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 2019  מאי  – קורס הסבת מורי דרך למדריכי טיולים במערכת החינוך                  

 דף מידע למתעניינים 
הדרכה ארצי מטעם הכשרת מורי דרך מוסמכים להדרכת טיולים במערכת החינוך ולקבלת היתר מטרת הקורס: 

 להדרכת תלמידים ונוער. משרד החינוך

  מורי דרך מוסמכים ש: – קהל היעד: 

 

 רוצים להדריך ולחנך את הדור הבא בשבילי ארצנו 

 מרגישים שהיה חסר להם מתודיקה, שטח וטבע בקורס מורי דרך 

  יב את אפשרויות התעסוקהחלהרמעוניינים 

 .ומדריך טיולים ותיק, בעל ניסיון רב בהדרכה ובהכשרת מדריכיםמורה דרך  -  איתמר ארבלהקורס:  מנהל

 : נושאי לימוד עיקריים
 .(רצופים כולל לינת שטח ימים 3ופעילות חברתית ) שדה בישוליניווט, מחנאות,  –מיומנויות שדה . 1

 .בהדרכהה . מתודיק2

 ., ערכי טבעסיורים להדגמת שיטות הדרכה .3

 .הדרכה והגשת עבודותבהתנסויות נוכחות על פי דרישות משרד החינוך, הכנת חובות התלמיד: 

 15.5.2019תאריך פתיחת הקורס: 

 13.6.2019תאריך סיום הקורס : 

 מועדי הלימוד:
 פתיחת קורס בוינגייט -דיום  15.5.2019

 יום סיור ' היום  16.5.2019

 שלושה ימים של סדנת שטח הכוללת לינת שטח – ה-גימים  21-23.5.2019

 ' גיום  28.5.2019

 'דיום  29.5.2019

 'היום  30.5.2019

 'גיום  4.6.2019

 דיום  5.6.2019

 היום   6.6.2019

 יום ג'11.6.2019

 יום ד'  12.6.2019

 יום ה'  13.6.2019

 .)הלימודים במכללה האקדמית בוינגייט( 17:30-09:00השעות  ביןימי הלימוד העיוניים 

 .19:00 – 7:00ימי הסיור יתקיימו בין השעות 

 ולמזג האוויר.  *יתכנו שינויים בתכנית בהתאם לדרישת משרד החינוך

 דמי הרישום יוחזרו במלואם.  *קיום הקורס מותנה במינימום משתתפים. במידה והקורס לא יפתח

 תנאי קבלה: 
 .הצגת תעודה בתוקף חובה –רישיון מורה דרך מטעם משרד התיירות  .1

 .ענון וחידוש לתעודה(י)במסגרת הקורס יתקיים ר שעות 30מינימום תעודת מגיש עזרה ראשונה  .2

  .אישור רפואי על בריאות תקינה .3

 .רות מיןיאישור משטרה על העדר עב -לגברים בלבד  .4

 (.  ₪ 195בסך ) שוםיכולל דמי ר ₪ 2,795מחיר הקורס: 

בלבד.  ב בדמי רישוםהתלמיד יחוי ,פתיחת הקורסיום לפני  14ד עבמקרה של ביטול השתתפות : ביטול הרשמה

 משכר הלימוד + דמי רישום. 20%ב התלמיד ב יחוילפני מועד פתיחת הקורס יום  14פה שבין בתקו

 .לחץ כאן מקוונת להרשמה 

 לפנות למשרדי בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי לפרטים נוספים ניתן

 LE@wincol.ac.il-ORLYדוא"ל:   5428639-09טל. 

 9929368-09פקס.  xtour2@wincol.ac.il דוא"ל 2638639-09טל. 

סיוע והכוונה להשתלבות 

בעבודה כולל מפגש עם 

רכזי הדרכה של חברת 

 טיולים
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