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מדוע ללמוד תיירות?
כי תעשיית התיירות נמנית עם שלוש התעשיות המתפתחות ביותר
בעולם והינה אחת ממנופי הצמיחה הכלכליים החשובים בארץ ובעולם.
כי מדובר בתעשייה מחוללת תעסוקה ,עם עקומת דרישות וביקושים
בעליה מתמדת ,הצמאה לכוח אדם מושכל ,חכם ,יוזם ,מאותגר
ומקצועי .כי היום לעסוק בתיירות ובמלונאות זה שווה ומשתלם .כי
התיירות פותחת חלון לאקדמיה ,לעולם ,לתרבויות ,לאפיקים
בינלאומיים ,לאחר ,לשונה ולשלום בין תרבויות ועמים .כי התיירות
מאפשרת מפגשים אנושיים וחוויות מופלאות.
כי התיירות הפכה לעניין למביני דבר ,למובילי דעה ,לסקרנים ,ליוזמים
וליצירתיים .כי התיירות מתאימה למי שמבקש לפתח נישות חדשות
בתחומי עניין מגוונים מתורת האירוח :בתיירות קולינרית ,בתיירות
אתגרית ,בתיירות מגדרית ,בחקר הדתות ,בסיורים וטיולים רגליים
בשבילי הארץ ,בלמידת צמחי ארץ ישראל ,בלמידת אתרי ונופי העולם,
וכן פתיחת צוהר לנישות תיירות חדשות.
כל אלה ויותר מכך מובטחים לכם בבית ספרנו!

יחד נגשים וניצור את החליפה ההולמת אותך.

?תוריית דומלל עודמ

ביה"ס לתיירות בישראל בע"מ שבניהול אוניברסיטת חיפה מאז  1997הוקם על ידי
ממשלת ישראל בשנת  ,1962הינו מותג מוביל בהכשרת כוח אדם לתעשיית התיירות
והאירוח.
מאז הקמתו לפני  57שנים ,משמש ביה"ס כחממה לימודית ,מקצועית ואקדמית לבניית
תשתית אנושית משכילה ומובילה בניהול תעשיית התיירות וענף האירוח בישראל .ביה"ס
מתמחה בהוראת מקצועות התיירות והאירוח ברמה אקדמית גבוהה ,בזכות שייכותו
למוסד אקדמי מרכזי.
ביה"ס ,כנדרש ממותג מוביל ,הפועל בפריסה ארצית ,מעניק יתרון משמעותי למבקש
ללמוד בסמוך לאזור מגוריו בשלוחותיו בתל אביב ,ירושלים ,חיפה ,אילת ,באר שבע ,עכו
ותל-חי.
ביה"ס פותח "צוהר לאקדמיה" על ידי הענקת הזדמנות להמשיך או להשלים תואר
אקדמי באוניברסיטת חיפה ולצבור נקודות זכות לתואר ראשון בתחומים נבחרים שונים.
ביה"ס מחויב בבחינה מתחדשת ותמידית של שוק התיירות הבינלאומי והמקומי
המתפתח בקצב מהיר ותוכניות הלימוד משתנות בהתאם למגמות המתחדשות ולשינויים
הטכנולוגיים המתקדמים ביותר.
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פיתוח מסלולי לימוד עדכניים העונים על צורכי
התיירות מבוססים בעיקרם על:
_קשר ישיר עם האגף להכשרה מקצועית במשרד התיירות ובהתאחדויות ואגודות
מקצועיות בישראל ובעולם כולו.
_ייעוץ אקדמי שוטף של "המרכז לחקר התיירות" שבאוניברסיטת חיפה.
_קשר ישיר עם חברות נסיעות ,טיולים ,ספנות ומנהלי משאבי אנוש בתעשיית התיירות
והאירוח.
_ניסיון רב שנים בהכשרת כוח אדם ויישומו בענף התיירות בארץ ובעולם.
בביה"ס פועל מרכז השמה לשירות בוגרי הקורסים שנעזר בסגל ביה"ס ובוגריו הנמנים
עם מובילי ענף התיירות בארץ ומחוצה לה על מנת לסייע בקליטת הבוגרים החדשים
בענף.
ביה"ס מפעיל שירות יעוץ והכוונה אישית ,המיועד לכל המעוניין בלימודי תיירות ומלונאות
ובלימודים בביה"ס הארצי לתיירות בישראל בפרט.
נציגי ביה"ס ישמחו להשיב לשאלותיכם במפגש אישי כיאה למוסד הרואה במקצועות
התיירות והאירוח שליחות.
יועצי הלימודים יסייעו לכם לקבל את ההחלטה הנכונה והמותאמת ביותר בבחירת
המסלול שיביא אתכם למיצוי הפוטנציאל האישי שלכם ובהצבת אתגרים חדשים עבורכם
בעולם מרתק זה.

?תוריית דומלל עודמ
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קורס מורי דרך מוסמכים
חדשנות ,חשיבה יצירתית והתאמה למגמות העכשוויות בעולם
התיירות – אלה הקווים המנחים בתוכנית החדשה והמקוצרת שפותחה
ע"י משרד התיירות ,המסלול בפיקוח והסמכת משרד התיירות.
היקף התכנית

 350שעות הוראה (מתוכן  150שעות
המוקדשות ללמידה מהבית) ו 60-ימי
סיור המתקיימים ביום קבוע בכל שבוע
לימודים .כחלק מהתוכנית יתקיימו סיורים
בני מספר ימים במסגרת קמפוסים.

מטרת התכנית

הכשרת מורי דרך להדרכת תיירים
המגיעים לישראל ומטיילים בישראל,
הקניית ידע בנושאי ארץ ישראל השונים
ורכישת מיומנויות מקצועיות להדרכת
קהלי יעד שונים (תיירות פנים ,תיירות
נכנסת וכו').

הכרדה תמגמ

למי מיועדת התוכנית?

למעוניינים לעסוק בהדרכת תיירות
נכנסת וישראלים ,לאוהבי טיולים
המחפשים העשרת ידע בנושאי ארץ
ישראל ,לבעלי תואר בנושאי ארץ ישראל
ומדעי הרוח המחפשים שינוי קריירה.

תנאי קבלה

בעלי תעודת בגרות מלאה ,שליטה
בשפה העברית ,אזרח ישראל או תושב
ישראל (בעל תעודת תושב קבע או
ארעי) ,בעל יכולה הבעה נאותה בעל פה.
על פי דרישות משרד התיירות מועמדים
יזומנו לוועדת קבלה .מועמדים מעל גיל
 ,30חסרי תעודת בגרות ,יצרפו למסמכי
ההרשמה אישור על סיום  12שנות לימוד
או ציון פסיכומטרי מעל  550נקודות.

היעדר רישום פלילי ממשטרת ישראל
(טופס )3019

נושאי הלימוד

פרקטיקה בהדרכת תיירות נכנסת,
גיאוגרפיה של ארץ ישראל ,ארכיאולוגיה
והיסטוריה ,דתות ומיעוטים ,מדינת
ישראל ואקטואליה ,כלכלת ישראל,
אומנות וסביבה ,מתודיקה וניהול קבוצה,
סדנאות וניהול עסק ,כלים נוספים
בהדרכה ,תקשורת ,נישות תיירותיות
וסדנאות לחיזוק ההדרכה לבחירה.

מיקום ומתכונת הקורס

הקורס מתקיים באחד משלושת
הקמפוסים  -תל אביב ,ירושלים או חיפה.
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הקורס מתקיים במשך יומיים קבועים
ומלאים בשבוע ,אחד מהם יום סיור.

תעודות

לעומדים בדרישות התוכנית תוענק
תעודת "בוגר קורס מורי דרך מוסמכים"
מטעם ביה"ס הארצי לתיירות בישראל,
בניהול אוניברסיטת חיפה .בנוסף,
יוענק רישיון מורה דרך ארצי של משרד
התיירות לאחר סיום בהצלחה של הקורס
והצלחה בבחינות הרישוי הממשלתיות
(בכתב ובע"פ).

נקודות זכות

קורס מורי דרך מוכר לעד  30נקודות
זכות לתואר באוניברסיטת חיפה בחוגים:
גיאוגרפיה ,לימודי א"י ,היסטוריה כללית
וארכיאולוגיה ,בכפוף לתנאי הקבלה
של האוניברסיטה וכנגד מילוי חובות
אקדמיות שייקבעו על ידי החוג .כמו כן,

לבוגרי מסלול זה מוצע מסלול לימודים
מיוחד לתואר ראשון ושני בחוגים
ללימודי ישראל ,גיאוגרפיה וארכיאולוגיה
באוניברסיטת חיפה.

עלויות שכר לימוד

 ,₪ 21,750בתוספת דמי הרשמה בסף
( ₪ 350עדכני לינואר )2020
ניתן לחלק את התשלום עד
 15תשלומים ללא ריבית באשראי,
 12ללא ריבית בצ'קים.

לפרטים נוספים

טעימה מהרכזים שלנו
שמוליק שפרמן
הדריך כמורה של"ח במערכת החינוך וריכז קורסי
הכשרת תלמידים להדרכה (מש"צים) שנים רבות.
הדריך לאורך השנים קבוצות מטיילים רבות ובעל
תשוקה רבה להוראת ואהבה הארץ וערכיה.

הכרדה תמגמ

מיכל דמסקי
בוגרת חוגי סיירות של קק"ל ומדריכה בוגרת בחוגים;
בעלת תואר ראשון בלימודי א"י וארכאולוגיה ותואר
שני בגיאוגרפיה ותיירות מאוניברסיטת חיפה;
מתמחה בארכאולוגיה מקראית (אתרי בית ראשון)
ובתיירות שבילים; מורת דרך מוסמכת מ2013-
"תיירות הוא מקצוע שכל מהותו לדעת לחבר בין
אנשים למקום באמצעות הסיפורים ,הנופים ,האוכל
והמפגש האנושי הבלתי אמצעי"

סגל הוראה – קורס מורי דרך
ירושלים

ת"א

חיפה

באר שבע

אילת

חיים כראל

בני פרנקל

בת ציון זיו

מירון נומיס

יוני שטרן

אריאל פוגלמן

שמוליק
שפרמן

עדנאן כבישי

ריצ'ארד
אייזנברג

עקיבא גלר

אשר אלטשול

מיכל דמסקי

פרופ׳ דודי יוגב רועי פלד חנני
גיא נוימן
לנה זיו
ארי בר אילן

דני אייזנקוט
קלרה אונגר
טל רז
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LICENSED TOUR GUIDE COURSE

(Supervised and Licensed by the Israel Ministry
of Tourism)
Innovation, creativity, and adapting to the current trends in
global tourism –are the guiding principles of the new and
condensed tour guide course as recently developed by the
Israel Ministry of Tourism
Program overview

350 academic hours and 60-day
field trips.

Program goals

to train tour guides to work with
foreign and Israeli tourist and
tourist groups. To provide the

12
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guide with knowledge about the
land of Israel in different fields and
with professional skills and tools to
target different audiences.

Whom is this program for?

Anyone interested in this field of
study and incoming tourism, who
loves to travel and is seeking to
enrich their knowledge of the land
of Israel, for graduate of studies on
the subject of the land of Israel etc.
Prerequisites: full matriculation
certificate, knowledge of the
English language, ability to
express themselves verbally, Israeli
citizen or a permanent resident
of Israel (holder of resident visa
or temporary residency status is
also accepted). Candidates will be
invited to admission committee,
as required by the ministry of
tourism. A medical form must be
submitted to be enrolled in this
course.
Candidates over the Age of 30
who do not have a matriculation
certificate should submit highschool graduate diploma or a
psychometric test with score over
550 points.
Students from foreign countries
must submit an approval of the
education certificate from the
ministry of education in Israel.

Areas of study

practical in guiding incoming
tourism, geography of the land of
Israel, archaeology and history,
religions and minorities, Israel
and current events, religious and
minorities, Israel’s economics, art
and environment, methodology
and group building and extra
workshops for the student's
choice.

Location and course frame
Any of the 2 campus: Tel Aviv and
Jerusalem. The course takes place
for two consecutive days a week,
one that is a day field trip.

Certificate

Upon completion of the course
with titled course, requirements
will be award a certificate of
"graduate of the course of qualified
tourist guide" by the national
school for tourism in Israel,
managed by the University of
Haifa. A national tour guide license
issued by the ministry of tourism
will be award after successfully
completing the national tourist
guide test (both written and oral)
and Certification of the absence of
a criminal record from the Israel
Police (Form 3019).

ידיעון בית הספר הארצי לתיירות בישראל

Academic recognition

graduated will be able to receive
the equivalent to about 30-credit
point for a B.A. at the University
of Haifa in Geography, Land of
Israel studies, general history and
archaeology, all subject to change
under the admission and academic
requirements.
Graduates also offer a special
advanced path to B.A. and M.A. in
the departments of Israeli studies,

geography and archaeology at the
University of Haifa.

Course tuition

23,250 NIS, with 350 NIS admission
fee not included in the course
tuition.
Payment can be divided up to
15 credit-free payments,
12 with no interest on checks.

A little about our educators
Akiva Geler
After a long IDF service, Akiva realized his
future is working in the educational field. He
was a head of a school for more than 15 years,
and have taken the licensed tour course
throughout that because of his passion. In the
last few years, Akiva is leading touring groups
and travelers in the English language.

Teaching staff
Akiva Geller, Roee Hanany, Richard Eisenberg,
Asher Altshul, Ari Bar Ilan
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קורס מדריכי טיולים בחו"ל
TOUR MANAGER
תכנית עומק להעשרת הידע ולרכישת מיומנויות להדרכה ,לליווי ולניהול
קבוצות בחו"ל.
מרתקים שישדרגו את הטיולים הפרטיים
והמשפחתיים לרובד גבוה יותר.

תנאי קבלה

תעודת בגרות ,ידיעת השפה האנגלית או
שפה זרה ברמה גבוהה ייתרון וראיון אישי
עם רכז הקורס .מועמד מעל גיל  30יציג
אישור המעיד על  12שנות לימוד.

נושאי הלימוד

היקף התוכנית

 290שעות אקדמיות במסלול חד שנתי.

מטרת התוכנית

הענקת הכלים המקצועיים ביותר
להדרכת טיולים מאורגנים בחו"ל ,תוך
הקניית ידע במגוון רחב של נושאים
וקבלת כלים במיומנויות ניהול ותפעול
קבוצה.

למי מיועדת התוכנית?

למעוניינים לרכוש מקצוע מרתק
ולהעשיר את עצמו בידע נרחב על
העולם .הסיור מיועד גם לאנשים שוחרי
ידע ,המבקשים להעשיר את הידע שלהם
ולהיחשף למגוון הרצאות בנושאים

לימודי רקע ומבואות ,גיאוגרפיה,
גיאומורפולוגיה ,ארכיאולוגיה ,יעדי
תיירות ,תפעול ונהלי עבודה וסדנאות
הדרכה בנושאים מגוונים ,שלושה ימי
סיור.

מיקום ומתכונת הקורס

הקורס מתקיים באחד משלושת
הקמפוסים – תל אביב ,ירושלים וחיפה.
הקורס במתכונת מפגש אחד ביום קבוע
בשבוע.

בתוכנית הקורס נכללים שלושה ימי סיור
בארץ.
כמו כן קיימת אפשרות להצטרף לטיול
התנסות בחו"ל בהנחיה מקצועים של רכז
הקורס ובאחריות חברות הנסיעות.
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תעודות

לעומדים בדרישות הקורס תוענק
תעודת "מדריך טיולים לחו"ל" ותג מלווה
להדרכת ישראלים בחו"ל אשר מעניק
הנחות או כניסה ללא עלות בכניסה
לאתרי תיירות .ללומדים בקורס תינתן
הזכות לרכישת תעודת סטודנט מטעם
ביה"ס לתיירות המקנה הטבות רבות.

נקודות זכות

תוכנית מדריכי טיולים לחו"ל מוכרת
לתואר ראשון בחוג לגיאוגרפיה ובחוגים

רלוונטיים נוספים של אוניברסיטת חיפה
ומעניקה עד  20נקודות זכות אקדמאיות,
בכפוף לתנאי הקבלה של אוניברסיטת
חיפה.

עלויות

 ,₪ 5450בתוספת דמי הרשמה
בסך .₪ 350
ניתן לחלק את התשלום עד  7תשלומים
ללא ריבית באשראי /צ'קים.

לפרטים נוספים

טעימה מהרכזים שלנו
נעם סלע
מורה דרך ומדריך טיולים בחו״ל .בעל תואר שני
בתוכנית לפיתוח ניהול ותכנון תיירות באוניברסיטה
חיפה .הדריך ,ניהל ותכנן טיולים רבים במסגרת
החברה הגיאוגרפית ,עיקרם באמריקה הלטינית
ובמערב אירופה .

הכרדה תמגמ

גיא נוימן
בוגר קורס מדריכים של החברה להגנת הטבע
ומדריך בבית ספר שדה הר גילה.
מדריך בישראל מאז .1990
בוגר קורס מדריכי טיולים לחו"ל של ביה"ס הארצי
לתיירות .
מאז  1994מדריך טיולי איכות גיאוגרפיים ביעדים
רבים בעולם :המזרח הרחוק ,אמריקה הלטינית,
מערב אירופה ,אזרבאיג'ן ,מרוקו ומדגסקר.
יועץ טיולים ואופרייטור עבור קבוצות ועבור נוסעים
עצמאיים ביעדים שונים בחו"ל.
בעבר עיתונאי מטעם עיתוני התיירות עולם אחר,
דיסקברי ,מסע אחר וטבע הדברים.
מרצה בתחומים של טבע וגיאוגרפיה ,תרבויות
אמריקה הלטינית ,נצרות ודתות המזרח.
מרכז את הקורסים של מדריכי הטיולים לחו"ל ורכז
קורס מורי דרך מטעם ביה"ס הארצי לתיירות ,שלוחת
ירושלים.

