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קורסים בתיירות    תיירות אתגרית  XCOOL  תיירות אתגרית   מסלולי לימוד   דף הבית
   קורס מדריכי אופניים   אתגרית

 

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

 

קורס לטיפול באמצעות הרפתקה |קורס מנחי סדנאות שטח|קורס מדריכי טיולים ונציגי יעדים|קורס מורי דרך

קורס מתכנני ובוני |קורס מדריכים להישרדות|קורס מדריכי סנפלינג|קורס מדריכים לרכבי שטח|בעומסע בט

קורס מנהלי מתחם חבלים |מפעילי מתחם חבלים אתגרי|דרךאנגלית מקצועית למורי |שבילי אופניים

מדריכי |מדריכי מסעות לפולין|מדריכים בכירים לגלישה ממצוקים|קורס מדריכים בכירים לרכבי שטח|אתגרי

התכנית להכשרת |קורס מובילי קבוצות אופניים|הסבת מורי דרך להדרכת טיולים|טיולים למערכת החינוך

יצירות מופת בבירות אמנות |מפגשים בין תיירות לאמנות בישראל|קורס סוכני נסיעות|מומחים לפנאי אתגרי

 קורס מדריכי אופניים|תיירות קולינרית בישראל|מובילות בעולם

 קורס מדריכי אופניים

 קורס מדריכי אופניים בכפוף לאישור מנהל הספורט

 לצפייה בדף מידע

להכשיר מדריכים מקצועיים לענף  :מטרות קורס מדריכי אופניים      רקע
האופניים באישור מנהל הספורט, ללימוד ואימון רכיבה על אופני הרים 
וכביש, להובלת קבוצות באופניים, להקמת מועדוני וחוגי אופניים לקהל 

 .הרחב ולאימון של נוער וצעירים לקראת השתלבות בתחרויות אופניים

שנות רכיבה,  20מוסמך, בעל וותק של דורון אמיץ, מאמן אופניים       מרכז הקורס
בעל ניסיון רב  פעמיים אלוף ישראל באופני הרים וחבר נבחרת ישראל. 

בארגון אירועי ותחרויות אופניים, אימון והדרכת רכיבה טכניות, תכנון 
ובניית שבילי אופניים ברחבי ישראל )מערך שבילי בן שמן, בייק פארק 

 .מודיעין ועוד(

מדריכי אופניים מגיעיםרוכבי אופניים בעלי ניסיון של לפחות שלוש  קורס      קהל היעד
שנים ברכיבה, שהשתתפו בפעילויות ו/או תחרויות במסגרות מוכרות 

בענף האופניים. בעלי כושר גופני סביר, המעוניינים להפוך את התחביב 
למקצוע ולהשתלב בענף האופניים, לפתח עסקים בתחום האופניים, או 

הרכיבה שלהם ויכולת ההדרכה והובלת קבוצות  לשפר את רמת
 .באופניים. בעלי אופני שטח

       

    תכנית הלימודים

 

כוללים לימודיים עיוניים שיתקיימו  קורס מדריכי אופנייםהלימודים ב 
במכללה האקדמית בוינגייט בהתאם לדרישות מנהל הספורט, לימוד 

מדעי הספורט )אנטומיה, פיסיולוגיה, תורת האימון ופסיכולוגיה של 
ענף האופניים. הלימודים המעשיים  הספורט( וכן לימוד מעשי של 

שתתפי הקורס יתקיימו במסלולי ואתרי רכיבה שונים ברחבי הארץ. מ
ישפרו את יכולתם ברכיבה טכנית בסינגלים ובפארקי אופניים. משך 
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אפשרויות 
 תעסוקה

   
 

יהיו רשאים להדריך רוכבים ורוכבות במגוון רמות  קורס מדריכי אופניים 
הספורט ולהוציא טיולים ומסעות אופניים בארץ ובחול. בנוסף לפי חוק 

. אפשרות תעסוקה 16יוכלו להדריך ולאמן קבוצות לילדים ונוער עד גיל 
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http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/Bike%20Course(1).pdf


בקבוצות עממיות ותחרותיות קיימות, בפרויקט הארצי "אופניים לכולם" 
 .של איגוד האופניים ועוד גופים המפעילים קבוצות וחוגי אופניים

    תעודות
 

הקורס שיעמדו בהצלחה בכל מטלות  ,קורס מדריכי אופניים לבוגרי 
מטעם המכללה האקדמית בוינגייט  מדריך אופניים תוענק תעודת

 .באישור מנהל הספורט

    למה אצלנו

 

בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי צבר ניסיון רב בהכשרת מדריכי  
אופניים ומדריכי טיולים בארץ ובעולם ובהם קורסים למורי דרך ומדריכי 

גייט צוות מקצועי של טיולים מסוגים שונים. במכללה האקדמית בוינ
מרצים כל אחד מומחה בתחומו. בבית הספר לתיירות ופנאי אתגרי 

תקבלו יחס אישי ולווי צמוד בכל תהליך ההכשרה. התעודה של המכללה 
האקדמית בוינגייט מוכרת בארץ ובעולם כמוסד מוביל בתחום הספורט 

 .והחינוך הגופני

 קורס מדריכי גלישה מצוקים  קורס טיפול בהרפתקה  קורס מורי דרך 

 ספורטיביקורס מדריכים לניווט   טחקורס מדריכים לרכבי ש  בחו"ל ס מדריכי טיוליםקור 

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

   קורס מדריכים להישרדות   
      

 

http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9A
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%94
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%99-%D7%A9%D7%98%D7%97
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%98%D7%97
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%98%D7%97
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.wincol.ac.il/xcool/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA

