנון  עוסקים  נוספים, 
לכוח אדם  ביקוש  קיים  זאת,  רכיבה שונות. בעקבות  לרמות  תוך התאמה  אופני שטח  הרכיבה על 

מקצועי היודע לתכנן, לייעץ ולבצע בפועל בנייה ותחזוקה של שבילי אופניים.

מרכז הקורס: איתן חברוני — .M.A יועץ תיירות אופניים מטעם משרד התיירות, מרכז ומפיק כינוסים 
.IMBA לתיירות אופניים, יזם והפיק את הסדנאות של מתכנני ובוני שבילים בשיתוף

מטרות הקורס: 
הכשרת בוני שבילי אופניים מוסמכים, לבניית שבילים לאופני הרים )סינגלים( ידידותיים לסביבה ⋅
הקניית כלים תאורטיים ומעשיים, לבנייה ולתחזוקה של שבילי אופניים בישראל ⋅
הכרת מגוון האפשרויות לבנייה ולתחזוקה של שבילי אופני הרים בשטח ⋅
התנסות מעשית בבנייה ובתחזוקה של שבילי אופני הרים ⋅
מתן כלים והכשרה של בונה השבילים כיועץ שבילי אופני הרים בצוותי תכנון. ⋅

מתכונת הלימודים: הקורס כולל עשרה ימי לימוד הכוללים לימוד עיוני התנסות מעשית. הלימודים 
העיוניים יתקיימו במכללה האקדמית בוינגייט, ההתנסות המעשית תתקיים באתרי רכיבה שונים ברחבי 

הארץ. 

קהל יעד: חובבי רכיבה על אופני שטח, מנהלי ורכזי ספורט, פיתוח והנדסה של ועדות מקומיות ברשויות 
מקומיות, אדריכלים, קבלני פיתוח, מהנדסים ויזמי תיירות, מדריכי אופניים ואנשי מקצוע שהתנסו בתכנון, 

בנייה ותחזוקה של שבילי אופניים. 

תנאי הקבלה: בריאות תקינה, כושר גופני סביר ויכולת לפעול בתנאי שטח. מומלץ לבעלי ניסיון ברכיבה 
על אופני שטח ו/או כביש.

התכנית העיונית:
הקדמה ומבואות:

רכיבת אופני הרים בשטחים הפתוחים ופיתוח תשתיות  - תמונת מצב ישראל 2017 ⋅
 עבודה עם קהילות מקומיות ומתנדבים ⋅
 התמצאות בשטח, קנ"מ, מיפוי, תצ"א וניווט ⋅

תכנון שבילים:
מבוא לתכנון מערכות שבילי אופניים ⋅
דרגות קושי של שבילי אופניים ⋅
בחירת  מסדרון השביל, דגלול וסימון, עיצוב השביל, שילוט, הכוונה ומיפוי   ⋅
היבטים גאולוגיים של תשתיות שבילי אופניים-מסלע וקרקעות ⋅
תכנון בר קיימא ושמירת טבע ⋅
קריאה ויישום תכניות עבודה והכנת אומדנים ⋅
תמחור עבודות תכנון ובניית שבילים, דגשים בהגשת הצעות למכרזי תכנון ⋅
היבטים משפטיים וביטוחים של תכנון ובניית שבילי אופניים. ⋅

בנייה ותחזוקת שבילי אופני הרים )סינגלים(:
כללי בטיחות ואמצעי זהירות בעבודה בשטח  ⋅
היכרות עם כלי העבודה )קלים, כבדים( ⋅
שימוש בתוכנות ניווט ו-GPS ובתכנות עבודה וקילונומטר )כלי למדידת שיפוע( ⋅
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בניית אלמנטים מתקדמים בסינגל- בארמים, דרופים, שינוי כיוון, ריצוף, טיפול במכשולים, צ'יקן ליין,  ⋅
פאמפ טראק, דירט ג'אמפ וכדו'