חיים סופר
בעל תואר ראשון ושני בתחום המדעים
מהאוניברסיטה העברית .מנכ"ל שיווק במספר
חברות בינלאומיות ,מדריך ביד חיים ויצמן ,במכון
ויצמן למדע ותיירים מהארץ ומחו"ל .בעל ניסיון רב
בהדרכה באיים סיציליה ומלטה.
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קורס הכשרת מדריכים לפולין
(בשלוחות ירושלים ותל אביב בלבד)
היקף התוכנית

מחולקת לשתי חטיבות :חטיבה ראשונה
הכוללת יום עיון קבוע המתקיים אחת
לשבוע וכוללת בתוכה סיור ביד ושם
וחטיבה שנייה שהינה גולת הכותרת
של הקורס והיא מסע לימודי בן כשבוע
לפולין .סה״כ  60שעות לימוד.

מטרת התוכנית

להכשיר מדריכים ומורי דרך המבקשים
להוביל קבוצות לפולין – קבוצות
מבוגרים ,מהתפוצות ובמסגרות לא
חינוכיות מוסדיות .הקורס אינו מקנה
תעודה להדריך משלחות נוער מישראל.

למי מיועדת התוכנית?

בראש ובראשונה למורי דרך מוסמכים
מטעם משרד התיירות  -קבוצות תיירים
רבות עוברות בפולין בדרכן ארצה
וזוהי הזדמנות להרחיב את אפשרויות
העבודה .בנוסף ,הקורס פתוח גם למי
שאינו בא מרקע הדרכתי אך מעוניין
להעמיק אל תוך מחוזות הזיכרון שבפולין
ולקחת חלק בקורס מעמיק ואיכותי.

תנאי קבלה

מעבר של יום המיון לקורס.

נושאי הלימוד

תולדות פולין מימי הביניים ועד ימינו,

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

מיקום ומתכונת הקורס

הקורס יתקיים בקמפוס ירושלים,
במתכונת חד שבועית במפגש בשעות
הערב המאוחרות .בתום הקורס ישנה
אפשרות ליטול חלק במסע מודרך לפולין
בהנחייתו המקצועית של רכז הקורס.

עלויות

שכר הלימוד להשתלמות העיונית 2,300
( ₪ניתן לפרוס ל 2-תשלומים בכרטיס
אשראי) .תשלום עבור המסע יתפרסם
בהמשך ,התשלום למסע עצמו מתעדכן
מעת לעת .דמי הרשמה בסך ₪ 350
שאינם כלולים בשכר הלימוד.

לפרטים נוספים

הכרדה תמגמ

"גלות ירושלים אשר בספרד"
התמחות על תולדות יהדות ספרד
בשנים האחרונות הפכו ספרד ופורטוגל ליעדים מבוקשים על ידי מטיילים ישראלים
ואחרים ,המבקשים לטייל בעקבות המורשת היהודית בחצי האי האיברי .סמינר
ההתמחות המוצע בזאת מיועד ,בראש ובראשונה ,למדריכים הרוצים להעמיק את
ידיעותיהם אודות תולדות יהדות ספרד .כמו כן ,הוא פונה לכל מי שהנושא המרתק הזה
מעניין אותו.

היקף התוכנית

 60שעות אקדמיות

מטרת התוכנית

להכשיר מדריכים לספרד ופורטוגל בדגש
יהודי.

למי מיועדת התוכנית?

למדריכים המבקשים להדריך בחצי האי
האיברי בצורה מעמיקה בדגש יהודי ,כמו
כן התכנית פתוחה לכל המתעניין.

תנאי קבלה
ראיון קבלה

נושאי הלימוד

תולדות ספרד בימי הביניים ,תולדות
יהדות ספרד ,תור הזהב בספרד
המוסלמית ,ויכוח ברצלונה ,היווצרות
תופעת האנוסים ,האינקוויזיציה –
הגירוש הגדול ,גורל יהדות ספרד ,אישים
ומשוררים ,מתודיקה של הדרכה.

מיקום ומתכונת הקורס

שלוחת ירושלים 12 ,מפגשי ערב בין
השעות  17:00עד .21:15
בתום הקורס ישנה האפשרות ליטול
חלק במסע מודרך לספרד בהנחייתו
המקצועית של רכז הקורס.

תעודות

לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודה
מטעם ביה"ס לתיירות על השתתפות
בקורס העיוני ,מי שיצא לסטאז' יקבל גם
תעודה בהתאם.

עלויות

( ₪ 1600ניתן לשלם ב 2-תשלומים)
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לראשונה בבית הספר לתיירות באוניברסיטת חיפה:

קורס מורי דרך ומלווי קבוצות לחו"ל
לקבוצות של צרכים מיוחדים
בעשורים האחרונים עלתה המודעות
לצרכים המיוחדים והמגוונים של צרכים
מיוחדים .נחקקו חוקים ,שונו תשתיות
דרך ובתי קפה ומסעדות ,הונגשו שירותים
שונים,שופרו אמצעי תחבורה והותאמו
למסגרות של אנשים צרכים מיוחדים.
בחלקים גדולים מאד של אירופה ,ארה"ב
ומדינות במזרח הרחוק כגון יפן ,רמת
השירותים לצרכים מיוחדים גבוהה מאד,
וגם בישראל עושים מאמצים לשפר
תשתיות ,בהן תשתיות תיירות ,עבור אנשים
צרכים מיוחדים.
עם שיפור רמת השירותים הייחודית ,ועלייה
דרמטית באיכות שירותי התיירות עבור
צרכים מיוחדים עלה מאד מספרם של
צרכים מיוחדים המבקשים לטייל בארץ

חדש

ובעולם.
טיול ,בישראל ובחו"ל ,לבעלי מוגבליוית
דורש הכנה מדוקדקת ,הבנת הצרכים
הייחודיים של תיירות זו ,התחשבות בתנאי
השטח ,התחבורה ,ההלנה ,ההסעדה ועוד.
טיול לצרכים מיוחדים הוא טיול מורכב ,הנע
במסלולי התיירות הידועים ומוכרים ועד
טיולי שטח וטיולי אתגר ,בהם משתתפים
צרכים מיוחדים.
טיול כזה מחייב לוגיסטיקה מיומנת,
מסורה ,מנוסה .וכן ,גם הדרכה .הדרכה
שתקח בחשבון את כלל המרכיבים של
טיול עבור צרכים מיוחדים ותחזיר את
המטיילים הללו מאושרים אחרי חווית
טיול יוצאת-דופן.

הכרדה תמגמ

מעט מאד מורי דרך ומלווי טיולים לחו"ל
מיומנים כיום להדריך טיולים בעלי
מוגבלוות ,ומטרת הקורס להגדיל את
מספר המדריכים שיוכלו להדריך בעתיד
קהל ייחודי זה.
החזון של הקורס הראשון מסוגו ,בבית
הספר לתיירות של אוניברסיטת חיפה,
הוא מתן אפשרות שווה לצרכים מיוחדים
לטייל ,ולחוות כמו כל אחד אחר תיירות
בארץ ובעולם.
בתום הקורס ינתנו תעודות מטעם ביה"ס
לתיירות של אוניברסיטת חיפה על
התמחות ייחודית זו בהדרכה.

מעמדם של תיירים צרכים מיוחדים
•תיירות מונגשת :בתי מלון ,מסעדות,
בתי קולנוע ואולמות בידור
•תחבורה מונגשת
•בניית מסלול אורבני מונגש
•בניית מסלולים בטבע מונגשים
•טיולי אתגר – צניחה ,סקי ,סאפרי ועוד
•תכנון וניהול יום טיול
•חוקי להזדמנות שווה ,מוגבלויות
ואתיקה מקצועית
•מושגים בעברית ובאנגלית

מורי דרך ומלווי קבוצות לחו"ל בעלי
ניסיון מוכח בהדרכה.

•הכרת הצוות המשלים למדריך :מנהל
טיול ,מתנדבים טכנים ואירגונים,
מלווים משפחתיים

היקף הקורס

•סדנאות להתמודדות עם קהל ייחודי
זה בתיירות

תנאי קבלה

 55שעות.

התחלת לימודים
חודש מרץ .2020

תוכן

לימוד תיאורטי משולב בשני טיולי סטאז',
אחד בישראל והשני בחו"ל .בוגרי הקורס
יוזמנו להשתתף כמתנדבים בטיול
לצרכים מיוחדים בחו"ל בתום ההכשרה.

נושאי הקורס

•הגדרות רפואיות של צרכים מיוחדים
•חוקים בארץ ובעולם המסדירים

•סוכן הנסיעות והרשמה והכוונה לתיירות
ייחודית זו
הקורס בשיתוף עם חברת ״גשר-טיולי
נכים״ ,ברוך פישהיימר וירון הראל,
מומחית שנים רבות בטיולים לצרכים
מיוחדים בארץ ובחו"ל.

רכז הקורס

ד"ר גבי זהר ,עו"ס קליני ,מורה דרך ומדריך
בקבוצות בחו"ל ,מנוסה בהדרכת טיולים
לצרכים מיוחדים בארץ ובחוץ לארץ.

שכר לימוד

 ₪ 350 + ₪ 2,600דמי הרשמה.
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קורס מדריכי טיולים למערכת
החינוך ,בפיקוח משרד החינוך
מטרת התוכנית

להכשיר ולהסמיך מדריכים להדרכת
טיולים במוסדות החינוך המפוקחים ע"י
משרד החינוך.

למי מיועדת התכנית?

למעוניינים להשתלב בתחומי ההדרכה
במערכת החינוך (בתי ספר ,תנועות נוער,
קבוצות נוער מחו"ל וכדומה).

תנאי קבלה

גיל מינימלי  -עומד על  20לנשים ו21-
לגברים ,תעודת בגרות מלאה ,הצגת
אישור על כשירות רפואית לקורס ,הצגת
תעודת יושר (היעדר רישום פלילי) .מעבר
הליך מיון ע"י ועדת קבלה הכוללת ראיון
אישי ביצוע מבחן רמה בידיעת הארץ,
ביצוע קטע הדרכה וסדנת מיון קבוצתית.

הכרדה תמגמ

נושאי הלימוד

נקודות זכות

אזורי הסמכה ("קמפוסים") הכוללים
בתוכם את שפלת יהודה ,הרי יהודה,
השומרון והכרמל ,גליל וגולן .חלק מן
המפגשים יהוו מקבץ של ימי שטח מרוכזים,
הכוללים לינה בתנאי שטח מלאים תוך
היכרות מעמיקה עם חיי השדה.

קורס מדריכי טיולים למערכת החינוך
מוכר לתואר ראשון בחוג לגיאוגרפיה
ובחוגים רלוונטיים נוספים של
אוניברסיטת חיפה ומעניק עד  24נקודות
זכות אקדמאיות ,בכפוף לתנאי הקבלה
של אוניברסיטת חיפה.

מיקום ומתכונת הקורס

עלויות

הקורס מתקיים באחד משלושת
הקמפוסים – תל אביב ,חיפה (מכללת
גורדון) ותל חי.

עלות הקורס  ₪ 7,950בנוסף לדמי
רישום בסך ( ₪ 250שאינם יוחזרו במידה
והמועמד לא התקבל או לא מימש את
זכותו להירשם) .הקורס מוכר לצורך
מימוש פיקדון לחיילים משוחררים.

תעודת הסמכה מלאה המאפשרת
להדריך את מגוון האוכלוסיות והמסלולים
במערכת החינוך .קבלת התעודה
מותנת במעבר מבחן מסכם מעשי ועיוני
באחריות משרד החינוך.

ניתן לחלק את התשלום עד
 4תשלומים ללא ריבית באשראי,
 2תשלומים ללא ריבית בצ'קים.

תעודות

קורס הסבת מורי דרך למדריכי טיול
במערכת החינוך
מטרת התוכנית

להכשיר מורי דרך לעבודה במסגרות
חינוכיות הדורשות תעודת מדריך של
משרד החינוך.

למי מיועדת התוכנית?

למורי דרך אשר רוצים להרחיב את
אפשריות העבודה שלהם ולעבוד
במוסדות חינוכיים ,תנועות נוער וכו'.

תנאי קבלה

רישיון מורה דרך בתוקף ,תעודת מע"ר –
 30שעות לפחות ,אישור רפואי המעיד על
כשירות להדרכת טיולים ,לגברים -אישור
ממשטרת ישראל על אי מניעה בהעסקת
מועמד בתפקיד עיסוק עם נוער.

נושאי הלימוד

שדאות ,פדגוגיה של הסיור הלימודי,
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מערכי הדרכה ומודלים למערכי פעילות,
סדנאות דידקטיות והכרת מערכת
הטיולים של משרד החינוך ,ריענון עזרה
ראשונה ,קורס ביטחון ובטיחות ומחלקת
מיומנות השדה – מחלקה הנמשכת 3
ימים הכולל לינה בשטח.

מיקום ומתכונת הקורס

הקורס מתקיים בשלוחת תל אביב של
בית הספר הארצי לתיירות במשך 14
מפגשים יומיים המתקיימים במקבצים.
בנוסף 3 ,ימי שדאות ו 3-ימי סיור מלאים.

תעודות

לאחר עמידה בכל דרישות הקורס תוענק
תעודה "מדריך טיולים ארצי" במערכת
החינוך מטעם משרד החינוך.

עלויות

מחיר הקורס  ₪ 2,600בנוסף לדמי
הרישום בסך ( ₪ 350שלא יוחזרו במידה
והמועמד לא מימש את זכותו ללמוד).
ניתן לחלק את התשלום עד
 2תשלומים ללא ריבית באשראי.

הכרדה תמגמ

חידוש היתר הדרכה למדריכי טיולים
במשרד החינוך

חידוש תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך יש לבצע על פי חוק אחת לשנתיים (מומלץ
לבצע עד חודשיים טרם פקיעת תוקף התעודה) .על מנת לחדש את תעודת מדריך טיולים
במערכת החינוך על המדריך להגיש:
אישור רשמי על ביצוע ריענון ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה ,אישורים רשמיים על שתי
השתלמויות המוכרות למערכת החינוך (את רשימת ההשתלמויות המוכרות למערכת
החינוך ניתן לראות באתר מנהלת הטיולים) ,צילום תעודת מערכת החינוך האחרונה
משני צידיה ,תשלום עבור חידוש תעודה.
שימו לב :בהתאם להנחיית משרד החינוך  /מנהלת הטיולים ,החל מה 1.1.2012-מדריך
שלא חידש היתר הדרכה פעם אחת (בתום שנתיים) ,לא יתאפשר לו לחדשה בעתיד ,אלא
דרך ועדת הערעורים במשרד החינוך.
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הנחיית משרד החינוך על חידוש תעודה
מדריך שלא חידש היתר הדרכה פעמיים (בתום  4שנים) ,תוקפה יפוג לצמיתות.
במסגרת ההנחיות חדשות לחידוש תעודה ,מנהלת הטיולים של משרד החינוך הוציאה
הנחיה לגבי ריענון תעודת תו התקן .ההנחיות המנחות לחידוש תעודה כעת הינם :תוקפה
של תעודה יישאר שנתיים ,כללי החידוש – השתלמויות ורענונים לא ישתנו.
מדריך הנושא תעודת ברמת "היתר הדרכה" ,יוכל לחדשה פעם אחת בלבד ותוקפה הוא
 4שנים בסה"כ .לאורך התקופה על המדריך להשלים אזור נוסף על מנת להיות בעל
היתר "מדריך טיול מוסמך ( 9-5אזורי הדרכה) ,מדריך טיולים ארצי ( 10איזורים).
במידה ולא חודשה תעודת בזמן ניתן לערער דרך ועדת הערעורים למנהלת הטיולים של
משרד החינוך.
עלויות.₪ 50 :

ריענון בטחון ,בטיחות
ועזרה ראשונה
בית הספר לתיירות  -שלוחת תל-אביב
מקיים ריענון בטחון ובטיחות ועזרה
ראשונה בבית הספר ,שטריקר  19א'
פינת יהודה המכבי  18תל אביב .תעודת
מגיש עזרה ראשונה ,כשלושה שבועות
לאחר הריענון ,מועברת לבית הספר
לתיירות ,ותישלח בדואר למדריך.
לתשומת לבכם :קיום הריענון מותנה
במספר מינימום של משתתפים ,ביטול
השתתפות :עד שבוע לפני – עמלת
ביטול של  ,₪ 50שבוע לפני – ללא
החזר כספי.
יום ריענון עזרה ראשונה בטחון ובטיחות
הינו יום מלא ועלותו .₪ 150
חידוש תעודה כרוך גם הוא בתשלום
בסך של .₪ 50

הכרדה תמגמ

קורס תיירות אתגרית
ADVANCED FACILITATOR

 128שעות הוראה במשך כ 15-שבועות.

ובנוסף התנסות מתוך שיטת הלמידה
O.D.T – OUTDOOR TRAINING

מטרת התוכנית

מיקום ומתכונת הקורס

היקף התוכנית

להכשיר מנחים מיומנים ומקצועיים
בהובלת קבוצות שונות במגוון טיולי
אתגר ,להקנות כלים מקצועיים להעצמת
הטיול מבחינה פיזית ומנטלית ,להעניק
ידע תיאורטי ומעשי במגוון פעילויות
בתחום האתגר וההרפתקה.

הקורס מתקיים בקמפוס ביה"ס הארצי
לתיירות בישראל ת"א ובחיפה ,בימי
רביעי ,יום לימודים מלא .המיקום בין
שני הקמפוסים מתעדכן בהתאם לצורך
ולמזג האויר.

למי מיועדת התכנית? הקורס מיועד
למטיילי אתגר עצמאיים ,להרפתקנים,
למדריכי טיולים בארץ ובעולם ,למנחי
קבוצות ואנשי חינוך המחפשים כלים
לעבוד עם קבוצות בטבע.

תעודות

תנאי קבלה

בעלי זיקה לטיולי אתגר בארץ ובעולם,
ראיון אישי וקבוצתי ,אישור רפואי.

נושאי הלימוד

הובלת קבוצה או פרט באמצעות מסעות
אתגר משולבים תוך הסתכלות על סוגי
מסעות שונים ואפיונם ,מיפוי ובנייה של
טיול אתגרי ,הכנה פיזית ומנטלית של
קבוצה לקראת טיול מסוג זה ,מתודיקה
של הדרכה בשטח ,דינמיקה של קבוצה
תחת מצבי לחץ ,ניהול מצבי חירום,
תיאום ולוגיסטיקה ,ביטחון וניהול סיכונים,
סוגיות אתיקה ,אמצעי חילוץ טכנולוגיים

תעודה לעומדים בהצלחה בדרישות
ומטלות הקורס תוענק מטעם ביה"ס
הארצי לתיירות בישראל בניהול
אוניברסיטת חיפה .לסטודנטים תוצע
נסיעת סטאז' למסע וויה פרטה/טרק/
קניוניג בפירינאים בספרד( .הנסיעה אינה
כלולה במחיר הקורס .היא תצא לאחר
סיומו והיא באחריות רכז הקורס).

