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 11/2////1פתיחת הקורס: מועד 
   

השבע השנה במכללה האקדמית בוינגייט זו  יתקיים – אשת טורסחברת בשיתוף  - מדריכי טיולים לחו"ל קורס

על רמתם ואיכותם הגבוהה של המרצים  תוך הקפדה ברמה אקדמית גבוהה תנהלמראשית הדרך הקורס מ עשרה.

  .נויסיונו לרשות תלמידיבתחומו, המעמיד את ידיעותיו ונ המלמדים בו. כל אחד מהם הוא מומחה בעל מוניטין

 

 ,בתנאים אופטימליים בכתות ממוזגותמפוס הירוק של המכללה האקדמית בוינגייט הלימודים מתקיימים בק

 . וממוחשבים ורקולייםאהמאובזרות באמצעים  מודרניות ואסתטיות

 בתהליך ההכשרה וגם ליווי אישי בקליטה בעבודה בתחום.ליווי כל תלמיד בקורס מקבל יחד אישי ו

 

" הוא אשת טורסגדולה ומשגשגת כחברת " יט לחברת תיירותבין מוסד אקדמי כמכללת וינגי שיתוף הפעולה

בחברה זו ובעוד מספר חברות גדולות וצומחות בענף  כמדריכיםבוגרים שימצאו מתאימים יקלטו . שילוב מנצח

 התיירות היוצאת.

 

 ,לרשותכם תמיד

 דוד אלטמן

 מרכז הקורס

 

 שעות לימוד אקדמיות 171כוללת  תכנית הקורס

 כזייםנושאי הלימוד המר

 בתחומי הידע:
  אקלים וקריאת מפות רגיונליתפרקים בגיאוגרפיה , 

  פרקים נבחרים בהיסטוריה של אירופה ושל ארצות הים התיכון 

  עקרונות היהדות, הנצרות והאסלאם  -דתות 

 .פרקים בתולדות האומנות והאדריכלות 

 

 בתחומי ההדרכה:
  הדרכה בטיול 

  תקשורת בינאישית 

  טיוליםמתודיקה של הדרכת 

  מדריך הקבוצה שלמרכיבים פסיכולוגיים וחברתיים בעבודתו 

 מסלולי טיולים ויעדים 

 9 ימי סיור בארץ 

  (יוצע כתוספת במהלך הקורס) ל“בחו‘ סטאזטיול 

 

 הטיול ודרכי עבודתו מדריךנושאים הקשורים לתפקידיו של 
  קבוצה מדריךהכנת תיק של “/ הטיול המאורגן“מבוא לנושאי 

 המדריך לבין מארגן הטיול, נותני השירותים וקהל הנוסעים לה בין שיתוף הפעו 

  ההקבוצ מדריךהיבטים משפטיים ואחריות משפטית של 

  מדריך הקבוצה כללי התנהגות ואתיקה מקצועית של 

 סיורי בחירה ותכנון הזמן הפנוי, כולל קניות ובילויים 
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  ל“נופשונים בחולתפקידם ודרכי עבודתם של נציגי יעדים 

 ל“בחו קידם ודרכי עבודתם של ראשי משלחות תפ 

 ניהול כספים ודרכי דיווח 

 כללי ביטחון ובטיחות, עזרה ראשונה והחייאה בטיול 

 .טיפול בתקלות ובתאונות אישיות בטיול 

 

 נושאים הקשורים למרכיבי הטיול 
  שירותי נסיעות ותיירות 

  מלונות ומסעדות 

  תחבורה אווירית, ימית ויבשתית 

  מודרכים. סיורים 

 

ימי סיור בארץ שיהוו גם חלק מאימון המדריך ובהם התלמידים יתנסו  9הקורס כולל סיורים לימודיים: 

 בהדרכה ובארגון הטיול בפועל.

 

  90:00-07:00: ימי שישי בין השעות  ימי הלימוד

 

 חודשים  7 -: כ משך הקורס

 

 דרכי למידה: 

 ודיונים תוך שימוש באמצעי המחשה מתקדמים. הרצאות פרונטאליות, ניתוח אירועים, סדנאות

 

:במהלך הקורס יוצע לתלמיד להצטרף לסטאז' בטיול מאורגן לחו"ל בו יוכל להתנסות ולהכיר ‘סטאזטיול ה 

הטיול יוטלו על הסטז'ר משימות  הלכה למעשה את כל שלבי הטיול והמנהלה מנקודת מבטו של המדריך. במהלך

ת אשר בעזרתה יבחנו היכולות המקצועיות שלו. מחיר הטיול אינו כלול שיאפשרו לו לתרגל הדרכה מעשי

 במחיר הקורס ויתומחר במהלכו.

 

 תעודה: 

האקדמית מטעם המכללה  "senior tour manager"לעומדים בהצלחה בכל מטלות הקורס תוענק תעודת 

 אשת טורס.בווינגייט וחברת 

 אשת טורסחברת  בקבלת עבודה במסגרתגבוהה למתאימים תהיה עדיפות 

  

 (')לא כולל טיול סטאז  ₪ 59,1,מחיר הקורס: 

     ש"ח 0,1דמי הרשמה: 
 

(  wincol.ac.il/xcool יש למלא טופס רישום )ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנוהרשמה: 

  בצרוף אישור רפואי .  05-7935955לפקס. ולשלוח   

  05-7935990טל.  רישוםת הניתן לפנות למחלקלהרשמה טלפונית 

 orly-le@wincol.ac.ilאו במייל: 

 xcool@wincol.ac.il      05-7935993או במשרדי ביה"ס : 

 9,,1,1-2714בטל:  לדוד אלטמןלמידע מקצועי נוסף ניתן לפנות 
 

 

 

 נשמח לעזור בכל שאלה,

 צוות ביה"ס לתיירות ופנאי אתגרי 


