
בפאראטרק אנחנו מציעים פתרונות יחודיים המאפשרים לאנשים עם מוגבלות 

בתנועה לצאת לטבע ולטייל. 

בחו"ל,  טיולים  בתנועה.  מוגבלות  עם  איש  מליון  חצי  מעל  כיום  חיים  בישראל 

טיולים משפחתיים וטיולים בטבע לרוב אינם אפשריים עבורם. 

בפאראטרק אנחנו:

  מגבשים קבוצות מטיילות המשלבות אנשים עם ובלי מוגבלות בתנועה.

  נמצאים במהלך של בנייה ופיתוח כסאות גלגלים מותאמים לשטח.

  ממפים שבילים ויוצרים אינדקס של מסלולי טיול לאנשים עם 
    מוגבלויות בתנועה. 

המסייעת  מסוגלות  תחושת  מעניקה  לטבע  היציאה  משמעותית,  חוויה  מלבד 

להתמודד עם אתגרים פיזיים ומנטאליים. כמו כן, הטיול בקבוצות מאפשר מפגש 

בלתי אמצעי עם אנשים נוספים בעלי תחומי עניין דומים. 

בפאראטרק פיתחנו מומחיות והבנה עמוקה של הצרכים המיוחדים של אנשים 

של  נכונה  בחירה  קבוצות,  בהובלת  שנים  עתיר  ניסיון  בתנועה.  מוגבלויות  עם 

חוויה  לספק  לנו  מאפשרים  עזרים  של  ובטיחותית  טכנית  והתאמה  מסלולים 

ייחודית ומשמעותית עבור אוכלוסייה שלמה שעד היום לא קיבלה מענה.

עמר צור – מורה דרך מנוסה, עוסק בהנחיית 
וחינוכיות, מתמחה בארגון  קבוצות תהליכיות 
אנשים  של  לקבוצות  וחוויות  טיולים  והובלת 
עם מוגבלויות. ב- 2008 יזם והוביל מסע שטח 
לאביו,  בטורקיה  הטאורוס  בהרי  חודש  בן 
כסא  פיתח  בעקבותיו  ומטה,  מהחזה  משותק 

גלגלים ייעודי לשטח.

 

בסיכון  נוער  קבוצות  מנחה   - דמטר  זיו 
טיפוס,  כגון  ואתגר  שטח  פעילות   באמצעות 
מדריך  ובנוסף  ושדאות,  ניווט  מצוקים,  גלישת 
שנים  כ-5  של  ניסיון  בעל  בחו"ל.  הליכה   טיולי 
תחום  ומנחה  מדריך  כרכז,  אתגרים  בעמותת 
טיולים ומסעות. השתתף בהובלת משלחת של 

אנשים עם מוגבלויות לפסגת הקילימנג'רו.
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אודותינו



ארגון והובלת מסע שטח של חודש בדרך הליקית בתורכיה 

 

לאדם משותק מהחזה ומטה.

מסע אקסטרים של חמישה ימים 
 

בדרום צרפת עם אדם עם שיתוק מוחין.
יציאה למסע של שבעה
 

משתתפים עם מוגבלויות
 

שונות לפסגת הקילימנג'רו.

פעילויות אקסטרים לאנשים עם
 

מוגבלות בתנועה.
ארגון והובלת טיולים בכל
 

חלקי הארץ.

 ניסיון 
 שצברנו
עד כה

סדנאות מנהלים המשלבות מיפוי שבילים לאוכלוסיות
 

עם מוגבלויות בתנועה כתרומה לקהילה.

הרצאות למגוון קהלים.
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