
http://www.wincol.ac.il/?item=4547&section=1406 

 

    >תיירות אתגרית  > XCOOL תיירות אתגרית  >מסלולי לימוד  >דף הבית
 קורס מנהלי מתחם חבלים אתגרי< קורסים בתיירות אתגרית

 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני ואר ראשוןת
 תעודה והשתלמויות ופנאי אתגריתיירות  בספורט

 מנהלי מתחם חבלים אתגרי
פעילות במתקני חבלים אתגריים מאפשרת הדמיה של מכשולים אמיתיים בחיים.  -רקע

ואת עקרונות   Outdoor Educationבמתחם חבלים ניתן ליישם את עקרונות העבודה של
הטיפול באמצעות הרפתקה על מנת ליצור פעילות ממוקדת בערכים, בתנאים מבוקרים 

פארקי חבלים אתגריים נערכת בהתאם וברמת בטיחות גבוהה. הכשרת מפעילים ומנהלים ל
 .להנחיות משרד החינוך ולדרישה לכוח אדם מקצועי ומיומן בתחום

 
רכז תחום גלישה, טיפוס וחילוץ במכללה האקדמאית בווינגייט,   -קובי בלין  -מרכז הקורס

 .ממקימי מדור טיפוס גלישה וחילוץ בצה"ל ,Outdoor Training מרכז קורס
 

לנהל, לבנות, להכיר ולהתאים את הפעילות במסלול החבלים האתגרי, תוך  -מטרות הקורס
 כדי הכרת שיטות האבטחה השונות ולימוד השליטה בהן

 
 תימי פעילו 12 -תכנית הלימודים

 
עקרונות הנחיית קבוצה בזיקה למתחמי חבלים, הכרת ציוד ייעודי ושימוש  -נושאי הלימוד

בו, שיטות גלישה זוויתית, תכנון ובנייה של תכניות תהליכיות, ניהול סיכונים ויומן מתקן, 
 .שיטות אבטחה ונהלי חירום

 
בוגרי הקורס תוענק התעודה "מנהל מתחם חבלים אתגרי ובונה אומגות מוסמך" ל -תעודה

 .אקדמית בוינגייטמטעם המכללה ה
 

ית הספר לתיירות אתגרית צבר ניסיון רב בהכשרת מדריכים בתחום תיירות ב -למה אצלנו
השטח והאתגר והתיירות בכלל, ביניהם קורסים של מדריכי טיולים בארץ ובעולם וקורסים 

למורי דרך. בבית הספר מלמד צוות מקצועי של מרצים כל אחד מומחה בתחומו. בבית הספר 
 .בלו יחס אישי וליווי צמוד בכל תהליך ההכשרהלתיירות אתגרית תק

 

 !לחצו כאן, למידע נוסף על הקורס הקרוב

  

 קורס מורי דרך 

 
 קורס טיפול בהרפתקה

 
 קורס מדריכי גלישה מצוקים

 
 בחו"ל קורס מדריכי טיולים

 
 קורס מדריכים לרכבי שטח

 
 קורס מדריכים לניווט ספורטיבי

 
 קורס מנחי סדנאות שטח

 
 קורס מדריכים לאופני שטח

 
 קורס מתכנני ובוני שבילי אופניים

    
 

     קורס מדריכים להישרדות
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