
 

 

 
 מועדי פתיחת קורסים ומחירים לשנת הלימודים תשע"ט 

 
 

COOL  - X ביה"ס לתיירות  ופנאי אתגרי   

טל' , 0950900דואר מכון וינגייט מיקוד  990837055האקדמית בוינגייט בע"מ, )חל"צ(  המכללה 09-8639263  09-8639299 'פקס 

 xcool@wincol.ac.ilדוא"ל: 
 

 פתיחהמועדי  ימי הלימוד שם הקורס 
תשע"טמורי דרך   

באישור משרד 

 התיירות

יםיום סיוריום שני   

0:30 – 95:30  

 יום רביעי אחה"צ

90:30- 9900  

 פעם בחודש יום שישי 

07:00-90:99  

:משך הקורס  

  שנתיים -כ

9097נובמבר   59  

מדריכי טיולים 

 למערכת החינוך

 באישור משרד החינוך

: ימי ב'קורס חורף  

 5-כ   97:00-07:30

 חודשים

 קורס קיץ מרוכז

07:30-ה' -ימים א'

98:30 

9097 בנובמבר  9  

 

  

5909יולי   

הסבת מורי דרך  

למדריכי טיולים 

 במערכת החינוך

 ימי א' ב' ג' 

-07:00 -17:00 

מפגשים 90  

 יפורסם

 מדריכי טיולים לחו"ל

 תשע"ח

 

 07:00-90:00ימי שישי 

 משך הקורס 

חודשים 7-כ  

9097בנובמבר  9  

98:00-ימי שלישי  מדריכי מסעות לפולין -

21:30 

מפגשי כיתה  99

 +נסיעת סטאז' לפולין

ימים 8 -ל  

9095 באפריל  5  

מדריכים לספרד 

 ופורטוגל

 בדגש יהודי

מפגשי כיתה 99  

 17:00-21:15 ימי שני  

9095בינואר  97  



    לשנת הלימודים תשע"ט -  מועדי פתיחת קורסים -בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי

 פתיחהמועדי  ימי הלימוד שם הקורס

  סוכני- תיירות יועצי

 נסיעות

98:00- שלישי ימי

90:99 

שישי וימי  

 93:00-   5:000   

 

9097נובמבר   

חודשים 5 –כ    

מנהל עסקי בכיר 

 במלונאות

90:00 –  ראשון ימי -

21:15 

90:00-  -  רביעי ימי

99:99 

 99 – הקורס משך

 חודשים

 יפורסם 

עיוני   -ראשוןימי  תיירות קולינרית

98:30-05:00  

סיור  -ימי חמישי  

מפגשים 7  

9097בנובמבר   4  

שישי,  חמישיימים  גלישה ממצוקים  

 קורס קיץ מרוכז

      9097באוקטובר    97 

5909באוגוסט   

 קבוצות מובילי

 אופני על ברכיבה

 שטח

07:00-ימי שישי 

90:00  

9097 בנובמבר 0  

 

 

התכנית להכשרת 

אתגרי  מומחים לפנאי

 תשע"ח

 קורס דו שנתי

-99:00ימי  שישי   

07:00 

 

9097באוקטובר  99  

מדריכים לטיפול 

 באמצעות הרפתקה 

 

-07:30ימי שני 

98:00 
 9097אוקטובר  99



    לשנת הלימודים תשע"ט -  מועדי פתיחת קורסים -בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי

 פתיחהמועדי  ימי הלימוד שם הקורס

 9095בינואר  95 07:30-98:30שלישי  שטחמנחי סדנאות 

מפגשים 99 הישרדות שלב א'  

98:30-ימי שלישי 

07:30 

 

9097באוקטובר  90  

מפגשים 99 הישרדות שלב ב'  

98:30-ימי שלישי 

07:30 

 

9095פברואר   

מדריכים מקצועיים 

תשע"ח – לרכבי שטח  

99:00- ימי שישי 

 -משך הקורס כ 07:00

חודשים 7  

9097באוקטובר  90  

בוני שבילי אופניים 

 בשטחים הפתוחים

ימי פעילות 90  

שני-ראשוןעיוני: ימי   

שישי-מעשי: ימי חמישי  

9095אוקטובר   

 פ"ע אופנים מדריכי

הספורט חוק  
, ערב– שלישי  

בוקר- שישי  

 יפורסם


