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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 פנאי אתגרי

הקימה בית ספר לתיירות אתגרית שבמהלך השנים צבר ניסיון, תוך  וינגייטהמכללה האקדמית ב
כדי הכשרת תלמידים רבים שעברו בהצלחה קורסים של מדריכי טיולים, מורי דרך, מנחי סדנאות 

שטח ועוד קורסים מאתגרים רבים בתחום תיירות השטח והאתגר. אחד מהלימודים המעניינים 
דגש על חוויות והתנסויות חדשות, תוך כדי לימודים  ששמים לימודי פנאי אתגרי בבית הספר הם

עיוניים וכמובן לימוד מעשי בשטח. מאחר שאנחנו חיים בתקופה כה מודרנית, בה האדם לא 
מניח לרגע את האלקטרוניקה, מחובר בכל רמ"ח אבריו לטלפון הנייד ולרשת האינטרנט, חשוב 

ילמדו אתכם להוביל,  פנאי אתגרי לימודילשמור על העקרונות האמיתיים להישרדות ולטבע.
 לתכנן ולפתח תכניות שכמובן כוללות פעילות שטח ואתגר.

 למי זה מתאים?

מתאימים לחובבי השטח, מדריכי הטיולים, מדריכי נוער, אנשי חינוך, בעלי  רילימודי פנאי אתג
חברות הפועלות בשטח, יועצים ארגוניים, אנשים שאוהבים טבע ואתגר ולכל אלו שמאסו 

בהשתלטות הטכנולוגיה על האנושות. תכנית הלימודים נמשכת שנתיים, כאשר השנה השלישית 
מי פעילות נוספים. בין מגוון הנושאים הלימודים שיילמדו היא מתוך בחירה עבור התמחות בתחו

יתמקדו בעקרונות הפסיכולוגיה החיובית: מדריכי הישרדות בהקניית מיומנויות לקיום בטבע, 
מנחי סדנאות שטח עבור התנסות חווייתית בטבע, טיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע 

לימודי פנאי  כה אתגריים ועוד. בסיוםלהעצמה לשינוי ועיצוב ההתנהגות, מובילי מסעות חני
תעודות הסמכה: מנחי סדנאות שטח,  5, כל בוגר שיעבור בהצלחה את הלימודים יקבל אתגרי

מפעיל מתחם חבלים נמוך, מדריך הישרדות, מדריך לטיפול באמצעות הרפתקה וטבע ותעודת 
 מוביל הסעות חניכה אתגריים.

 אפשרויות תעסוקה

הניסיון שכל בוגר יצבור בסיום הלימודים, יאפשרו לו אפשרות להשתלב התעודות יחד עם הידע ו
בשוק העבודה במגזר העסקי, בתכניות של טיפול בטבע, לשמש כיועץ לפעילויות שטח ואתגר, 

מועברים  לימודי פנאי אתגרי להקים עסק פרטי בתחום, להוביל מרכזי פנאי אתגרי וכן הלאה.
תחום, המעניק את כל כולו לטובת התלמידים. מרכז הקורס על ידי סגל מרצים מנוסה ומיומן ב

הוא קובי בלין בעל תואר ראשון בחינוך גופני, מנהל הכשרות מדריכי גלישה מצוקים וכן עוד 
תפקידים רבים בתחום. ברשות התלמידים כל הכלים והניסיון, בכדי לעבור את הלימודים 

  בהצלחה ולקחת חלק בעולם הפנאי האתגרי.
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