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 מנחה לפעילות אתגר ימית 

MARINE ADVENTURE FACILITATOR 
1.11.22 – 25.4.23 

 
הנחיה של פעילות אתגר ימית מקצועית מיועדת להעצמת מגוון אוכלוסיות לשינוי התנהגותי ברמה 

כישורי  האישית והקבוצתית. אופי הפעילות מיועד לשיפור התפקוד האישי והדימוי עצמי, רכישת 
חיים, העלאת הביטחון העצמי, מסוגלות עצמית ושיפור היכולות החברתיות של המשתתפים. חלק 

מרכזי בקורס מתמקד ביכולת העברה, מהפעילות בשטח והפעילות הרפתקנית ימית, ליישום בחיים  
  .האמיתיים בעזרת טכניקות שונות ומובנות

 
ים,   -בעמותות וארגוניים ימיים כגון : צופי   הקורס מיועד למאמני שייט, רכזים/מדריכים/ מנהלים

מדריכים לקיאקים , שייט , סקיפרים , קייט סרפינג ,    עמותות שייט, מרכזי ספורט ימי, איגודי שייט ,
נוך ימי, אנשי גלישת גלים , גלישת רוח, צלילה חופשית, צלילת מכשירים, בוגרי תואר ראשון בחי

 . חינוך וטיפול עם זיקה לסביבה הימית, פעילי חינוך ואקולוגיה ימית
 

 תנאי קבלה לקורס 
 זיקה לים  –ראיון קבלה  .1
 אישור רפואי  –בריאות תקינה/כושר גופני סביר  .2
 ניסיון וזיקה לפעילות פנאי בסביבה ימית .3
 

 ?מתי
.221.11 –  .4.2325 
 15:00-9:00' בשעות גימי לימוד בימי  18
 ( ימים של סדנאות/מסעות ימיים )מועדים מופעים במערכת הקורס 10

 
 ?איפה

 מרכז ימי קיסריה  -לימודי כיתה 
ימים של מסע ימי על גבי כלי שייט מפרשים    2, בצפון הכנרתימים של מסע ימי   3 :סדנאות/מסעות

"סירות דרגון"   , כמורת במ , "מיינדפולנס" בצלילהבשדות יםצלילה חופשית  ,לאורך חופי ישראל
 בפארק הירקון , סדנת פעילות משימות ירקוןב
 

 כמה עולה? 
  ₪  330דמי רישום,  
  ₪ 12,900שכר לימוד, 

 
 מקצועית  הסמכהתעודת  

"מנחה פעילות אתגר ימית   לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה במטלות הקורס תוענק תעודת 
Marine Adventure Facilitator,  מטעם המכללה הישראלית לספורטICS 

 
בכדי להוציא אנשים לים נדרש הבוגר להחזיק בתעודת מדריך רלוונטי )נפרדת(. ככל שלבוגר הקורס 

לנהל ולארגן , רלוונטית המאפשרת הוצאת אנשים לים, יוכל בוגר הקורסאין תעודת מדריך נפרדת 
ככל שירצה, יהיה עליו לצרף מדריך רלוונטי   – את הפעילות הימית בלבד )מבלי להוציא אנשים לים(

 . נוסף
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 פרקי הלימוד בקורס 

 מתודות להנחיית קבוצה, אינטק -ליהוק קבוצה  .1
 Adventure Storytelling  -. הבנייה נרטיבית 2
 בניית תכנית עבודה תהליכית בהתאם למטרות הקבוצה והפרטים בה .3
 פסיכולוגיה חיובית ככלי לעבודה תהליכית קבוצתית .4
 "הפסיכולוגיה של "טיפול ימי .5
 אלמנטים תרפויטיים בים / מקרי דוגמא .6
 וץ בים שלבים בהתפתחות קבוצה והבניית מפגשים וסדנאות בעבודת ח .7
 ""אמבטיית ים –פסיכולוגיה  – אקו  .8
 בפעילות ימית   flow עקרונות .9

 .ניהול סיכונים , אתיקה , ביטוח , אופרציה ותקנים בינלאומיים .10
 

  תכנית סדנאות/מסעות ימיים
ימים של מסע ימי בצפון   3   האחד, בסמסטר הראשון, שיכלול :מסעות ימיים  2יתקיימו  במהלך הקורס  

מסע באמצעות קאנו ימי עם ציוד שינה ואוכל על גבי כלי השייט.   .Wilderness sea therapy ,הכנרת
בטחה/"בית הבק". מסע ייחודי וראשון בישראל שנבנה     המסע יתקיים בצפון הכנרת באזור "ההצפה",

 .ספציפית לקורס זה
ימי על גבי כלי שייט מפ  2שני, בסמסטר השני, שיכלול  ה רשים לאורך חופי ישראל.  ימים של מסע 

קטנים,   משמרות  צוותי  של  תפקוד  בניווט,  התנסות  בה,  "מפרשים",  מיזם  עם  אינטנסיבית  הפלגה 
 .טון, דינמיקה קבוצתית בכלי שייט סגור ובפעילות אינטנסיבית 40פיט/  70בישול, תפעול כלי שייט  

 
  :יום מלאהמתקיימות  במשך סדנאות 

 .צלילה חופשית , "מיינדפולנס" בצלילה –סדנה מעשית בים  .1
 מודל עבודה מנטורינג עם פוסט טראומה –סדנה התנסותית עם עמותת "חבל זוג "  .2
התנסות מעשית בבניית סדנה לעבודת "חוף" תרגילים / מתודות להפעלת    –אקו פסיכולוגיה ימית  .3

 קבוצה במינימום אמצעים 
 פת והכרת מודל עבודה נוער בסיכון בפעילות ימית . "זיו נעורים"/"הגל שלי" : סדנה משות4
 . "סירות דרגון" בירקון, סדנת פעילות משימות בפארק הירקון 5
 חורשת נחל אלכסנדר  –. גיבוש ובניה של צוות 6
 
 

 :כניתות ה ירכז
 

מייסד תחום   ,Outward Bound מנחה קבוצות מוסמך – M.A Outdoor Education  - דותן חיים
 . "מנחה עמותת "בשביל המחר , Flow באמצעות הרפתקה ומסע בטבע, שותף בחברתטיפול 

 :רכז סדנאות ים
 

, ומרכז מקצועי של הכשרות 2000מאמן אולימפי של נבחרת ישראל בקיאקים סידני  -בן יוסף  זיו
ובבית הספר  ,ICS ,מדריכים ומאמנים בענפים: קיאקים וחתירה, במכללת הישראלית לספורט

המתמחה בטיולי אתגר והרפתקה   Win-Wind  בעלים של חברת   ם של מכון וינגייט,למאמני
 .בקיאקים
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