תחזוקת שבילי אופני הרים )סינגלים(. ⋅

התכנית המעשית:
במהלך הקורס יתקיימו סדנאות עבודה בשטח בהן יתנסו תלמידי הקורס בתכנון, סימון פרוזדור, דגלול 
וכבדים )מחפרון,  כלי עבודה קלים  ובעבודה עם  )סינגל(  ובנייה מעשית בשטח של שבילי אופני הרים 

בובקאט(, הסדנאות יתקיימו בתוואי שטח שונים )מדברי, צפוני(
בתחילת כל סדנה נקיים רכיבת שטח בדגש על הכרות עם אלמנטים ייחודיים לרכיבה בסינגלים.

חובות התלמיד: נוכחות של לפחות 80% בשיעורים ואישור מנהלי עבודה )קק”ל, רהט”ג או מועצה 
3 ימי עבודה לפחות בהכשרת שביל אופני הרים )סינגלים(,  אזורית( על התנסות מעשית )סטאז’( של 

כבונה או כמתחזק שבילים.

תעודה: לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת “מתכנן ובונה שבילי אופניים 
בשטחים הפתוחים” מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

דמי היקף שעותשעותיוםמשך הקורסקוד
השתתפות

דמי 
רישום

X826110 ימי פעילות
 עיוני א - ד

)ארבעה ימים רצופים(
התנסות מעשית ה - ו

18:00-08:00120₪ 4,450₪ 350



הרשמה, 
תשלום
ותנאי
ביטול
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הרשמה תשלום ותנאי ביטול

הרשמה
ניתן להירשם לקורסי בית הספר באחת מהדרכים האלה:

1. הרשמה מקוונת – כפתור ההרשמה נמצא בדף המידע של כל קורס ובאתר האינטרנט של בית הספר
2. טופס רישום – ניתן להוריד את טופס הרישום לקורסים באתר בית הספר או לקבלו בדוא"ל ממזכירות 

בית הספר. יש למלא את הטופס ולהחזירו חתום למזכירות בית הספר בפקס או בדוא"ל.
www.wincol.ac.il/xcool :כתובת אתר בית הספר

דוא"ל: xcool@wincol.ac.il טל': 09-8639263 פקס: 09-8639299
פתיחת כל הקורסים מותנית במספר הנרשמים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את 

הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה יוחזרו דמי ההרשמה ודמי ההשתתפות בקורס, אם שולמו.

מסמכי הרשמה נוספים
כחלק מתהליך ההרשמה יש להעביר למזכירות בית הספר את המסמכים האלה:

1. שתי תמונות פספורט
2. אישור רפואי המעיד על כשירות להשתתפות בקורס / בפעילות גופנית / בטיולים / בפעילות אתגרית

3. הצגת תעודות השכלה – רק בקורסים שיש דרישה לכך ועל פי דרישות הסף לכל קורס
4. בקורסים הכוללים נסיעה לחו"ל יש לשלוח תצלום של דרכון תקף לפחות לשישה חודשים ממועד 

הנסיעה

דמי השתתפות ותשלום שכר לימוד
ובאתר  הספר  בית  של  בידיעון  מפורסמים  והם  המכללה,  קובעת  קורס  בכל  ההשתתפות  דמי  את   .1

המכללה.
2. הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעור דמי ההשתתפות בקורסים, את תנאי התשלום ואת מועדיו 

על פי שיקול דעתה. 

הענקת תעודות גמר / תעודות מדריך
הענקת תעודות גמר / השתתפות בקורסי בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי מותנית בעמידה בדרישות 

האלה:
1. רכז הקורס אישר שהתלמיד סיים את כל חובותיו הלימודיים, לרבות הגשת עבודות והצלחה במבחנים.

