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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

ארץ ישראל היא אומנם קטנה, אך יש בתוכה רבדים רבים והיבטים שונים, אותם יש ללמוד 
ולחקור, בכדי להבין את המשמעויות החבויות בתוכה. מאחר וישראל שוכנת עם גבולות של 
מדינות ערביות, התיירים זוכים לממד נוסף בחקר המדינה ובעומק הדברים, עליהם ניתן ללמוד. 

ם למדינת ישראל יש היסטוריה ארוכה שמתבטאת במלחמות, ניצחונות, כמו לכל מדינה, ג
הפסדים, תהליכי התהוות של ציונות ושמירה על מורשת ארוכה של העם היהודי. המיוחד 
במדינת ישראל, הוא שזו היא המדינה היחידה בה היהודים יכולים להרגיש בבית, מאחר וזו 

רבים שמעוניינים להביט מנקודת המבט שלהם,  המדינה שלהם. מידי שנה מגיעים לארץ תיירים
מצד אחד בשותפות של שני עמים עם מחלוקות פוליטיות ומצד שני בכעס של שני הצדדים 
וההתמודדות עמו. תיירים שמגיעים מחו"ל, באים עם השקפת עולם מסוימת על מדינת ישראל, 

בעולם. מאחר וישראל מאחר והאינפורמציה היחידה שקיבלו, היא מאמצעי התקשורת השונים 
זקוקה לתדמית חיובית, בכדי לשפר את התיירות וכיוצא בזה את הכלכלה, חשוב שיהיו מורי דרך 

 מנוסים שידריכו את התיירים וימסרו להם מידע מהימן על ישראל.

 קורס מורי דרך דרישות קבלה אל

ם דרישות מסוימות כמובן ע נלמד בבתי ספר שונים ומיועד לכלל האוכלוסייה,  קורס מורי דרך
בפסיכומטרי. במידה ואתם בני  550כגון כושר גופני טוב, בריאות תקינה, בגרות מלאה או מעל 

קורס  שנות לימוד. מסלול מיוחד של 12ומעלה, תוכלו להתקבל ללימודים במידה ויש לכם  30
מורי דרך, במכללה האקדמית בוינגייט, מלמד נדבכים שונים על מדינת ישראל ממגוון בחינות, 

 24אם פוליטי, היסטורי, ציוני וכמובן מבחינת אתרים ומקומות בילוי. הקורס דורש התמדה של 
חודשים בתוכם ימי עיון, סיורים, קמפוסים ועוד. קורס מורי דרך ילמד את התלמידים מגוון 

תחומים בגאוגרפיה, ארכיאולוגיה, אומנות, היסטוריה, דתות, מושגים שונים הנוגעים למשטר 
הישראלי, פוליטיקה, כלכלה וכדומה. מאחר והמקצוע מבוקש, ניתן לראות צעירים רבים 

, כשהם משתמשים בפיקדון שניתן להם בסיום השירות הצבאי. שנרשמים לקורס אחרי הצבא
מלבד מקצוע מעניין לעתיד, הקורס מעניק לכל תלמיד ידע נרחב על ישראל ועל אוצרותיה. 

  לפרטים מלאים, ניתן ליצור קשר או לקרוא באתר.
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