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קורסים בתיירות   תיירות אתגרית XCOOL ירות אתגריתתי  מסלולי לימוד  דף הבית
  מדריכי מסעות לפולין  תגריתא
 

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

 

 מדריכי מסעות לפולין

 קורס להכשרת מדריכי מסעות לפולין 

 : רקע
הפכו לימוד תולדות השואה ונסיעה לאתרים שבהם התרחשו האירועים לנחלת  בשנים האחרונות 

צד העניין הרב שיש לקהל הרחב בנושא שואת יהודי אירופה הצטבר גם ידע המתבסס על רבים. ל
מחקר אקדמאי ועל חקר מקורות שנפתחו בפני החוקרים בשנים האחרונות. תהליכים של תיעוד 

ושימור הסיפורים האישיים ועולם הספרות והקולנוע הנגישו את הידע הזה לקהל הרחב ויצרו עניין רב 
 ., בעקבות כך גבר הביקוש למסעות לפולין וליעדים הקשורים לשואת יהודי אירופהבנושאים אלו

 
  :מרכז הקורס

אוריאל פיינרמן, מומחה להוראת השואה ומורה דרך בכיר. עוסק זה שנים רבות בהכשרת מדריכי 
טיולים בארץ ובהכשרת מדריכים לפולין במסגרת מערכת החינוך. ריכז תכניות להכשרת מדריכים 

 .במסגרת יד ושם ומוזיאון לוחמי הגטאותלפולין 
 

 :קהל היעד
מורי דרך, מדריכי טיולים לחו"ל, מדריכי טיולים במערכת החינוך, מורים, אנשי חינוך, סטודנטים, 

 .מטיילים עצמאיים וכל מי שמעוניין להעמיק בלימוד נושא השואה ולבקר במסע איכותי לפולין
 

 :אפשרויות תעסוקה
  נושאי לימוד.טיולים ומסעות לפולין בוגרי הקורס יוכלו להדריך

 .היכרות עם מדינת פולין: גאוגרפיה, היסטוריה, חברה, תיירות
 .תולדות יהודי פולין, תולדות השואה, מאפייני האידיאולוגיה הנאצית

 
 :תעודה

לעומדים בהצלחה בכל מטלות הקורס תינתן תעודת השתתפות בקורס הדרכת מסעות לפולין מטעם 
 .ת בווינגייטהמכללה האקדמאי

 
  :למה אצלנו

בית הספר לתיירות אתגרית צבר ניסיון רב בהכשרת מדריכי טיולים בארץ ובעולם ובהם קורסים 
  .למורי דרך ומדריכי טיולים מסוגים שונים

בית הספר מקפיד על רמה לימודית גבוהה, על צוות הוראה מקצועי ואיכותי ועל יחס אישי לכל 
 .תלמיד

מוקמת בלב השרון, קמפוס ירוק ותוסס, כיתות לימוד מטופחות ומאובזרות למכללה בווינגייט, המ
 .במיטב הציוד, מגרשי חנייה, ספרייה וגם שמורת טבע צמודה
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