2. התלמיד שילם את דמי ההשתתפות בקורס במלואם, ואין לו חובות כספיים למכללה.
3. התלמיד הציג תעודה המעידה על סיום בהצלחה של קורס מגישי עזרה ראשונה )בהיקף שעות הנדרש 

בקורס( 

מבחני גמר והסמכה
1. בקורסי הכשרת מדריכים יתקיימו מבחני גמר עיוני ומעשי.
2. בחלק מהקורסים יבחן את התלמידים בוחן מקצועי חיצוני 

3. תלמיד שלא יעבור את מבחן ההסמכה יהיה רשאי לגשת למבחן נוסף )מועד ב(
4. בקורס מדריכים לגלישה ממצוקים יידרש למבחן נוסף תשלום נוסף על דמי ההשתתפות ששולמו לקורס.

תקנון המכללה
כל המשתתפים בקורסי בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי הם תלמידי המכללה האקדמית בוינגייט  ⋅

לכל דבר ועניין, וחלות עליהם הזכויות והחובות כפי שהן מופיעות בתקנון המכללה ובנוהלי בתי הספר 
ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה.

להנהלת בית הספר יש הסמכות להפסיק לימודים או לא להעניק תעודת גמר לתלמיד אשר יימצא  ⋅
לא מתאים לקורס או למקצוע הנלמד על רקע תפקוד אישי, חברתי או לימודי.
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ביטול הרשמה או השתתפות בקורס
על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יש להודיע בכתב למזכירות בית הספר )בדוא"ל של בית הספר(.  ⋅
הודעות בטלפון או בעל פה לא ייחשבו להודעת ביטול.  ⋅
בהודעת הביטול יש לרשום את פרטיו אלה של התלמיד: שם, מספר תעודת הזהות, מספר טלפון  ⋅

נייד ושם הקורס. 
המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או חיוב דמי השתתפות ייקבע על פי היום שבו הגיעה ההודעה  ⋅

בכתב למזכירות בית הספר.

כללי ביטול הרשמה או ביטול השתתפות בקורסים

ביטול הרשמה לפני מועד פתיחת הקורס
א. אם תבוטל ההרשמה עד 14 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו, אם שולם, 

לבד מדמי רישום )שלא יוחזרו(.
ב. אם תבוטל ההרשמה מ-13 ימי עסקים ועד יום לפני פתיחת הקורס, יחויב הנרשם בתשלום של 10% 

מדמי ההשתתפות בקורס נוסף על דמי הרישום.
ג. דמי הרישום או כל תשלום אחר, אם שולם, יוחזרו במלואם במקרים אלה:

1. התלמיד לא עמד בתנאי הקבלה לקורס או לא עבר בהצלחה את תהליך המיון לקורס.  
2. המכללה החליטה שלא לפתוח את הקורס מכל סיבה שהיא.  

ביטול השתתפות בקורסים שמשכם עד שישה חודשים
יחויב  חודשים  שישה  עד  הוא  שמשכו  בקורס  ואילך  הקורס  פתיחת  מיום  השתתפותו  שיבטל  תלמיד 

בתשלום מלא של דמי השתתפות לאותו קורס )100% שכר לימוד( ולא יוכל לקבל החזר שכר לימוד.

ביטול השתתפות בקורסים שמשכם עולה על שישה חודשים )למעט קורס מורי דרך(
התלמיד  את  תחייב  הקורס  פתיחת  מועד  לאחר  יום   30 ועד  הקורס  פתיחת  מיום  לימודים  הפסקת   .1

בתשלום של 25% מדמי ההשתתפות של אותו קורס נוסף לדמי הרישום.
2. הפסקת לימודים מ-31 יום ממועד פתיחת הקורס ועד 60 יום ממועד פתיחת הקורס תחייב את התלמיד 

בתשלום של 50% מדמי ההשתתפות באותו קורס נוסף לדמי הרישום.
3. הפסקת לימודים מ-61 יום ממועד פתיחת הקורס תחייב את התלמיד בתשלום מלא של דמי ההשתתפות 

בקורס )100% שכר לימוד( נוסף לדמי הרישום.
4. אי-תשלום דמי ההשתתפות בקורס עד לתום שנת הלימודים שבה נלמד הקורס יחייב את התלמיד 
בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית פיגורים בשיעור שתקבע באותה שנת לימודים 

