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    >תיירות אתגרית  > XCOOL תיירות אתגרית  >מסלולי לימוד  >דף הבית
 קורס מובילי קבוצות אופניים> קורסים בתיירות אתגרית

 

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

 

 קורס מובילי קבוצות אופניים
הובלת קבוצות על אופניים דורשת מיומנויות של הדרכה ועבודה עם קבוצות, יכולת לתכנון מסלולים  -רקע

וך שמירה על כללי והתאמתם לרמת הרכיבה של המשתתפים, יכולת ניווט והתמצאות בשטח, וכל זאת ת

 .הבטיחות. הקורס המוצע נועד להכשיר כוח אדם מקצועי שיהיה מיומן בתחומים אלו

 

-אבינועם ינאי, מרכז תחום אופני שטח במכללה האקדמאית בווינגייט ובעל ניסיון נרחב וארוך -מרכז הקורס

 .שנים בתחום הדרכת אופניים, ארגון והובלה של טיולים באופני שטח

 

 .רוכבים באופני שטח בעלי ניסיון שהם גם בעלי כושר גופני סביר, בעלי אופני שטח -קהל היעד

 

הלימודים מתחלקים ללימודיים עיוניים שיתקיימו במכללה האקדמית בוינגייט וללימודים  -תכנית לימודים

שעות.נושאי  60ימיי פעילות בהיקף של  10-מעשיים באתרי רכיבה שונים ברחבי הארץ. משך הקורס הוא כ

ריים: הכרת האופניים והתאמתם לרוכב, מיומנויות הובלת קבוצות באופני שטח, שיפור מיומנויות הלימוד העיק

 .רכיבה, התמצאות במפה ותכנון מסלולים, רכיסה בטוחה, טיפול בתקלות והתנסות בהובלת קבוצות אופניים

 

ה בוגרי הקורס יוכלו להוביל קבוצות של רוכבים על אופני שטח באופן מקצועי תוך שמיר -אפשרויות תעסוקה

 .העל בטיחות הרוכבים , שלמות האופניים והציוד הנלוו

 

לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בכל המטלות תוענק תעודת "מוביל קבוצות באופני שטח" מתאם בית  -תעודות

 .הספר לתיירות אתגרית והמכללה האקדמאית בווינגייט

 

בית הספר לתיירות אתגרית צבר ניסיון רב בהכשרת מדריכי טיולים בארץ ובעולם ובהם קורסים  -למה אצלנו

למורי דרך ומדריכי טיולים מסוגים שונים. בבית הספר מלמד צוות מקצועי של מרצים כל אחד מומחה בתחומו. 

 .בבית הספר לתיירות אתגרית תקבלו יחס אישי ולווי צמוד בכל תהליך ההכשרה

 

 

 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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