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   קורס לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע   אתגרית

 

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

 

מועדי פתיחת  WINCLUB|מועדון חברים|ידיעון|הרשמה|קורסים בתיירות אתגרית|מי אנחנו

 בוגרים מדברים|מדור השמה|יצירת קשר|קישורים|גלריה|אירועים|קורסים

 קורס לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע

 Wilderness Adventure - מדריכים לטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע
Therapy Facilitator  

      
  רקע

היא שיטת העצמה וטיפול המיועדת למגוון קבוצות ומטרתה שינוי ועיצוב  טיפול בהרפתקה ומסע בטבע
 .התנהגות ברמה האישית והקבוצתית דרך מסעות אתגריים

שיטת הטיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע משתמשת במרחבי הטבע ובפעילות אתגרית כסביבה 
ים מהותיים ותוצאות מיטיבות טיפולית וחינוכית. השהייה בטבע וההתמודדות עם אתגרים מחוללות שינוי

 מהירות יחסית לשיטות הטיפול
הקונבנציונליות. תלמידי הקורס יוכשרו לתכנן ולהוביל תכניות העצמה ארוכות טווח למגוון קבוצות 

מערכתיים -ובמרחבים טיפולים שונים כגון: ים, מדבר, יער וכד' תוך שיתוף פעולה עם צוותים מקצועיים רב
 .()אנשי טיפול וחינוך

  מרכז הקורס
 מנחה מוסמך של ,Wilderness Adventure Therapy מוסמך , M.A. Outdoor Education- דותן חיים

Outward Bound , קרוליינה הצפונית.  
 בוינגייט, מרכז קורס רכז תחום גלישה, טיפוס וחילוץ במכללה האקדמית  -מרכז פעילות שטח: קובי בלין 

Outdoor Training, רות מדריכי גלישה ממצוקים ומנהלי פארק חבלים אתגרי, ממקימי מדור מנהל הכש
 .טיפוס, גלישה וחילוץ בצה"ל

העוסקים במקצועות החינוך והטיפול: פסיכולוגים, מנחי קבוצות, סטודנטים למדעי  קהל היעד 
סיכון, רכזים ההתנהגות/פסיכולוגיה, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, מדריכי נוער ב

חברתיים, מורים לחינוך מיוחד, מדריכי שטח ואתגר, מדריכי טיולים בחברות שטח, מנהלי מרכזי ספורט, 
תכנית .Outdoor Training רכזי הדרכה בעמותות לנוער בסיכון, מנחי סדנאות שטח בשיטת

ככלי  -יה, חוויות סולו לימודים עיוניים: תאוריות רלוונטיות לטיפול בהרפתקנות ואקופסיכולוג הלימודים
מערכתי, לוגיסטיקה, ניהול צוות חיצוני, הנחיה משולבת, עיבוד ממוקד לקוח בזמן -טיפולי, ניהול צוות רב

אדם, ניהול סיכונים ואתיקה טיפולית בשטח, הבניית מסעות: -אמת, טרנספורמציה ומטאפורה ממוקדת
יעדים ומטרות לפי צורכי הלקוח, איכויות רכים, אתגריים והישרדותיים, בתנאי שטח משתנים, הצבת 

ים,  -התנסות אישית ופיתוח מיומנויות עבודה בחירת המרחב הטבעי והתאמתו לפעילות  -מרפאות בטבע 
יער, מדבר, הרים, שמירת טבע, פעילות ירוקה בטבע ותיירות אקולוגית, שימוש בכלים של יצירה, מוזיקה 

מעשיות ממוקדות נושא, סדנת סבך יער , סדנה אינדיאנית, וטקסים בטבע. התכנית המעשית: סדנאות 
 .באריאל, סדנה ימית Alpine Tower שני ימי פעילות בפארק חבלים )גבוה/נמוך(

המסע ככלי טיפולי: משתתפי הקורס יחוו מסע בן ארבעה ימים במדבר, בשטח מנותק מהציוויליזציה, 
ד שנלמדו בכתה והמשתתפים יתנסו בתכנון, בארגון במידת האפשר. במסע יבואו לידי ביטוי נושאי הלימו

ובהוצאה לפועל של מסעות טיפוליים ב"ישימון". המשתתפים יחוו באופן אישי את התהליכים האישיים 

בוגרי הקורס יכולים להשתלב בעמותות  אפשרויות תעסוקה .והקבוצתיים המתרחשים במסע מסוג זה
יטת עבודה זו מתאימה בין השאר לעבודה עם קבוצות וארגונים לטיפול בהרפתקה שפעילים בארץ. ש

נפגעי טראומה, הלם קרב, נשים, הקשת האוטיסטית ונוער בסיכון. חלק מבוגרי הקורס בוחרים להקים 
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לבוגרים שיעמדו בהצלחה במטלות  תעודה.מיזמים עסקיים ולהפעיל תכניות גם לארגונים וגופים עסקיים
 Wilderness Adventure ,אמצעות הרפתקה ומסע בטבעהקורס תוענק תעודת מדריך לטיפול ב

Therapy Facilitator, למה אצלנו.מטעם המכללה האקדמית בווינגייט  

קורס מדריכים לטיפול באמצעות הרפתקה פותח לראשונה על ידי צוות המכללה 
לה זו השנה הרביעית. הקורס מכשיר מדריכים לעבודה עם מגוון של ונלמד במכל וינגייטב  האקדמית

 OUTWARD מרכז הקורס דותן חיים הוא מנחה מוסמך של הארגון קבוצות במרחבי פעולה שונים. 
BOUD בצפון קרוליינה ובעל תאר שני בתחום מאוסטרליה. 

 לקריאת כתבה על פעילות הקורס, לחצו כאן

 טיפול בהרפתקה תשע"ו מידע למתעניינים

 

 
 קורס מדריכי גלישה מצוקים  קורס טיפול בהרפתקה  דרךקורס מורי  

 קורס מדריכים לניווט ספורטיבי  קורס מדריכים לרכבי שטח  בחו"ל קורס מדריכי טיולים 

 קורס מתכנני ובוני שבילי אופניים  קורס מדריכים לאופני שטח  קורס מנחי סדנאות שטח 

     קורס מדריכים להישרדות     
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