
  
  קורס מדריכי טיולים במערכת החינוך במכללה האקדמית הרצוג 

המכללה האקדמית הרצוג מובילה מזה למעלה מארבעים שנה את מהלך החיבור שבין עולם האקדמיה 

 והפדגוגיה לעולם התורני של הציונות הדתית בארץ ובעולם .המכללה העמידה עד היום אלפי מורים ,

 בציה חינוכית וערכית, בעלי ידע אקדמי מעמיק במקצועות השונים. עבורםמחנכים ומחנכות, חדורי מוטי

 ציוני . -השראה לרעיונות חדשים בחינוך היהודיומהווה המכללה מקור ידע 

  

החוג ללימודי ארץ ישראל, לצד היחידה לפיתוח מקצועי במכללה, רואים ערך עליון בהצמדת יסודות 

 ראל.ההוראה והחינוך לטבע ולנוף של ארץ יש

 לאור זאת, מכשירה המכללה גם מדריכי טיולים במערכת החינוך

  

  תקנון הקורס 

  התקנון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לגברים ונשים כאחד 

בהצטרף החניך לקורס מדריכי הטיולים של מכללת הרצוג, הוא מקנה לעצמו את הזכות להשתתף במהלך  .1

 הקורס בכפוף לרשום מטה . 

 בתום הקורס, מותנה בעמידה בדרישות הקורס כפי שיפורטו להלן  (תעודת מדריך)" קבלת "היתר הדרכה .2

 . (ואילך)ואין היא מובנת מאליה או "נרכשת" מעצם ההרשמה לקורס 3סעיף 

רכז כיתה. יש ו התפעולמנהל ההכשרות של החוג ללימודי ארץ ישראל, מרכזת סגל הקורס מורכב מ .3

ככלל, יש להתנהג בצורה מכובדת במהלך ההכשרה כלפי כלל להישמע להנחיות הסגל במהלך הקורס. 

המרצים והמורים וכלפי שאר משתתפי הקורס. במקרה של התנהגות בלתי הולמת כלפי איש סגל, מרצה או 

 האופציות בדבר המשך השתתפות החניך בקורס.  משתתף אחר בקורס, תישקלנה על ידי הסגל

חובת עמידה בזמני , (8בכפוף להסתייגות בסעיף )חלה על משתתפי הקורס חובת נוכחות מלאה  .4

 ההתייצבות בשיעורים ובסיורים, חובת ביצוע מבחנים, ביצוע תרגילי הדרכה וביצוע מטלות פדגוגיות שונות  
 .  1800 וסיומו בשעה  0830תחילתו של יום לימודים בכיתה בשעה  .5

 י השקיעה. וסיומו כשעה אחר 0800תחילתו של יום סיור בנקודת המפגש בשעה  .6

במקרה של הונאה/ העתקה במבחנים ו/או במטלות שונות, זכותו של סגל הקורס להורות על הרחקת החניך  .7

 מן הקורס. 

פעמים במהלך הקורס. שני איחורים הינם שווי ערך להיעדרות מלאה אחת. לאחר  5לא ניתן להיעדר מעל  .8

דת המדריך שלו על סמך הקורס בו מכן, יקבל החניך מכתב המודיע על מניעה הקיימת בהנפקת תעו

 השתתף. 

שעות  12 ) ימי הסיור של תחומי הדעת השונים 10 בכל מקרה, לא תהיה היעדרות מן המרכיבים הבאים: .9

ימי "קמפוס שדה  4,(שעות למרעננים תעודת מע"ר קיימת 22שעות עזרה ראשונה או  30ביטחון ובטיחות ,

כזו, תחייב ימי השלמה בקורס שיפתח מאוחר יותר, תעכב עד  ע"ש טימי", תרגיל הדרכת עמיתים. היעדרות

 . (ליום השלמה ₪ 210 (אז את הנפקת התעודה, ותגרור תשלום על כל יום השלמה 

על החניך לעבור בהצלחה במהלך הקורס מבחנים המסכמים תחומי ידע שונים. בתום הקורס יתקיים מבחן  .10

 רס. הקו בסילבוסעיוני מסכם דרכי ההערכה מפורטים 

 מבחני ההסמכה הסופית נחלקים לשנים:   .11

 . םהדיסציפלינרייבחינה בכתב על כל התחומים  •

 מסר ימועד הבחינה בע"פ אינו כלול בקורס והוא יבחינה בע"פ על ידי בוחנים חיצוניים ממשרד החינוך.  •

 על ידי המפקח על הכשרות המדריכים

 יונית שתתקיים בתום הקורס. בבחינה הע 70תנאי הסף לקיום בחינה בע"פ הינו ציון 

 אין להופיע בגופיות ומכנסיים קצרים!הדתי של מכללת הרצוג.  האופיייש להופיע בלבוש ההולם את  .12

יש להקפיד על קיום כל כללי הבטיחות במהלך הסיורים (הצטיידות בכמות מים מספקת, כיסוי ראש, נעלי  .13

