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 קורס הכשרת מדריכים לפולין

 אביב-הספר לתיירות תל-בית

  2021 אפריל – פ"אתש

 5/4/2021 

המסעות לפולין הפכו בשני העשורים האחרונים לאחד היעדים החשובים והמשמעותיים של 
התיירות היהודית בעולם. עשרות אלפי ישראלים נוסעים מידי שנה לפולין, רובם תלמידים 

ידי משרד החינוך. עוד עשרות אלפים מקהילות יהודיות -במסגרת מסעות מאורגנים על
 חלק ניכר מהם במסגרת "מצעד החיים". ברחבי העולם מבקרים בפולין, 

מבקש להכשיר מדריכים  ,אביב-תלשלוחת מטעם בית הספר לתיירות לפולין קורס הכשרה 
 המבקשים להוביל קבוצות לפולין. 

ספר יהודיים מהתפוצות, קהילות -בוגרי הקורס יוכלו להדריך קבוצות מבוגרים מישראל, בתי
יהודיות הפוקדות אף -ואפילו קבוצות נוצריות או לאמרחבי העולם, משתתפי "מצעד החיים", 

 הקורס אינו מקנה תעודה להדריך משלחות נוער מישראל(  הן את אתרי ההשמדה מימי השואה. )

  אחרים .  , מדריכי טיולים חו"ל, דרך מוסמכים מטעם משרד התיירות-יהקורס מיועד למור

, כנ"ל לגבי את אפשרויות העבודה. ור מורה דרך מוסמך, הרי שיש כאן הזדמנות להרחיבבע
יחד עם זאת, הקורס פתוח גם למי שאינו בא מרקע של מדריכי טיולים בחו"ל מוסמכים . 

הדרכה אך מעוניין להדריך במחוזות הזיכרון שבפולין, וכן לאנשים שהנושא מעניין אותם 
 ומבקשים להשתתף בקורס איכותי ומרתק.  

מדריך ותיק בפולין, שריכז בעבר קורסים להכשרת אוריאל פיינרמן,  -רכז הקורס 
 מדריכים בפולין עבור יד ושם, לוחמי הגטאות ועוד.

 מסגרת הקורס

 הקורס מחולק לשתי חטיבות: 

 בבית הספר בימי שני בערבהלימודים יתקיימו  -וללת ימי עיון כ -החטיבה הראשונה 
 .פינת שטריקר 18רחוב יהודה המכבי  , לתיירות בתל אביב

 .21:15ועד השעה  17:00שעה מה 5/4/2021מתאריך החל זאת, 

12/4 ,19/4 ,26/4 ,3/5 ,10/5 ,24/5 ,31/5 ,7/6 ,14/6 , 

 20:00עד  17:00בערב בשעה  24/6/2021הסיור ביד ושם יתקיים ביום חמישי 
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   .סיור ביד ושם וכן מפגש סיכוםאת ה, הכוללים כל אחד שעות 5מפגשים של  12

 לימוד. שעות  60סך הכול 

  .מסע לימודי בן שבעה ימים לפולין - היא גולת הכותרת של הקורס - החטיבה השנייה

 נושאי הקורס

   הביניים ועד ימינו-תולדות פולין מימי -
 הביניים ועד ימינו-תולדות יהודי פולין מימי -
 האידיאולוגיה הנאצית  -
 עיקריה של האנטישמיות המודרנית -
 תולדות השואה -
 בימי השואהתגובות היהודים  -
 פולנים –יחסי יהודים  -
 מתודיקה של הדרכה בפולין -

 
בהתאם לפתיחה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות כמובן ,  המסע יתקיים** 
בשלב זה לצערנו לא נוכל להתחייב או סגירה של שדות התעופה, בתי מלון וכו. ו/

 אנו נתאים את עצמנו להנחיות יציאה –לין לפועל תאריך ו/ או מחיר למסע 
  מהארץ בבוא הזמן. 

 חובות הקורס
 בכל השיעורים השתתפות  -
 משימת הדרכה במסע הלימודי בפולין -
 כתיבת תחנות הדרכה לאחר החזרה מפולין   -
 יימו ים יתק, עוטים מסיכה במהלך כל השיעור במידה והשיעורעליכם להיות מחוסנים -

 בכיתה בבית הספר בתל אביב. רונטליתפ
 

 ₪ 150דמי הרשמה  +     ₪ :,1502 חיר לתלמיד  משתתף בקורס : מ

 מחיר למסע יפורסם בבוא העת

 

 .להרשמה  ופרטים יש לפנות בטלפון או במייל ליהודית

 ביה"ס לתיירות                                                                                

 אביב-שלוחת תל                                                                                
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 isot1@netvision.net.ilמייל                                                                                 
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