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 הסמכה בספורט רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי

 

 קורס מדריכי טיולים ונציגי יעדים לחו"ל

 למדריכי טיולים לחו"

הקורס מיועד להכשיר מדריכים לקבוצות של ישראלים היוצאות לחו"ל, ולצייד את מדריך בכלים ארגוניים  -רקע

הנדרשים להנהגה איכותית של קבוצה בטיול, כמו גם להעניק ידע, התמצאות והכרה של יעדי ואתרי תיירות 

 .בעולם
בהיסטוריה וגאוגרפיה, מורה דרך מוסמך, בעל ניסיון רב   MAמרכז הקורס, בעל-דוד אלטמן -מרכז הקורס

 .בהוראה והדרכה. מתמחה בהדרכת טיולים בארץ ובחו"ל
כל המעוניין במקצוע מרתק החורג מן השגרה, ומביא להעצמה אישית. אנו פונים לאקדמאים  -קהל היעד

ומשכילים מכל התחומים. המקצוע מתאים במיוחד לפורשי מערכת הביטחון, צה"ל, משטרת ישראל, לעובדי 

ולהכיר מערכת החינוך בכל הרמות ולצעירים בעלי מקצועות חופשיים מוכשרים. המשותף לכולם הרצון ללמוד 

 םעולם ואהבת אד

הלימודים מתחלקים לנושאי לימוד כגון: גיאוגרפיה, אקלים, קריאת מפות, היסטוריה, דתות,  -תכנית הלימודים

אמנות ואדריכלות, וכן למיומנויות מקצועיות ומתודיקה של הדרכה כגון: תקשורת בין אישית, מרכיבים 

טיולים. בקורס  פסיכולוגיים וחברתיים בהדרכת קבוצה, שירותי נסיעות ותיירות, לינה והסעדה, תכנון וארגון

 .כלולים סיורים בארץ וטיול סטאז' לחו"ל

לבוגרים מתאימים תוצע עבודה במסגרת חברת אשת טורס. כמו כן, אנו מסייעים לקשר  -אפשרויות תעסוקה

לחברות תיירות יוצאת מובילות בשוק. רבים מבוגרינו מצאו את מקומם כמדריכים ראשיים  בין בוגרי הקורס 

ועלות בענף זה.דבר שמעיד על היכולת של בוגרנו להשיג עבודה, על פי כשוריהם, במרבית במגוון חברות הפ

 .החברות הפועלות בענף

לעומדים בהצלחה בכל מטלות הקורס תוענק תעודת "מדריך טיולים ונציגי יעדים לחו"ל" מטעם  -תעודה

 .בוינגייט וחברת אשת טורס המכללה האקדמית 

שנות פעולתו  14 -רות בוינגייט צבר ניסיון רב בהכשרת מדריכים טיולים לחו"ל בבית הספר לתיי -למה אצלנו

בתחום מלמד צוות מקצועי של מרצים בכירים כל אחד מומחה בתחומו, יחס אישי וליווי צמוד בכל תהליך 

לחו"ל טיסות זולות ההכשרה מרכז הקורס זמין בכל עת ובכל עניין הקשור לקורס. כעת, נותר רק למצוא

 .ולהתחיל לעבוד
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