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קורסים בתיירות   >תיירות אתגרית  > XCOOL תיירות אתגרית > מסלולי לימוד > דף הבית
 קורס מדריכים להישרדות < אתגרית

 

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

 Primitive skills  -קורס מדריכי הישרדות

 טמדריכי הישרדות במכללה האקדמית בוינגיי  Primitive Skills-סרטון אודות 

 

 תכנית להכשרת מומחים לפנאי אתגריהניתן ללמוד את הקורס רק במסגרת 

  

 ןדף מידע לחצו כאל

  

כוללת מיומנויות שנועדו לחלץ אדם ממצבי מצוקה  –הישרדות  –אמנות הקיום", ובכינויה המוכר יותר "- רקע

וסכנות שונות האורבות לאדם בשטח הפתוח הטבעי או במרחבים המיושבים. התמודדות עם מצבי קיצון כאלה 

רס יחוו מצבים בטבע יום שלנו. משתתפי הקו-מפתחת בנו תחושת מסוגלות ועצמה שאפשר ליישמה בחיי היום

 .וירכשו מיומנויות הישרדות ואת הכלים להנחיל אותן לאחרים

 Outdoor קובי בלין, רכז תחום גלישה, טיפוס וחילוץ במכללה האקדמית בווינגייט. מרכז קורס -מרכז הקורס

Training,ממקימי מדור טיפוס, גלישה וחילוץ בצה''ל. 

חובבי שטח ופעילות אתגרית, מדריכי טיולים, מנחי סדנאות שטח, מדריכי נוער, מורים לשל"ח,  -הקורס מיועד 

 .מחנכים ומטפלים, בוגרי יחידות קרביות בצה"ל וכל מי שמבקש לרכוש מקצוע בתחום ייחודי ומאתגר

 -יםנושאי הלימוד העיקרי

 .טכניקות להדלקת אש ללא גפרורים, סוגי עצים, הכרת סוגי מדורות והתאמתן לצרכינו -אש* 

 .איתור וזיהוי מקורות מים בשטח, קביעת איכות המים, טיהור וסינון, הפקת מים בשיטות שונות -יםמ*

  .השגת מזון בטבע, הכנת מזון בשטח, שימור מזון -מזון*

 .שימוש בצמחים לצרכים השונים: מאכל, שזירת חבלים, הפקת עשן-צמחים *

 .יום או לילה התמודדות עם תנאי אקלים ובניית מחסות לשהיית -מחסות*

 .יסודות להכנת כלים וסיתות בצור, טיפוסי כלים-סיתות ובניית כלים מצור *

ניווט בעזרת אמצעי שטח (ללא מפה ומצפן): המבנה הגֵאולוגי, טופוגרפיה, אגני ניקוז, -התמצאות במרחב *

 .מצוקים, סוגי דרדרות, סוגי קרקעות

וש בשבילים אלו. עקבות ומשמעותם לאיתור מקורות מים, זיהוי שבילי בעלי חיים לפי גללים ושימ -גששות*

 .עקרונות ההתגנבות

 הכרת גרמי השמים לתועלתנו בשטח: חוקיות מופעי הירח ומהלך השמש, זיהוי-גרמי השמים *

 .כוכבים, מציאת הצפון לפי גרמי שמים שונים

 .רחבה, שיטות לשימור אנרגיה משק הקור, משק מים וחום, ראיית לילה, ראייה-הפיזיולוגיה של ההישרדות *

בניית אלונקות מאולתרות, שאיבת מים ללא אמצעים, הרתחת מים ללא סיר, הכנת מיטת  -תושיית שדה*

 .גחלים

 .שימוש בחבל אישי להתגברות על מכשולים, לימוד קשרים, גלישת מצוקים, הישרדות-חבלים *

 ,דדות עם לחץ, פחד, בדידותקבלת החלטות בתנאי לחץ, התמו -פסיכולוגיה של ההישרדות*

 .תשישות מנטלית וניהול סיכונים
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הקורס מתבצע כולו בשטח, יומיים רצופים בכל פעם, כולל לינת שטח. שיטת הלימוד היא  -מתכונת הלימודים

בדרך של התנסות חווייתית במגוון תרגילים ופעילויות שטח. המפגשים הם באתרים שונים ברחבי הארץ. 

 .עצמית מגיעים למפגשים באופן עצמאי. כלכלה

 (.ש"ש 8שעות ) 120 -היקף הלימודים

לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בכל המטלות תוענק תעודת "מדריך למיומנויות הישרדות" מטעם  -תעודות

 .המכללה האקדמית בוינגייט

 

 

 
 קורס מורי דרך

 
 ורס טיפול בהרפתקהק

 
 קורס מדריכי גלישה מצוקים

 
 בחו"ל רס מדריכי טיוליםקו

 
 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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