 ריגים הנובעים מזלזול בכללים אלה. הליכה גבוהות). אין המכללה נושאת באחריות לאירועים ח

 

 

 

 

 



כאמור, אין הנפקה "אוטומטית" של תעודת מדריך הנובעת מעצם נוכחותו של חניך בקורס. מעת לעת  .14

את תתקיים הערכה אישית של חניכי הקורס על ידי סגל הקורס בהתחשב במרכיבים אישיותיים המבטיחים 

של  חינוכי -סיפרית בבטחה ותוך מיצויו הערכי-בית -יכולתו של ה"מדריך לעתיד" להוביל תלמידים במסגרת חוץ

הטיול. הערכה זו מתייחסת לאחריות, כריזמה, עמידה במצבי לחץ, יכולת חברתית ועוד כיוצא באלו, על פי 

 שיקולי סגל הקורס. 

חניך לדיון ובירור, ותישקל מחדש השתתפותו בקורס בהתפתח חריגות מן המסגרת המפורטת בזאת, יוזמן ה .15

 או הסמכתו כ"מדריך טיולים במערכת החינוך." 
זכותו של החניך להגיש ערעור בכתב על החלטת סגל הקורס. ערעור זה ידון על ידי מנהל הקורס, רכזו  .16

 ,ומנהל היחידה לפיתוח מקצועי במכללה. 
ד בקורס מכל סיבה שהיא, החזר שכר לימוד יהיה כפוף ביטול רישום: במקרה של ביטול השתתפות המועמ .17

 לדירוג שלהלן: 

 rinay@herzog.ac.ilביטול הרשמה יש לשלוח בכתב בלבד  דוא"ל:  

   .₪ 500ימי  עבודה לפני תחילת הקורס, יחויב החניך בדמי ביטול בסך  8מרגע ההרשמה ועד  ▪
ימי עבודה    10ודה  לפני הקורס  עד ימי עב 7 -במקרה של  ביטול הרשמה או פרישה מהקורס   מ ▪

 משכ"ל מלא.  50%יחויב החניך ב  -מתחילת הקורס

 .במקרה של פרישה לאחר היום העשירי מתחילת הקורס, לא יוחזר שכר הלימוד  ▪

 הרשמה למועד אחר או מועמד אחר.לא ניתן יהיה להעביר  ▪

 את לימודיו מועד הפרישה הרשמי הוא המועד שבו שלח החניך בקשה בכתב להפסיק ▪

 .וקיבל את אישור המכללה על קבלת הודעת ביטול ההרשמה או הפרישה

 דמי  על ידי הבנק או חברת האשראי יחויב החניך בתשלום  שלא כובדה במקרה של החזר המחאה

 כל המחאה. בגין  ₪ 50עמלה על סך 
 –לרינה  במיילהודעה  להעביר על החניך במקרה של עזיבת החניך את הקורס לאחר תחילתו ,

rinay@herzog.ac.il   לישורון  ,או לחילופיןyeshurunf@gmail.com  ובו יצוין תאריך הפסקת הלימודים ,

 ובצירוף מסמכים רלוונטיים, אם ישנם . 
סקת לימודיו של החניך מן הסיבות שנזכרו בסעיפים לעיל, ידון החזר היה והוחלט על ידי המכללה על הפ .18

 שכר הלימוד בכל עניין לגופו ובהתחשב בנסיבות סיום הלימודים . 

הצגת כל המסמכים  לא ניתן להשתתף בקורס ללא ראיון קבלה אישי וביצוע מבחן סף בידיעת הארץ, וטרם .19

  (ואי, תעודת יושר, תעודת בגרות, צילום ת.זשנדרשו בשלבי ההרשמה לקורס  )תמונות, אישור רפ
. לא עד שנה בדיוק ממועד תום הקורסתיעשה  (ימי לימוד חסרים, מטלות או מבחנים)השלמת חובות  .20

סגר תיקו האישי לצמיתות, ולא יוכרו עוד על ידי המכללה יהשלים החניך את חובותיו תוך פרק זמן זה, י

 פרקי הנושא שלמד במהלך הקורס . 

 . קורסבשתתפות משך האפשר התימים מן הקורס, לא ת 5למעלה מ  של  הפסד .21

על מנת להכיר את החובות החלות על  הטיולים מינהלתיש לעיין בנוהל חידוש תעודות מדריך באתר של  .22

   מדריך פעיל מטעם מינהלת הטיולים במהלך שנות עבודתו כמדריך

  

 קראתי את התקנון ואני מסכים/מה לנאמר בו. 

  

 יך: __________שם: ______________חתימה:______________  תאר

  

 אנו מאחלים לכולם חוויה אמיתית, ומצפים להגעתכם אל קו הסיום!  

  

 רינה ישר יצחק                      ישורון פישר ד"ר דורון שר אבי                              
       

  א"יפיתוח מקצועי  החוג ללימודי             כז הכשרות מדריכי טיוליםר            א"יהחוג ללימודי ראש 
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