הנהלת המכללה. הפרשי ההצמדה יחושבו מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

ביטול הרשמה והשתתפות בקורסי מורי דרך
לאחר קבלת הודעה מטעם בית הספר שהתלמיד עבר בהצלחה את תהליך המיון לקורס, והוא עונה על כל 
דרישות הסף על פי הגדרת משרד התיירות, ישלם התלמיד מקדמה על סך 10% מדמי ההשתתפות בקורס, 
שתהיה חלק משכר הלימוד בקורס. תשלום מקדמה הוא תנאי לשריון מקום בקבוצת הלימוד של הקורס.
א. אם תבוטל ההרשמה עד 14 ימי עסקים לפני יום פתיחת הקורס, תוחזר המקדמה בניכוי דמי הרישום.
ב. אם תבוטל ההרשמה מ-13 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס, לא יוחזרו המקדמה ודמי הרישום ששולמו.
ג. אם תבוטל ההשתתפות בקורס מורי דרך מיום פתיחת הקורס ועד 30 יום לאחר מועד פתיחת הקורס, 
יחויב התלמיד בתשלום של 50% מיתרת דמי ההשתתפות בקורס לאחר תשלום המקדמה נוסף על דמי 

הרישום.
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ג. אם תבוטל ההשתתפות בקורס מורי דרך מ-31 יום מיום פתיחת הקורס, יחויב התלמיד בתשלום של 
100% מדמי ההשתתפות בקורס, ולא יהיו החזרי שכר לימוד.

טיולים  מדריכי  של  אזוריות"  "הכשרות  בקמפוסים  והשתתפות  הרשמה  ביטול 
במערכת החינוך

החזר דמי השתתפות בקמפוסים "הכשרות אזוריות" למדריכי טיולים יהיה על פי הפירוט הזה:
א. עד 7 ימי עסקים לפני פתיחת הקמפוס – תשלום של 10% מדמי ההשתתפות  

ב. מ-7 ימי עסקים לפני פתיחת הקמפוס ועד 3 ימי עסקים – 30% מדמי ההשתתפות  
ג. מ-3 ימי עסקים לפני פתיחת הקמפוס יחויב התלמיד בדמי השתתפות מלאים  

ימי השתלמות וריענון ביטחון ובטיחות או ריענון עזרה ראשונה
ביטול הרשמה לא יזכה בהחזר שכר לימוד, והתלמיד יחויב בתשלום מלא של דמי השתתפות

תשלום באמצעות פיקדון צבאי
המבקשים לשלם את דמי ההשתתפות באמצעות פיקדון צבאי )רק בקורסים שאושרו לכך(:

א. ישלמו את דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי במועד ההרשמה.
תגבה  הפיקדון,  באמצעות  התשלום  יוסדר  לא  אם  לביטחון.  אשראי  כרטיס  מספר  למסור  יתבקשו  ב. 

המכללה את דמי ההשתתפות בקורס מכרטיס האשראי.
ג. יעבירו את ספח התשלום, באמצעות הפיקדון, חתום על ידי הבנק, למזכירות בית הספר עד למועד 

פתיחת הקורס.



המכללה האקדמית בוינגייט בע”מ )חל״צ(

בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות
ע״ש ד״ר דוד אלדר

בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי

חייגו

הוראות הגעה

לפרטים ולהרשמה:
 טלפון: 09-8639254

orly-le@wincol.ac.il :דוא״ל

 משרדי בית הספר
לתיירות ולפנאי אתגרי

 טלפון: 09-8639263
פקס: 09-8639299 

xcool@wincol.ac.il :דוא״ל
 אתר אינטרנט: 

wincol.ac.il/xcool

 כתובת למכתבים: 
 בית הספר לתיירות

 ולפנאי אתגרי
המכללה האקדמית בוינגייט

 דואר מכון וינגייט,
נתניה, 4290200