עלויות

 ,₪ 8,750בתוספת
דמי הרשמה בסף .₪ 350
ניתן לחלק את התשלום עד
 8תשלומים ללא ריבית באשראי,
 4תשלומים ללא ריבית בצ'קים.

לפרטים נוספים
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דותן חיים
 Ma Outdoor Educationמאוניברסיטת גריפית
באוסטרליה  ,מדריך מוסמך Outward Bound
בצפון קרוליינה  ,מנחה קבוצות למסעות שחרור
ברחבי העולם במסגרת עמותת " בשביל המחר",
מרכז הקורס מנחי טיולי אתגר והרפתקה בבית הספר
לתיירות ב 8-שנים האחרונות ונהנה מכל רגע !

אנגלית מקצועית למורי דרך
היקף הקורס

 32שעות אקדמיות.
מטרת התכנית :הרחבת אוצר מילים
מקצועי לתחום התיירות והדרכת הטיולים
והכנה למבחנים באנגלית לפי דרישת
משרד התיירות לקראת קבלת רישיון
מורה דרך בשפה האנגלית.

למי מיועדת התוכנית?

למורי דרך אשר רוצים להדריך קבוצות
מחו"ל וחשים שיש צורך לשפר את כישורי
השפה ולאנשי תיירות החשים שאנגלית
היא הצד החלש שלהם.

תנאי קבלה

ההרשמה פתוחה לכל המעוניין להעשיר
את הידע שלו בשפה האנגלית ובמונחים
מקצועיים רלוונטים.

נושאי הלימוד

תרגול שיחות וסקירות בנושאים
הקשורים לתיירות ולמדינה ,לימוד ותרגול
ביטויים הקשורים לתחום התיירות ,לימוד
על הבדלי המנטליות בין ארצות המוצא
של התיירים לבין ישראל וכו'.

מיקום ומתכונת הקורס

הקורס יתקיים בקמפוס ת"א או ירושלים
של ביה"ס הארצי לתיירות בישראל8 .
מפגשים בסה"כ ( 4שעות כל מפגש) ביום
קבוע בשעות הבוקר.

עלויות

 1,850ש"ח ובנוסף  ₪ 200דמי הרשמה.
ניתן לחלק את התשלום עד
 3תשלומים ללא ריבית באשראי.

לפרטים נוספים

הכרדה תמגמ

התמחות מורי דרך
שילוב תיירות וקבלה
השתלמות בת חמישה ימים המתארת את ההיסטוריה הקבלית מראשיתה
ועד פריחתה המחודשת במאה ה 20-והפיכתה למוקד עניין המושך
המונים.

 16שעות אקדמיות ו 3-ימי סיור מלאים.

מושכת אל פתחה אנשים רבים כל כך
בימינו.

מטרת התוכנית

למי מיועדת התוכנית?

היקף הקורס

העשרת הרקע התיאורטי של מורה הדרך
בתחום הקבלה והעמקת היכרותו עם
אתרי המורשת הקשורים בה .שלושת ימי
הסיור יהוו מסע היסטורי חוויתי ויתמקדו
במרכז הקבלה השוקק של צפת במאה
ה .16-בנוסף ,יתמקדו בשאלות היסוד
שבהן עוסקת הקבלה ובסיבות לכך שהיא

למורי דרך אשר רוצים להעשיר את
הידע שלהם בקבלה ולקבל רובד נוסף
באיכות ההדרכות שלהם ולאנשים שאינם
מגיעים מתחום החינוך המעוניינים
להיחשף לעולם של הקבלה דרך הרצאות
איכותיות ומעשירות בנושא.
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תנאי קבלה

ההרשמה פתוחה לכל המעוניין להעשיר
את הידע שלו בעולם הקבלה.

נושאי הלימוד

מבוא לחכמת קבלה  -מושגי יסוד,
חכמת הקבלה מהמאה ה 16-ועד היום,
ספר הזוהר -ספר הספרים של הקבלה,
קבלה בצפת וקבלה בירושלים .יום סיור
יתקיים במקומות הבאים :פקיעין מירון
ואדרא רבא ,טבריה ועיר המקובלים צפת
וירושלים בראי הקבלה.

מיקום ומתכונת

הקורס יתקיים בקמפוס ת"א של ביה"ס

הארצי לתיירות בישראל .מפגשי עיון
יתקיימו בתאריכים קבועים ובנוסף
אליהם יצאו התלמידים לשלושה ימי עיון
וסיור מלאים.

עלויות

 ,₪ 1,850בתוספת דמי הרשמה בסך
.₪ 150
ניתן לחלק את התשלום עד
 2תשלומים ללא ריבית באשראי.

לפרטים נוספים

הכרדה תמגמ

התמחות מורי דרך תיירות קולינרית

מטרת התוכנית

העשרת הרקע של מורה הדרך בתחום
המתפתח של תיירות הקולינריה .בשנים
האחרונות צומחת בישראל תרבות
קולינרית מפותחת הכוללת אוכל מקומי
עילי ,מסעדות שף ,יצרני בוטיק קטנים,
שווקי אוכל ועוד ,ואלו מהווים חלק בלתי
נפרד מהתרבות הישראלית והחוויה
הקולקטיבית של התייר בישראל.

למי מיועדת התוכנית?

זוהי התמחות חובה לכלל העוסקים
בתחום ההדרכה הקולינרית ובנוסף
לבעלי זיקה ועניין בסצנת הקולינריה

המתפתחת בישראל בקצב מהיר.

תנאי קבלה

ההרשמה פתוחה לכל המעוניין להעשיר
את הידע שלו בתחום התיירות הקולינרית
בישראל.

נושאי הלימוד

מבוא לתיירות קולינרית בישראל ,מיהו
התייר הקולינרי – מאפיינים לדמותו,
ישראל בפיתה – "מהצנע ועד הנה" -
ההיסטוריה הקולינרית של מדינת ישראל,
תעשיית היין בישראל " -נכנס יין יצא סוד"
 -מהכרם ועד הגת והיקב.
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סיורים במסגרת ההשתלמות

סיור קולינרי בשרון ,סיור קולינרי בגליל
המערבי ,סיור קולינרי בחיפה וסיור
קולינרי בת"א.

מיקום ומתכונת הקורס

שבועית קבועה ,סיורים יתבצעו כאמור
לעיל.

עלות הקורס

₪ 2,000

הקורס העיוני יתקיים בקמפוס ת"א של
ביה"ס הארצי לתיירות בישראל במתכונת

לפרטים נוספים

התמחות מורי דרך
מלאכות יד מסורתיות ונכחדות בגליל
למי מיועדת התוכנית?

מורי דרך ,מדריכים ומתעניינים

נושאי הלימוד

מלאכת יד מסורתית מהי ,ארץ החוטים
והבדים ,מלאכות בנייה ,דייגים וחקלאות,
אדמה כחומר יצירה ,מאבנים יוצרים
מבנים ,ארץ אשר עורקיה ברזל ,מחול
יוצרים זכוכית וקליעת סלים.

מיקום ומתכונת הקורס
מטרת התוכנית

להכיר לעומק מגוון של מלאכות
מסורתיות יד מסורתיות ואת העוסקים
במלאכות הנכחדות .התכנית תעניק
כלים חדשים להדרכות חווייתיות ברחבי
הארץ והכרות אחרת עם עברה של
הארץ.

 1יום הרצאות והדגמות בקמפוס
אוניברסיטת חיפה ו 4-סיורים בחוף
הכרמל ובגליל .

עלות הקורס

₪ 1,550

הכרדה תמגמ

קורס התמחות ליקוט צמחי בר
התמחות 'טעמי בר' היא הדרך שלך להעמיק במיומנויות הליקוט הקולינרי והמעשי.
נטייל ליד נחלים ,בחורש וביער ,בשולי שדות ובמעלה ההר .במקומות מקסימים נלמד
להתבונן ולזהות צמחי בר בכל שלבי הצמיחה ,בין העונות .נתמקצע בשיטות ליקוט,
איסוף ועיבוד .נלמד מה אכיל טרי ,מה כדאי לבשל או לקלות באש  .נכיר שפע של מזון
אורגני ,טעים ובריא ואיך לשלב אותו במטבח ובארון התרופות .נגלה היכן כדאי לחפש
צמחי תועלת ופטריות מאכל ומאילו רעילים יש להיזהר .נשמע סיפורים ,אנקדוטות,
נחקור יחד מאכלים מסורתיים לצד גילויים חדשים .ונרגיש איך כל העושר הזה מוביל
לאיכות הדרכה אחרת ולהמון שקט נפשי ושמחת חיים.

