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 דף הבית 
 מסלולי לימוד 
 תיירות ופנאי אתגרי 
 תיירות ופנאי אתגרי 
 מי אנחנו 

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

 מי אנחנו
בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי פועל במסגרת המכללה האקדמית בווינגייט ומתמחה בהכשרת כוח אדם 

 .מקצועי ומיומן בענפי התיירות, המלונאות והפנאי האתגרי

 רבית הספר היחיד בארץ המכשיר כוח אדם מקצועי לפעילויות שטח ואתג

דרך להכשרת מדריכים לפעילויות שטח ואתגר. במסגרת בית הספר נלמדות תכניות לימוד ייחודיות, פורצות 

בית הספר משמש מוקד לידע מקצועי בתחום הפנאי האתגרי והניסיון שנצבר לאורך שנים הופך אותו למוביל 

בארץ בתחום ייחודי זה. חלק מבוגרי בית הספר הקימו חברות ועסקים והם מובילים את כוח ההדרכה בארץ 

 .בפעילויות שטח ואתגר

 םשל מרצים ומדריכי סגל מקצועי

צוות המורים של בית הספר כולל מומחים מהדרגה הראשונה שהם גם בעלי ניסיון בעולם המלונאות, התיירות 

 .והפנאי האתגרי. מרצי בית הספר משלבים רקע אקדמי עם ניסיון מעשי בשטח והם מציגים מצוינות ומקצוענות

 טנגייללמוד בקמפוס הירוק והחדיש של המכללה האקדמית בוי

הלימודים העיוניים מתקיימים בקמפוס של המכללה האקדמית בוינגייט, בלב השרון, בין שמורת הטבע של נחל 

פולג לבין הים. במכללה האקדמית בוינגייט מתקני לימוד חדישים ונוחים הכוללים ציוד הוראה ולמידה מתקדם, 

 .(2ף )כביש מגרשי חנייה וגישה נוחה בתחבורה ציבורית העוברת על כביש החו

 תדגש על למידה התנסותית וחווייתי –לומדים בשטח 

אנו מאמינים בלמידה התנסותית וחווייתית ולכן חלק ניכר מהלימוד נעשה תוך פעילות מעשית בשטח, באתרים 

שונים ברחבי הארץ ובעולם. תלמידי בית הספר מתנסים באופן מעשי בפעילויות השונות ולומדים להכיר את 

 .הם ניתן לקיים את הפעילויות השונותהמרחבים שב

 היחס אישי וליווי צמוד לכל תלמיד בתהליך ההכשר

אנו שואפים ליצור אווירת לימודים תומכת ונעימה לצד מקצועיות והקפדה על הפרטים. הצוות המקצועי של בית 

כים קבוצתיים הספר מעניק יחס אישי, ליווי והדרכה לאורך תהליך ההכשרה. תשומת לב רבה מוקדשת לתהלי

 .ולמרכיבים חברתיים, שאנו מאמינים שיש להם השפעה מכרעת על תהליך הלמידה

  

 שסיוע בהשמה והשתלבות בעיסוק החד -כניסה קלה לעולם העבודה 

במהלך הלימודים תלמידי בית הספר מקבלים הכוונה לקראת השתלבותם במקצוע החדש שרכשו. במהלך 

מי מפתח בענף וייצרו קשרים מקצועיים ראשוניים שיסייעו בידם להשתלב הלימודים יפגשו התלמידים עם גור

 .בעבודה. אנו פועלים לטוויית רשת תמיכה מקצועית בתחומי הלימוד השונים לתלמידים ולבוגרים

 לבטיחות מעל לכ
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ם אנו מקפידים הקפדה יתרה על כללי הבטיחות בכל הפעילויות המתקיימות במסגרת הלימודים. ניהול סיכוני

 .הוא פרק לימוד מרכזי בכל פעילויות השטח והאתגר כדי למנוע נזקים לגוף או לרכוש

 םקבעו אתם את רמת האתגר המתאימה לכ -אתגר לכל 

הלימודים מתאימים לכל אחד בכל גיל. הקורסים מיועדים לכל מי שמעוניין להדריך קבוצות ויחידים, להנהיג, 

חדשניים בענף התיירות והפנאי האתגרי. בין תלמידי בית הספר נמנים להוביל או להיות יזם של תחומי פעילות 

 .צעירים בראשית דרכם וגם צעירים ברוחם המביאים עמם ניסיון וותק בפיקוד, הדרכה מנהיגות וניהול

 תקיימות ותיירות אקולוגי

בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי משתמש בטבע ובשטחים הפתוחים כמרחב פעילות ולמידה ולכן השמירה על 

הטבע והסביבה היא בראש מעיינינו. אנו מקנים לתלמידינו ערכי סביבה וקיימות, לטובת הצרכנים השונים 

 .בהווה ולטובת הדורות הבאים

 תבתיירו לימודי מלונאות וניהול עסקי -ענף לימודים חדש  

בשנת הלימודים תשע"ו נפתחה בבית הספר תכנית לימודים חדשה למנהל עסקי בכיר במלונאות ותיירות. 

התכנית נועדה להכשיר אנשי מקצוע בענף המלונאות ולבנות תשתית לסגל ניהולי בכיר בענף המלונאות 

ת יוכלו לצמוח ולהתקדם, להיות והתיירות. תלמידי התכנית יוכלו לשלב עבודה בענף עם לימודים ובוגרי התכני

 .גורמים מובילים ומעצבים בענף המלונאות ולתפוס עמדות ניהול בכירות

 


