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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

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

 קורס מורי דרך כהמלצה לחייל המשוחרר

 ?לא מעט חיילים משוחררים עומדים מול השאלה מה לעשת לאחר השחרור

לרובם הגדול התשובה היא בראש ובראשונה לעבוד, לחסוך כסף ואח"כ לטוס לחו"ל/להתחיל 
לימודים/לעשות פסיכומטרי/לטייל בארץ )השלימו את החסר לפי ראות עינכם(. השאלה הבאה 

לצערנו מגוון אפשרויות התעסוקה העומדות בפני  שעולה אצל רובם על הפרק היא היכן לעבוד?
חייל משוחרר לא מפתות במיוחד. אם זה עבודה בתור מלצר/ נציג במוקד 

שירות/מזכירות/מכירות ועוד. רוב החיילים משתחררים מן השירות הצבאי ללא ידע מקצועי או 
 ניסיון תעסוקתי.

ותו לעבודה משתלמת.כן זה התמונה משתפרת במעט כאשר לוקחים תחביב אהוב והופכים א
אפשרי, רבים מבין החיילים המשוחררים אוהבים לטייל בנופי ארץ וישראל ואף מתכננים לעשות 

את אותו 'שביל ישראל' המפורסם כטיול לאחר צבא. מה שמאפשר את השילוב הנחשק הזה הוא 
רות פנים קורס מורי דרך. קורס זה מעניק הכשרה מוסמכת מטעם משרד התיירות להדרכת תיי

ותיירות נכנסת בארץ ישראל. את הקורס ניתן לבצע באחד מן המוסדות האקדמאיים המוכרים 
. אחד היתרונות של קורס מורי דרך עבור חייל וינגייטבתחום ומבניהם המכללה האקדמית ב

 ן.שניתן לבצע אותו על בסיס חשבון הפיקדו  משוחרר הוא
קורס מורי דרך מעניק ידע נרחב אודות נופי ואתרי התיירות השונים בחבלי הארץ. הוא מעניק 
כלים שימושיים להתמצאות ברחבי הארץ, כלי שהוא רלוונטי במיוחד למי שמתכנן לעשות את 

שביל ישראל או טיולים נרחבים בעתיד. עוד הקורס מעניק ידע עיוני מקיף אודות הרקע ההיסטורי 
האתרים השונים, כיצד ניתן לשמור על הטבע? מה הכלים העומדים בפנינו.ידע   וגרפי שלוהגיא

 אודות הקלים, המים,החי הצומח והדומם השונים המצויים בטבע.
מעניק מצד אחד ידע עיוני נרחב רב היכול להיות שימושי לטיולים הפרטיים  רי דרךקורס מו

שלכם. הוא הופך כל טיול למעמיק יותר, אתגרי יותר ונרחב כאשר יש בידכם הידע המקיף על 
אותו אתר או מסלול בו אתם מטיילים. קורס מורי דרך גם מעניק ידע שימושי להמצאות ומחייה 

בתרומה האישית, הקורס מעניק כלים   ות עם מצבים שונים. עודבתנאי הטבע והתמודד
שימושיים לעמידה מול קהל, להסמכה בתחום ההדרכה וההסברה. ידע אודות העברת מידע 

 בצורה תמציתית מעניינת מעוררת חשיבה וכן, התאמתה לסוגי אכלוסיה שונים.

מאשרת   רות, התעודהמעניק לכם תעודה רשמית של משרד התיי קורס מורי דרך מצד שני,
תעסוקה מידית ומכניסה לאחר סיום הקורס. האפשרויות שעומדות בפני המסיים הם רבות. 

מטיולי ארוכי ימים בשטח עד טיולים של מס' שעות מטעם משרד החינוך. כך שניתן לשלב את 
 בתור עבודה נוספת קבועה. מדריך טיולים העבודה בתור

היתרונות הרבים של עבודה כמורה דרך ומדריך טיולים תקפים, כמובן, גם מחוץ לגבולות ישראל, 
 .ובמובנים רבים אף מתעצמים

י, ובמובנים רבים הוא כבר כזה לגמרי, כך שעבודה בחו"ל העולם הרי ממילא הופך לכפר גלובל
 ?הופכת לקונספט נפוץ יותר ויותר, ואם כבר לעבוד בחו"ל למה לא לטייל תוך כדי

כמורה דרך היא שילוב מושלם של ביזנס ופלז'ר. אסור לטעות: מדובר בעבודה לכל  עבודה בחו"ל
 –דבר, ואין להקל ראש באחריות המוטלת על כתפיו של מי שקבוצה שלמה הולכת בעקבותיו 

אבל גם בצבא הרי מוטלת על רוב החיילים אחריות בלתי מבוטלת, והנה לכם סיבה נוספת מדוע 
 .לעבודה זו חיילים משוחררים מתאימים
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בנוסף, מורי דרך נהנים מגמישות רבה יחסית ויכולים לשלב גיחות לאירופה או ליעדים רחוקים 
 .יותר עם תקופות שבהם הם חיים בארץ, וכך ליהנות מעבודה בחו"ל בלי לסבול מגעגועים

 