אודות רכז ההתמחות

שלום ,שמי ברק שגיא ,ואם תבחרו בי
אהיה רכז ההתמחות שלכם .הגעתי
לליקוט כתחביב בגלל זיכרון ילדות
וגעגועים לסבתי ,וככל שלמדתי
והשתלמתי – התאהבתי והתחברתי יותר
לטבע ,לשפע ,לבישול המטעמים ולדרך
עם שמחת החיים .ללקט זאת תמיד חוויה
מרגשת ,וללמוד ליקוט – זה בטבע שלנו,
נכון כמו נשימה עמוקה או תובנה.
זה החופש לדעת מה לאכול בטבע
בכוחות עצמך .זה להשיג את החומרים
הטובים ביותר שכל שף חולם להכין מהם
מטעמים ותבשילים כיד הדמיון הטובה.
זה גם לפגוש אנשים בשבילים ,להתחבר
לעונות ,לפשטות ,לצחוק מהבטן ,לספר
סיפורים ליד המדורה ,ואם שכחתי משהו,
אתם מוזמנים לבוא ולגלות בעצמכם.
בהתמחות ליקוט 'טעמי בר' לא לומדים
מה שאפשר לקרוא בספרים .לומדים
להתבונן בפליאה של ילד ,לשאול שאלות,
להשביע את הסקרנות ,ללקט בביטחון,
לגרות את חוש הטעם ולבשל מטעמים
שפשוט ללקק את האצבעות.

היקף הקורס
 35שעות

תוכנית הקורס

חמישה מפגשי עומק:

תבשילי יער  -קדירה חמה לחורף קר,
יערות מנשה16.1 ,1.9 ,
על שפת הנחל  -מעדני המזרח הקרוב
והרחוק ,נחל נעמן ,ליד כפר מסריק,
6.2 ,30.1
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אלכימיה של צמחי רעל ופטריות מאכל,
הגלבוע ,ליד כפר יחזקאל27.2 ,13.2 ,
לרוץ בשדות  -מפגש פרחים אביבי ,יער
עופר26.3 ,12.3 ,
מסכמים :עסיס פירות יער ,יער ביריה,
24.9 ,10.9
* שינויים במיקום ייתכנו במסגרת אותו
אזור בהתאם למצאי הצמחים.

לוח זמנים לכל מפגש:

 - 9:00פתיחה על המחצלת – תה עשבים,
תרגיל לקטות ,הצגת נושאי היום
 - 9:30סיור ליקוט בטבע – הליכה קלילה
והיכרות עם צמחי הבר למאכל ולמרפא
עם טיפים תזונתיים ,בריאותיים ,סיפורים,
והרבה טעימות

 - 12:00סדנת בישול עם צמחי הבר,
ירקות אורגניים ועוד מוצרים ,במהלכה
מתנסים בבישול גורמה עם מתכוני שף
 - 14:00ארוחת צהריים עשירה ומפנקת
בת שבע מנות
 - 15:00חזרה וסיכום – מה היה לנו היום?
- 16:00סיום

עלות הקורס

 ,₪ 1,450בתוספת דמי הרשמה בסך
.₪ 150

הרשמה בשלוחת חיפה
יאיר 04-9115342 -

הכרדה תמגמ

התמחות מורי דרך תל אביב
מטרת התוכנית

העיר מהקמתה ועד למקום בו היא
נמצאת היום.

להעניק למורי הדרך תוכן חוויתי וייחודי
על העיר תל אביב של שנת .2019
מעבר לפן ההיסטורי המתבקש ,יכיר
המדריך באמצעות ההתמחות את גווניה
השונים של העיר ,את פינותיה הנידחות,
קהילותיה השונות ואינספור טעמיה.

מיקום ומתכונת הקורס

למי מיועדת התוכנית?

סה״כ  5ימי מפגשים.

ההרשמה פתוחה למורי דרך בלבד
ומוכרת ע"י משרד התיירות.

נושאי הלימוד

היסטוריה ותרבות ,חברה וסביבה,
אטרקציות וחלוקה לשכונות ,התפתחות

הקורס יתקיים בקמפוס ת"א של ביה"ס
הארצי לתיירות בישראל ויכלול מפגש
עיוני אחת לשבוע ובנוסף  4סיורים רגליים
ברחבי העיר תל אביב.

עלויות

 ,₪ 1,350ניתן לחלק את התשלום עד
 2תשלומים ללא ריבית באשראי.
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התמחות מורי דרך עכו
מטרת התכנית

להכיר לעומק את המורשת הייחודית
הרב תרבותית של העיר עכו וכן את
תוצאות החפירות הארכיאולוגיות השונות
שהתקיימו בעיר ואת תהליכי השימור
המתקיימים בה .ההתמחות מעניקה
לבוגריה כלים חדשים בהדרכה בעיר עכו.

למי מיועדת התוכנית?

ההרשמה פתוחה למורי דרך בלבד
ומוכרת ע"י משרד התיירות.

נושאי הלימוד

עכו הצלבנית ותהליכי הפיתוח בעיר ,עכו
בתקופות הקדומות ,קהילות נוצריות וכנסיות
בעיר ,תהליכי שימור אתרים בעיר וכו'.

מיקום ומתכונת הקורס

הקורס יתקיים בעכו ,פעם בשבוע ויכלול
 5מפגשים ,בכל מפגש הרצאה  +סיור
בעיר .סה״כ של  8שעות כ״א (סה״כ 40
שעות).

עלויות

 ₪ 1,200לא כולל דמי הרשמה
ע"ס .₪ 150
ניתן לחלק את התשלום עד
 2תשלומים ללא ריבית באשראי.

לפרטים נוספים

הכרדה תמגמ

תדמית ישראל בסיור
שקד בארי בעלת תואר שני בלימודי
ישראל (אונ' חיפה) ,מוסמכת תכנית
 ISGAPלבניית תכניות לימוד והכשרה
בתחום האנטישמיות החדשה (אונ'
 ,)OXFORDמורת דרך מוסמכת (בי"ס
לתיירות) ,מחנכת בסיור (מכון תגלית),
בוגרת התכנית היישומית למאבק
באנטישמיות החדשה ובדה-לגיטימציה
של ישראל (בי"ס לתיירות).

מטרות התכנית

לחשוף את המשתתפים לאתגרים הצפויים
בשטח בתחום אנטישמיות ,דה-לגיטימציה
של ישראל והתמודדות עם אתגר תדמית
ישראל בסיור .לצייד את המשתתפים
בכלים להתמודדות עם אתגרים אלו
בשטח באופן מקצועי ומכובד.

מבנה התכנית

התכנית בנויה מחלק תיאורטי בן  6שעות
אקדמיות וסדנא בת  6שעות אקדמיות.

מפגש ראשון – רקע תיאורטי

המפגש יעסוק במתן רקע תיאורטי
רלוונטי למשתתפי הקורס .במסגרתו,
תיערך סקירה היסטורית רוחבית של
התפתחות שנאת-יהודים מימי יוון ורומא
ועד לאנטישמיות המודרנית באירופה.
לאחר מכן נעסוק בישראליזציה של
האנטישמיות ובמגמות האקטואליות
של האנטישמיות החדשה על רבדיה
השונים :הימין הקיצוני ,השמאל הקיצוני,
העולם המוסלמי ,הכחשת שואה והטיית
המדיה העולמית .בחלק האחרון יקבלו

המשתתפים כלים לזיהוי וניתוח של
מצבים ואירועים ,בהתאם להגדרת
העבודה לאנטישמיות של ה.IHRA-

מפגש שני – סדנא מעשית

הסדנא המעשית מבוססת על הידע
שנלמד במפגש הראשון ובמסגרתו
ירכשו המשתתפים כלים להתמודדות
עם אתגרי תדמית ישראל בסיור .בחלק
הראשון תיערך סימולציה של מצבים
מהשטח .המשתתפים יחולקו לקבוצות
ויגבשו גישות להתמודדות עם מצבים
אמיתיים ומגוונים של אנטישמיות חדשה
ודה-לגיטימציה של ישראל בסיור ,כפי
שדווחו על-ידי מורי-דרך פעילים בשטח.
לאחר מכן נערוך בכיתה עיבוד מונחה
של התהליך שעברה כל קבוצה על-מנת
לגבש את עמדה ונחלץ מתוך כל תהליך
כלים רלוונטיים להתמודדות עם אתגרי
תדמית ישראל בסיור .החלק השני של
הסדנא המעשית יעניק למשתתפים
את ההזדמנות לבנות טיעונים שקולים,
מחושבים וראויים .בניית הטיעונים,
תתבסס על ארגז הכלים שיגובש בחלק
הראשון של הסדנא .משתתפים שיהיו
מעוניינים ,יוכלו להציג את הטיעונים שבנו
מול הכיתה ולקבל עליהם משוב בונה.

בסיום החלק השני ,יצאו המשתתפים
עם אמצעים סדורים לזיהוי מחושב של
אתגרי תדמית ישראל בסיור ועם כלים
שיאפשרו להם להרכיב תגובה ראויה
ושקולה לאתגרים העולים בשטח.

עלויות

 ₪ 350בתוספת  ₪ 50דמי הרשמה.
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קורס סוכני נסיעות

יועצי תיירות בשילוב אופרציה ,TOUR OPERATOR
בפיקוח משרד התיירות
היקף התוכנית

 300שעות הוראה – חד שנתי

מטרת התוכנית

הכשרת עובדים מקצועיים למשרדי
הנסיעות ,לחברות בתחום תיירות יוצאת,
תיירות נכנסת ותיירות פנים ,חברות שייט
ותעופה.

למי מיועדת התוכנית?

