
 

 

 

  

 

 

COOL  -X ביה"ס לתיירות  ופנאי אתגרי 
  09-8639299פקס'  09-8639263, טל' 0950900דואר מכון וינגייט מיקוד  990837055האקדמית בוינגייט בע"מ, )חל"צ(  המכללה

 xcool@wincol.ac.il : דוא"ל
 

 מסעות לפוליןמדריכי קורס להכשרת 
 לקבוצות מבוגרים ותיירים*

 בווינגייטהאקדמית במכללה ופנאי אתגרי בית הספר לתיירות ב
 

להדרכת מסעות לפולין לקבוצות של מבוגרים, להקנות ידע מורי דרך ומדריכי טיולים להכשיר  מטרות הקורס:

 .יית הדרכה חווייתית ובעלת משמעותבסיסי בנושא פולין ותולדות השואה. להקנות כלים לבנ

 

מומחה להוראת השואה, מורה דרך בכיר. עוסק זה שנים רבות בהכשרת אוריאל פיינרמן, :  מרכז הקורס

. ריכז תכניות להכשרת מדריכים לפולין במסגרת יד ושם שרת מדריכים לפוליןמדריכי טיולים בארץ ובהכ

 ומוזיאון לוחמי הגטאות.

 

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

 לפולין.  חוויתיבמסע  השתתףן להעמיק בלימוד נושא השואה ולוכל מי שמעוניי

 נושאי הלימוד:

 היכרות עם מדינת פולין: גיאוגרפיה, היסטוריה, חברה, תיירות .1

 ד לפרוץ מלחמת העולם השנייההביניים ע -תולדות יהודי פולין, מימי .2

 מאפייני האידיאולוגיה הנאצית .3

 יום בגטאות, מתקני השמדה, ועוד(-תולדות השואה )המדיניות הנאצית, חיי יום .4

 הדרכה בפולין דיונים ודילמות )ייחודיות השואה, הכחשת השואה, ועוד( .5

 .ימים 7אז' לפולין למשך נסיעת סט+שעות( 06)סה"כ  סיור ליד ושם כוללכיתה  מפגשי 12: היקף הקורס

 )למעט הסיור ליד ושם שיתקיים ביום חמישי אחה"צ(  21:36-10:66בין השעות  לישיבימי ששעות הלימוד: 

 ינגייט.והמכללה האקדמית בומקום הלימודים: 

    92422619 : פתיחת הקורס

 סיור ביד ושם.ויכלול  420219המפגש האחרון לפני הנסיעה לפולין יתקיים בתאריך סיום הקורס: 

 מפגש מסכם לקורס יתקיים לאחר הנסיעה לפולין, מועדו יקבע בהמשך

 )יתכן עדכון(  ( נסיעה לפולין)כולל  ₪ 053,9  שכר הלימוד:

 ש"ח 356 דמי רישום:

 )ניתן לצרף אורח למסע בלבד( ₪ 0,256 : עלות המסע לפוליןעלות הנסיעה

 לפולין.  למשך שבעה ימים' זסטא : חלקו המרכזי של הקורס יהיה מסע המסע לפולין

 ימי מסע( 0)סה"כ  152022619- -92022619בין התאריכים  2619ביולי המסע יתקיים 

 

לילות בבתי מלון מדרגה ראשונה ו2או דרגת תיירות גבוהה,  0הלוך חזור, לפולין טיסות  :מחיר הנסיעה כולל

  .מלווה מקומיפ המסלול, אוטובוס תיירות ממוזג ומאובזר, "ע ארוחות, כניסות לאתרים

שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר ,במקרה ותהיה העלאה במחירי הטיסות או שינוי של שערי החליפין )

 ( .הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא על ידי המטייל

 

מדריך מסעות לפולין לקבוצות של ו תעודת ": בוגרי הקורס שיעמדו בכל דרישות התכנית יקבלתעודה

 ".מבוגרים

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

  בצרוף אישור רפואי .  69-9039299לפקס. ולשלוח   

  69-9039254טל.  רישוםניתן לפנות למחלקת הלהרשמה טלפונית 

 orly-le@wincol.ac.il או במייל:

 xcool@wincol.ac.il      69-9039203או במשרדי ביה"ס : 
   

  
 ,נשמח לעזור בכל שאלה                                   

 .אתגריופנאי צוות בית הספר לתיירות                                             
 ל מערכת החינוךקורס זה אינו מאפשר להדריך מסעות לפולין ש*


