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 באישור משרד התיירות –מוסמכים קורס מורי דרך 

 במכללה האקדמית בוינגייט ופנאי אתגריבית הספר לתיירות 

   טתשע"שנת הלימודים 

 .9097אוקטובר : מועד תחילת הקורס

גם ות נכנסת ותיירבדגש על הדרכת מוסמכים מטעם משרד התיירות מורי דרך רת הכש: תכניתמטרת ה
 תיירות פנים.להדרכת 

המגיעים ישראלים או תיירים טיולים לקבוצות של למעוניינים לעסוק בהדרכת למי מיועדת התכנית? 
, לבעלי השכלה יר את הידע שלהם בידיעת הארץ והמדינהלאוהבי טיולים המבקשים להעשמחו"ל, 

 לימודי ארץ ישראל, ארכיאולוגיה, היסטוריה, מקרא, גיאולוגיה, גיאוגרפיה,אקדמית בתחומים: 
או תחומים קרובים המעוניינים ללמוד מקצוע המשלב עבודה עם קבוצות והקניית ידע רחנות, אמנות מז

 .וערכים

 הנושאים הנלמדים בקורס: 

ה של היסטוריגיאוגרפיה וי התיירות והטיול של מדינת ישראל. אתרעם מרבית ות הכרבתחום הידע: 
 אמנות, ארכיטקטורה, חי ,ופולקלור יהאתנוגרפ יהדות, נצרות אסלאם,, וגיהארכיאול, ארץ ישראל

, כלכלה, חברהמשטר, מדינת ישראל מהקמתה ועד היום: ואקולוגיה.  סביבהשל הארץ, איכות ה צומחו
 אקטואליה והסברה של מדינת ישראל. ם.אופוליטייתעשייה והיבטים ג

ן מסלולי טיולים, ארגון ותכנו תיירות והנסיעות,הכרות עם ענף ה ענף התיירות ותכנון טיולים בארץ:
 תכנון חבילות תיירות ועיצוב של חוויית התייר.

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהדרכה, מתודיקה של הדרכה, שיטות הדרכה, מיומנויות מקצועיות: 
סדנאות משחק, הדרכה תקשורת בין אישית, ניהול קבוצה, עמידה מול קהל, סדנאות מקצועיות כגון 

 עם צרכים מיוחדים ועוד. חווייתית, עבודה עם אנשים

מרצים מהעולם האקדמי שיש המומחים בתחומם.  מיטב המרצים ומדריכי הטיוליםצוות ההוראה: 
מורי מומחים מענף התיירות ו הדרכה בשטח,חלקם משלבים הוראה ולהם גם ניסיון בהדרכת טיולים, 

 תיקים.ודרך ו

 ימי סיור.  00-כו  שעות לימוד עיוני  390 -כתכנית הלימודים כוללת : היקף שעות הלימוד בקורס

 ימי הלימוד: 

 95:30 – 0:30שני יום הסיורים בשעות יום 

  . 99:99 – 90:30יום רביעי בשעות 

ם ג לאורך הקורס יתכנו .93:00 – 7:00אחת לחודש או חודש וחצי יתקיימו לימודים ביום שישי בשעות 
 כמה סיורים בימי רביעי או שישי בהודעה מראש.
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במהלך הקורס קמפוס הוא מחנה לימודי בשטח הנמשך יותר מיום אחד וכולל לינה. : פוסיםקמ
 שניים בצפון הארץ ושניים בדרום. :ימים 3בני קמפוסים  ארבעהיתקיימו כ

 מסינמה סיטי גלילות )צמת גלילות( 0:30 בשעה יציאה לסיורי צפון:
 ט ממכללת וינגיי 0:30שעה ב :ירושלים ומדבר יהודהכולל אזור , יציאה לסיורי דרום

ר בהתאם למסלול ולשיקול דעת של לאורך ציר הנסיעה ועד לתחילת הסיואיסוף נוספות יקבעו תחנות 
 מרכז הקורס.

קרנות ההשתלמות , מוכר על ידי פיקדון חיילים משוחרריםהקורס מוכר לצורך מימוש הכרה בקורס: 
משרד הקליטה , קרנות השוטרים, אלמחלקות הפרישה של צה"ל ומשטרת ישר לעובדי הוראה,

 .וכן על ידי קרן מעגלים וביטוח לאומי

ות לתואר ראשון נקודות זכ 30מהכרה של עד  תליהנוכלו ובוגרי קורס מורי דרך יניקוד אקדמי: 
באוניברסיטאות שיש להם חוגים ללימודי ארץ ישראל או תחומי לימוד רלוונטיים. הזכאות בהתאם 

 כל מוסד וכל חוג ובאחריותו. לדרישות האקדמיות של

חלק מהמוסדות קיימים מסלולי לימוד מקוצרים לתאר ראשון ולתאר שני המיועדים למורי דרך ב
 מוסמכים.

 :לקבלת רישיון מורה דרך דרישות משרד התיירות

 :לקבלת מועמדים לקורס מורי דרךדרישות הסף 
 

 99בגרות, יציג אישור על סיום  אינו בעל תעודתש 30מועמד מעל גיל . תעודת בגרותזכאות ל 
 . 990בציון מינימלי של  תפסיכומטרי או לחילופין ציון בחינהשנות לימוד. 