למעוניינים להתמקצע כיועצי תיירות או
מפעילי תיירות ,לעובדי הענף המעוניינים
להתפתח ולהתמקצע בתחום ,למטיילים
ותיקים הרוצים להפוך את התחביב למקצוע
ולמעוניינים בהעשרת הידע האישי.

תנאי קבלה

 12שנות לימוד ,שליטה בשפות עברית
ואנגלית (קריאה וכתיבה באנגלית ברמה
טובה).

נושאי הלימוד

לימודי רקע בענף התיירות וסוכנות
הנסיעות ,עולם התעופה ושימוש
בתוכנותיו ,שירותי תיירות ,יעדי תיירות,
אופרציה בתיירות יוצאת ונכנסת
ועקרונותיה של תיירות פנים.
הקורס כולל תרגול עבודה מעשית
במשרד ובכלל זה שימוש במגוון התוכנות
והידע שנרכש במהלך הקורס.

תועיסנ תמגמ

הקורס מתקיים בקמפוסים  -תל אביב,
חיפה ,ירושלים ,באר שבע ואילת.

בשיתוף משרד התיירות וכמו כן תעודה
של מערכת ההזמנות ,כרטוס ותערוף
.AMADEUS VISTA

מסלול בוקר כ 5-חודשים בין השעות
,16:00-09:00

נקודות זכות

מיקום ומתכונת הקורס

מסלול ערב כ 9-חודשים בין השעות
.20:45-17:30
בחיפה :מסלול ערב כ 10-חודשים בין
השעות .20:00-17:00
כמו כן ,יתכן יום לימודים נוסף בעת
לימודי השימוש בתוכנות המחשב.
במסגרת הקורס יעמוד לרשות
הסטודנטים אתר תוכן ייעודי שהוכן
בשיתוף עם חברתכרטא .כחלק מניהול
תיירות במאה ה 21-יתבצע שימוש בחלק
מהסיורים באפליקציית .TRIPI

תעודות

לעומדים בדרישות התוכניות תוענקנה
תעודות מטעם ביה"ס לתיירות בניהול
אוניברסיטת חיפה ,הכוללות תעודה

תכנית קורס סוכני נסיעות מוכרת עד 20
נקודות זכות לתואר באוניברסיטת חיפה,
בכפוף לתנאי הקבלה של האוניברסיטה
וכנגד מילוי חובות אקדמיות שייקבעו על
ידי החוג.

עלויות

מחיר הקורס הינו  ₪ 7,850בתוספת
דמי הרשמה בסך ( ₪ 350עדכני לינואר
)2020
ניתן לחלק את הסכום עד  8תשלומים
ללא ריבית באשראי 5 ,תשלומים ללא
ריבית בצ'קים.

לפרטים נוספים
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קורס מנהל מלונאי ויזמות תיירותית
היקף התוכנית

 304שעות אקדמיות.

מטרת התוכנית

ענף התיירות והאירוח מהווה כיום
תעשייה מובילה בעולם ובישראל,
התורמת תרומה חשובה לפיתוח המשק
כולו כמחולל תעסוקה וכיוצר דימוי חיובי.
דרך תכנית זו יוכלו משתתפיה להוביל
בצורה אסטרטגית ומקצועית את ענף
המלונאות הישראלי ,תוך מתן דגש על
התפתחות בקצב של הענף.

למי מיועדת התוכנית?

למעוניינים להשתלב בתחום המלונאות
ולבעלי ניסיון בענף המלונאות ,האירוח
וההסעדה ,המבקשים לשדרג את הידע
המקצועי שלהם ולהתקדם בתחום ,תוך
הכרת נישות חדשות וייחודיות בתחום.

בין נושאי הלימוד

מבוא לתיירות ,מבוא למלונאות ,ניהול
שירות בעידן החדש ,מסעדנות ,איכות
השירות ,טכנולוגיה ,ניהול אירועים ,שיווק,
דיני תיירות וחשבונאות ניהולית במלון.

מיקום ומתכונת הקורס

הקורס יתקיים בקמפוס ירושלים ות"א של
ביה"ס הארצי לתיירות בישראל ,במשך
 38שבועות .הקורס יכלול  2סיורים,
סטאז' ופרויקט גמר.

תעודות

על מנת לקבל תעודת סיום קורס זה,
דרושה נוכחות ב 90%-מהשיעורים) ,
עמידה במבחן ע"ב החומרים הנלמדים,
פרויקט גמר וסטאז' .הקורס מקנה
נקודות זכות אקדמיות באוניברסיטת
חיפה.

עלויות

עלות הקורס  ₪ 11,500ובנוסף ₪ 350
דמי הרשמה .ניתן לפצל את התשלום עד
 10תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית
או עד  8תשלומים למשלמים בהמחאות
ללא ריבית.

לפרטים נוספים

חוריא תמגמ

קורס מלונאות החדש  2.0ניהול ,חדשנות
ושיווק בענף האירוח המשתנה
העשור האחרון הרעיד את פני ענף האירוח  -השמיים נפתחו Airbnb ,שינה את חוקי
המשחק ,הפסקנו להיות מדינת טרור והפכנו לאחת המדינות המתויירות ביותר בעולם.
כל השחקנים החדשים שנכנסו לעולם האירוח ,שינו את הדרך שבה אנחנו חווים את
מקום העבודה שלנו .אנחנו יותר (הרבה יותר) ,בררנים ,אנחנו לא מסתפקים יותר "רק
בפקידת קבלה" ,יש לנו ים של אופציות באוקיינוס שלם בו כולם אוהבים להגדיר את
עצמם כ "היי-טק".
איך מתמודדים עם זה? איפה רוכשים כלים שיהפכו אותנו למנהיגים? מכונות שיווק?
מאסטרים בניהול זמן? ילמדו אותנו איך להטמיע חדשנות כחלק מהמערך הארגוני?

למי מיועדת התכנית?

מלונאות בעולם החדש היא תוכנית
הלימודים היחידה שרלוונטית לענף
האירוח המשתנה ומתאימה למלונאים
שרוצים להיות רלוונטיים בקריירה שלהם.

לאלו שהתקדמו בתוך המערכת אבל
היו עסוקים מידי בשביל לרכוש כלים
בינאישיים ,לאלו שרוצים להשיג יתרון
תחרותי ולהיות רלוונטיים לכל שוק
התעסוקה ולאלו שפשוט לא היה להם את
הזמן או הפנאי להשקיע בלימודי תיאוריה
באקדמיה.

משך הקורס

 18שיעורים למשך  4חודשים אשר
פרוסים על גבי יום בשבוע.

תעודות

תעודה מטעם בית ספר לתיירות תינתן
לעומדים בדרישות הקורס:

נוכחות  90% -השתתפות בלימודים
סיור  -השתתפות ביום סיור

עלויות

 4,500ש"ח  250 +ש"ח דמי רישום
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שיווק באינטרנט לעוסקים בתיירות
בעלי עסקים ועוסקים בתחום התיירות  -תמיד רציתם לשווק את
עצמכם באינטרנט או לפחות להבין על מה הספקים השונים מדברים
אתכם? זה בדיוק הקורס בשבילכם!
היקף הקורס

 45שעות אקדמיות.

מטרת התוכנית

לאפשר לאנשים העוסקים בתחום
התיירות בהיבטיו השונים לרכוש ידע
והבנה בתחום השיווק הדיגיטלי .בקורס
יוקנו בו יסודות תחום השיווק הישיר.
התוכנית תורכב מחלק תיאורטי וחלק
מעשי בכיתת מחשבים.

למי מיועדת התוכנית?

לעוסקים בתחום מורי הדרך או התיירות
ורוצים להעשיר את הידע שלהם בנושא
שיווק דיגיטלי ברשת .לבעלי עסקים
בתחומים אלו אשר רוצים לבנות מנגנון
שיווקי ישיר וליצור לעצמם שפה שיווקית
עשירה ומקדמת.

נושאי הלימוד

יסודות השיווק הישיר ,מבוא לשיווק
באינטרנט ,מבוא להנעה לפעולה ,שיווק
לנישות תוך התמקדות בעולם התיירות,
בניית הצעה מכירה ייחודית ,מבוא
לעיצוב שיווקי ודפי נחיתה ,מבוא לכתיבה
שיווקית וטכניקות כתיבה שיווקית ,שיווק
דרך גוגל ,מבוא לקמפיינים ברשתות
החברתיות ,בניית מועדון לקוחות ועוד.

הקורס כולל בתוכו גם לימודי רקע עיוני
וגם ותרגול מעשי במחשב.

מיקום ומתכונת הקורס

קורס זה מתקיים בשלוחת ת"א וחיפה
של ביה"ס לתיירות בישראל וכולל בתוכו
 7מפגשים בני  5שעות אקדמיות למפגש
ובנוסף  2מפגשי ייעוץ אישי לכל משתתף.

עלויות

מחיר הקורס הינו  ₪ 2,000בתוספת דמי
הרשמה בסך ₪ 150
ניתן לחלק את הסכום עד  4תשלומים
ללא ריבית באשראי או צ'קים.

