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 מרוכז - 2019קיץ קורס  – קורס מדריכי טיולים במערכת החינוך

 דף מידע למתעניינים בקורס

 
 

  איתמר ארבל הקורס:  מנהל

מדריכי טיולים למערכת החינוך להדרכת ילדים ונוער במסגרות החינוך  להכשירמטרות הקורס: 

 הפורמלי והבלתי פורמלי.

לדים ילעבודה חינוכית, בהדרכת טיולים לעסוק בהמעוניינים חובבי ידיעת הארץ ופעילות שטח קהל יעד: 

מיים ולהנחיל לדור הצעיר ערכים של אהבת המולדת, שמירת הטבע והסביבה, ערכים ציוניים, לאוונוער 

 וחברתיים.

יוחד באישור מ 30מעל גיל ) תעודת בגרותזכאות ל, ומעלה( 20גיל  –)בנות  ומעלה 21גיל תנאי קבלה: 

  , מבחן כניסה והליך מיון.שנות לימוד( 12

 

 . סיורימי  20ימי לימוד ומתוכם כ  44כ  .קורס קיץ מרוכז() יםיחודשמשך הקורס כ: מתכונת הקורס

 13/9/2019 – 11/7/2019   מועדי הקורס: 

 

ת כניסה . במהלך היום תתקיים בחינ2019בחודש יוני והערכה הנרשמים לקורס יוזמנו ליום מיון מיונים: 

  בכתב, פעילות קבוצתית להכרות עם המועמדים וראיון אישי.

 

  .ה' )חמישה ימים בשבוע( – 'אימי הלימוד: 

 .19:00- 7:00 בימי סיור ,18:00-  9:00יתה בימי כ: שעות הלימוד 

 רצופים הכולל לינת שטח. ימיםלקמפוס מיומנויות שדה למשך ארבעה בשבוע השני של הקורס נצא *

 .הלימודים העיוניים יתקיימו בקמפוס של המכללה האקדמית בוינגייטמקום הלימודים: 

  .בשטח, על פי תכנית הקורסהלימודים  –ימי הסיור ב

 

 אזורי הדרכה: שנילבוגרי הקורס יוענק היתר הדרכה לאזורי הדרכה: 

 הרי יהודה ושומרוןהשפלה,  .א

 כרמל ורמות מנשה  .ב

טרף ס )ברצף( תתקיים הכשרה לאזור הנגב. בוגרי הקורס יוכלו להצמיד בתום הקוראזור הדרכה נוסף: 

   ריכיםקמפוס נגב יתקיים בין התא לקמפוס נגב בעלות מוזלת ולסיים את הקורס עם שלושה אזורי הדרכה.

15-20.9.2019 

ניתן לחלק את התשלום לארבעה תשלומים שווים ללא ) דמי רישום₪  350+  ₪ 8,300מחיר הקורס: 

 הקורס מוכר לתוכנית השוברים.  יתן לשלם באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים.נ( ריבית

, בתשלום לקמפוס נגב עד פתיחת הקורס)המחיר תקף לנרשמים  1,600₪תוספת על קמפוס נגב: 

 .₪ 1,900: הקורס פתיחתעלות קמפוס נגב למשתתפים אחרים ולמי שירשם לאחר  .(מראש

 

 

 הספר לתיירות ופנאי אתגרי במכללה האקדמית בוינגייט נא לפנות למשרדי בית להרשמה:

 09-8639299פקס:   09-8639263או   09-8639254טל. 

     Wincol.ac.il2Xtour   LE@wincol.ac.il-ORLY@דוא"ל: 

 ישום ושאלון משרד החינוך למדריכי טיולים באתר בית הספרניתן להוריד טופס ר
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