 *בעלי תעודות השכלה מחו"ל נדרשים להציג אישור על השכלתם ממשרד החינוך בישראל. 

  קבלה שתבחן את התאמת המועמד לקורס ולמקצוע מורה הדרךועדת בועמידה. 
 ויכולת ללמוד בשפה זו כולל יכולת קריאה וכתיבה. ידיעת השפה העברית 

  אך מהווה יתרון בתעסוקת מורי הדרך. אינה תנאי קבלה לקורסידיעת שפות זרות 

 יכולת הבעה נאותה בעל פה. 

  כלי עבודה ממוחשבים ועבודה עם מחשב.ויכולת שימוש בהכרות בסיסית 

 בעל כושר גופני סביר ובריאות תקינה. 
 

לפנות למשרד החינוך המחלקה להכרה בתעודות השכלה *מי שלמדו במוסדות חינוך בחו"ל נדרשים 
בכדי  09-9009070או למחלקה להערכת תארים אקדמיים  09-9009389-השכלה תיכונית  מחו"ל.

תעודות ממדינות זרות שאינן מתורגמות ה שבידם. לא ניתן להציג לקבל אישור את התעוד
 של מדינת ישראל. ד החינוךומאושרות ע"י משר

 
 

 : הדרישות לקבלת רישיון מורה דרך
 

 9509 -תושב ישראל, כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה. 

  שנה. 99שמלאו לו 
 על היעדר רישום פלילי. אישור ממשטרת ישראל  

 סיום הקורס בציון "עובר", עמידה במבחנים בקורס והגשת עבודות כנדרש.  
 פה של משרד התיירות. -שוי בכתב ובעלריה ניעמידה במבח 

בעל פה יבחנו י ,להדריך בשפות זרותהמעוניינים ! אינה תנאי קבלה לקורס –ידיעת שפות זרות  
 ך על ידי משרד התיירות.כהמבוקשת במכונים המורשים לבשפה בסוף הקורס 
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יה"ס לתיירות צוות בעל ידי לכל מועמד לקורס,  ראיון קבלה אישי ייערךקבלה לקורס:  ועדת
 נועד לבחון את התאמתוהראיון  . במהלך הראיון המועמד יידרש להציג קטע הדרכה קצר.אתגרית

 למקצוע הוראת דרך ואת יכולתו להתמודד עם דרישות הקורס. של המועמד
 

 חודשים( 99 -כ משך הקורס) 9097אוקטובר ב  מועד תחילת הקורס:

    .  .דמי רישום ₪ 390+  ₪ 99,090 מחיר הקורס:

בוגרי הקורס שיסיימו את הקורס בהצלחה ויעמדו בכל מבחני הרישוי של משרד התיירות: 
 .9090מאי יוכלו לגשת למבחני הרישוי של משרד התיירות בחודש  החובות הלימודיים

 ס:נתנו לעומדים בדרישות הקוריתעודות שי
שיון יר"בחן בעל פה( יוענק לעומדים בהצלחה בבחינות הרישוי של משרד התיירות )מבחן בכתב ומ

 ותעודת השתתפות מטעם המכללה האקדמית בוינגייט. " מטעם משרד התיירותמורה דרך ארצי
ה האקדמית מכללהתעודת סטודנט של תלמידי הקורס יהיו זכאים לקבלת  :תעודת סטודנט

 .)באמצעות אגודת הסטודנטים של וינגייט( וינגייטב

עם אחד מאנשי הצוות ובלתי מחייבת פגישת ייעוץ אישית לקבוע  כל המעוניין מוזמןפגישת ייעוץ: 
   או לפנות במייל: 7035903-05. פוןלבטש להתקשר למשרדינו ילקביעת פגישה  שלנו.

xcool@wincol.ac.il 

  מהשיווק והרש מחלקתניתן לפנות להרשמה פרטים נוספים ולתהליך הרישום: 
 wincol.ac.ilel-orly@דוא"ל:      4529368-96טל. 

ופנאי אתגרי של בית הספר לתיירות  טתשע"מילוי טופס רישום לשנת הלימודים  מסמכים להרשמה:  

ש"ח.  349דמי רישום על סך תשלום  .שרד התיירותשל ממילוי שאלון במכללה האקדמית בוינגייט, 

 תעודות המעידות על השכלהצילום של ו שתי תמונות פספורטלטפסי הרישום יש לצרף: 

התשלום מהווה  ,₪ 8,999מועמד לקורס מורי דרך שעבר את הליך הקבלה לקורס ישלם מקדמה ע"ס 
       .קורסתנאי לשריון מקום ב

 ווההדברים הנ"ל נכתבים בלשון זכר אך מיועדים לנשים ולגברים במידה ש
 טלשנה"ל תשע"המכללה עפ"י הרשום בידיעון  :כללי הפסקת לימודים והחזרי שכר לימוד

  אתגרי ישמח לעמוד לרשותכם בכל מידע נוסףופנאי צוות בית הספר לתיירות 
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