לפרטים נוספים

ינש ראות לולסמ

מסלול תואר שני בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה

תוכנית ״מדינת ישראל ויהדות זמננו״
עם דגש בנושא דה לגיטימציה
והאנטישמיות החדשה
תופעת האנטישמיות הינה עתיקת יומין
ומופעיה באו לידי ביטוי בהיסטוריה
העולמית החל בימי יוון העתיקה ,עבור
בימי הביניים וכלה בעת החדשה .בשיח
הישראלי והיהודי נהוג פעמים רבות לייחס
את התופעה לעבר ולטעון כי אין לה ביטויים
משמעותיים בימינו .עם זאת ,מבט מפוכח
על המתרחש כיום בעולם יצביע על כך
שאנו ניצבים בפני גל חדש של אנטישמיות
בתצורה מודרנית ,שייחודה מתבטא
בהקשרים של מדינת ישראל .שיתוף פעולה
בין גורמים שונים מביא לידי כך שבשנים

מטרת התכנית

המטרה היא ליצור תכנית אקדמית-
מחקרית עבור סטודנטים מהארץ
ומהעולם המתעניינים באנטישמיות
המודרנית ,לצרכי מחקר והוראה.
במסגרת התכנית ,ירכשו משתתפיה
כלים אקדמיים ותיאורטיים לדיון ,עיסוק
וחקר התופעה .במהלך לימודיהם ייחשפו
המשתתפים למגוון תחומי לימוד ,כגון:
	•לימודי ישראל בעת החדשה.
	•הציונות ומתנגדיה.
	•הכרת תולדות הסכסוך הישראלי-
פלסטיני והישראלי-ערבי.

האחרונות היינו עדים לעלייה חסרת
תקדים בהיקפי האנטישמיות בצרפת,
בבריטניה ובמזרח אירופה .פעילות זו חוצה
גבולות והיא באה לידי ביטוי גם במדינות
דרום אמריקה ואף בארצות הברית ,שבה
 75%מהסטודנטים היהודים בקמפוסים
מעידים על כך שהם חוו אנטישמיות או היו
עדים לה בשנה החולפת.
אנו מציעים תכנית לימודים חדשה
לתואר השני ,שנועדה לבחון את נושא
האנטישמיות החדשה בפרספקטיבה
אקדמית ומחקרית.
	•האנטישמיות הקלאסית ,האנטישמיות
המודרנית והאנטישמיות החדשה.
	•הקונפליקט המזרח תיכוני בתקשורת
הבינלאומית וטקטיקות לוחמת
הסייבר בארץ ובעולם.

כללי

1.תכנית מיוחדת לתואר שני ,במסלול
ללא תזה .משך הלימודים 3
סמסטרים (א' ,ב' ,קיץ).
2.הלימודים יתקיימו בימי חמישי ,בין
השעות  , 20.00-08.30בקמפוס
הנמל.
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 3.תכנית הלימודים הינה מובנית
והקורסים אינם ניתנים לבחירה.

קהל היעד

התוכנית מיועדת לאלה המעוניינים
לחקור ,ללמד ,לחנך ,לעסוק בפעילות
ציבורית ,לאנשי תיירות ,לעובדי הממשל
והחברה האזרחית ,למתנדבים ופעילים
חברתיים מהארץ ומהעולם העוסקים זה
מכבר בתופעת האנטישמיות החדשה
בשטח ,במדיה ,ברשתות החברתיות
ומעל במות שונות.

תנאי קבלה

1.המועמדים מחויבים בתואר ראשון
בציון  76לפחות ממוסד אקדמי מוכר
ע"י המל"ג.
2.חובה לעמוד בתנאי הקבלה
האוניברסיטאיים ,עפ"י דרישות
פרטניות עבור כל סטודנט ,כפי
שמופיעות בהודעת הקבלה הרשמית
מטעם אוניברסיטת חיפה (אנגלית
וציון מעבר).

הכשרה יישומית ב"הסברת ישראל" בשיתוף
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
בית הספר לתיירות בישראל מפעילה
תוכנית הכשרה מעשית לקידום יוזמות
ופרויקטים להתמודדות עם המאבק בדה
לגיטימציה לישראל ותופעת האנטישמיות
החדשה בעולם .המשתתפים בתכנית
ילמדו לקבלת תעודת ״הסברת ישראל״
מטעם בית הספר הארצי לתיירות
בישראל והמשרד לנושאים אסטרטגים
והסברה ,ויזכו למלגות מטעם בית הספר
והמשרד.
תוכנית ההכשרה המעשית מיועדת
למועמדים בעלי רקע אדמי בתחומי
עניין מובהקים בנושאים הקשורים
לתופעת האנטישמיות והדה לגיטימציה
של ישראל בעולם.
התוכנית להכשרה מעשית תכלול
חמש סדנאות שיועברו על ידי אנשי
מקצוע מובילים בתחומים הרלוונטים
מרחבי הארץ והעולם ,במטרה להקנות

למשתתפים כלים מקצועיים נחוצים
להעברת הידע התיאורטי האקדמי למישור
הפרקטי ,בין היתר באמצעות מעורבות
בפרויקטים למאבק בדל״ג האקדמי.
1.עמידה בפני קהל ,כתיבת מאמרים
ונאום.
2.סוגיות במדיה חברתית.
3.סוגיות בדיפלומטיה ציבורית ובניית
סט מסרים למענה.
4.יכולת שכנוע (דיבייט).
5.הכשרת הופעה מול מצלמה.

היקף הקורס

 120שעות אקדמיות  +התנסות מעשית
בשטח.

לארשיב תורייתל יצראה רפסה תיב ןועידי

ביה"ס לתיירות בישראל בע"מ,
נהלי הרשמה:

המעוניינים להירשם לביה"ס לתיירות בישראל בע"מ (להלן" :בית הספר") מתבקשים
למלא טופס הרשמה בצירוף דמי הרשמה בסך ( ₪ 350להלן" :דמי הרשמה") וכן לציין
את שם הקורס ,המסלול והשלוחה בה מעוניין הנרשם ללמוד .את טופס ההרשמה יש
להעביר לשלוחה באמצעות המייל ,הדואר או למוסרו למזכירות השלוחה באופן אישי.
דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימודים ואינם מוחזרים ,אלא במקרה של אי פתיחת
התוכנית ע"י ביה"ס לתיירות .פתיחת כל תכנית מותנית במספר המשתתפים כפי שנקבע
על ידי הנהלת בית הספר.
על הנרשם לצרף תעודה המעידה על השכלתו .בעלי תעודות מחו"ל ידרשו להמציא
תרגום תעודות לעברית מאושר ע"י נוטריון .בקורס מורי דרך יש להציג אישור תעודת
הכרה מטעם משרד החינוך (נהלי קורס מורי דרך).

שכר לימוד
חלה חובה להסדיר את מלוא שכר הלימוד בטרם פתיחת הקורס ,ניתן לשלם באמצעות
כרטיס אשראי ,צ'קים או מזומן (בכפוף לתקנות בחוק)
התלמיד יישא במלוא שכר הלימוד בקורס ובהוצאות יתר השירותים ,לרבות סיורים ,בין
אם ינצלם בפועל ,כולם או מקצתם ,ובין אם לא.
שכר הלימוד המופיע הינו נכון לתאריך ינואר  ,2020ומתעדכנים מעת לעת.

קיום התוכניות ,משך התוכניות ,מחירן ,מועדן ומיקומם ניתנים לשינוי באישור המוסדות
המוסמכים של בית הספר לתיירות בישראל .מחירי הקורסים המפורסמים בדף/באתר
בית הספר תקפים למועד בו פורסמו.

תעודת סטודנט
ללומדים בקורס זכאות לרכוש "תעודת סטודנט" של ביה"ס לתיירות ,המקנה בין היתר
הנחות בנסיעות ברכבת וכו'.
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תעודות סיום
לתלמידים אשר יסיימו את לימודיהם ויעמדו בדרישות התוכנית ו/או דרישות הגופים
המוסמכים ,תוענק תעודה מטעם ביה"ס לתיירות בישראל בע"מ בניהול אוניברסיטת
חיפה.

מקומות הלימוד
ביה"ס הארצי לתיירות בישראל בע"מ נפרס על פני שלושה קמפוסים :תל אביב ,ירושלים
וחיפה.

הפסקת לימודים
במקרה של הפסקת לימודים ,לפי החלטת ביה"ס או רצונו של התלמיד ,יהיה התלמיד
זכאי להחזר בהתאם לתקנון בית הספר והמפורסם באתר בית הספר ,כדלקמן:
הפסקה עד גמר החודש השני מתחילת הלימודים –  50%החזר ממלוא שכר הלימוד.
הפסקה מהחודש השלישי מתחילת הלימודים –  25%החזר ממלוא שכר הלימוד .הפסקה
מהחודש הרביעי ואילך -אינה מזכה בהחזר כלל .בקורס מורי דרך לא יינתן החזר כספי
כלל.
הודעה על הפסקה לימודים תתקבל אך ורק בכתב במזכירות ביה"ס בשלוחה הרלוונטית.
ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במערך התוכניות ,במועדי הלימודים
והבחינות ,במיקום הלימודים והבחינות ו\או בכל נושא אחר .הודעה על כל שינוי תימסר
למשתתפים/נרשמים.
לפרטים מלאים ומחייבים נא ראו תקנון ביה"ס באתר האינטרנט.
במקרה של סתירה יחולו הוראות תקנון בית הספר.
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