
 

 

 

  

 

 

COOL  -X ביה"ס לתיירות  ופנאי אתגרי 
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 xcool@wincol.ac.il : דוא"ל
 

 "ירושלים שהייתה בספרד"

 קורס מדריכים לספרד ולפורטוגל בדגש יהודי

 

 

ספרד ופורטוגל הן יעדי תיירות מבוקשים על ידי מטיילים ישראלים ואחרים המבקשים להתחקות אחר תולדות 

האי האיברי. בקורס זה נכיר את המורשת היהודית המפוארת של יהדות ספרד ופורטוגל ונלמד -היהודים בחצי

 .יר את אתרי התיירות הרלוונטיים לנושאים אלולהכ

 

הרצאות והדרכת טיולים בדגש יהודי, אוריאל פיינרמן, מורה דרך בארץ ובחו"ל, מתמחה במרכז הקורס: 

 בהדרכת מסעות לפולין והכשרת מדריכים.

 

 מטרות הקורס: 

 להכשיר מדריכי טיולים להדרכת טיולים לספרד ופורטוגל .1

 גיאוגרפיה וההיסטוריה של ספרד ופורטוגללהקנות ידע בסיסי על ה .2

 להקנות ידע בנושא תולדות יהדות ספרד ופורטוגל מימי הביניים ועד היום .3

 להכיר אתרי תיירות מרכזיים הקשורים לתולדות יהדות ספרד ופורטוגל .4

 שונים בוצות עם מאפייניםלקבהתאמה ליעדים אלו ולהכיר חבילות תיירות  לתכנן .5

 להדרכה על מנת ליצור הדרכה חווייתית ובעלת משמעותלהקנות שיטות וכלים  .6

 

מדריכי טיולים בארץ ובחו"ל, מורי דרך, מורים המבקשים להעמיק את ידיעותיהם אודות תולדות קהל היעד: 

יהדות ספרד ופורטוגל ומעוניינים להשתלב בהדרכת טיולים ליעדים אלו. מוזמנים להצטרף לקורס גם כאלו 

 ה של מבוגרים או בני נוער וכל מי שהמורשת היהודית מעניינת אותו.העוסקים בחינוך והדרכ

 

 מפגשי כיתה 12 -שעות לימוד ב 66מתכונת הקורס: 

 

 נושאי הלימוד העיקריים 
 הרצאת מבוא גיאוגרפיה ואקטואליה –ספרד ופורטוגל  .1

 ֶרקֹונְִקיְסָטההבדגש על מלחמות הביניים -תולדות ספרד מימי .2

 יהודי בספרד המוסלמיתכיצד נוצר תור הזהב ה .3

 בספרד ובפורטוגל האנוסיםהיווצרות תופעת  .4

 גירוש יהודי ספרד ותפוצת המגורשים .5

 השמד הגדול בפורטוגל .6

הרמב"ן, אברבנאל, ל, הרמב"ם, ושלמה אבן גביר: ר' יהודה הלוי, הרמב"ם, דמויות מפתח בתרבות ספרד .7

 קולומבוס, דונה גרציה ועוד.שמואל הנגיד, 

 ם, היהודים החדשים באמסטרדהאנוסים ב"עולם החדש" .8

 ספרד ובתקופת השואה .9

 תכנון מסלולים והכרות עם אתרי תיירות בספרד ופורטוגל .16

 

תעודת השתתפות מטעם בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי במכללה האקדמית  תוענק בוגרי הקורסלתעודה: 

 בוינגייט. 

 

פרטי הטיול ומועדיו יפורסמו  סטאז' לספרד לאחר סיום הקורס.למשתתפי החלק העיוני יוצע טיול סטאז': 

 בהמשך. ההשתתפות במסע הסטאז' אינה חובה אך מומלצת למי שמתעתד להדריך טיולים ליעדים אלו.
 

שתהווה חלק  הגשת עבודת גמרו משעות ההרצאה בכיתה 86%השתתפות פעילה לפחות חובות התלמיד:  

 מתיק למדריך לספרד ופורטוגל.
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 81/4/82סיום הקורס: מועד    11/8/1/82: פתיחת הקורסמועד 

 21:15 – 17:66 : יום שני ימי הלימוד

 ש"ח 195 דמי רישום:   ₪ 1,956 :שכר הלימוד

 

(  wincol.ac.il/xcoolיש למלא טופס רישום )ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנו הרשמה: 

 רוף אישור רפואיבצ  69-8639299ולשלוח   לפקס. 

  

  69-8639254להרשמה טלפונית ניתן לפנות למחלקת הרישום טל. 

 orly-le@wincol.ac.ilאו במייל: 

 xcool@wincol.ac.il      69-8639263או במשרדי ביה"ס : 

   

  

 

 

 

 שמח לעזור בכל שאלהנ

 אתגריופנאי צוות בית הספר לתיירות 
 

 


