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 המכללה האקדמית הרצוג
 החוג ללימודי ארץ ישראל

 יחידת תו התקן למדריכי טיולים
 

 

 איזוריות )"קמפוסים"(תפות בהכשרות תתקנון הש
 במכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג מובילה מזה למעלה מארבעים שנה את מהלך החיבור שבין עולם האקדמיה והפדגוגיה לעולם התורני של 

הדתית בארץ ובעולם .המכללה העמידה עד היום אלפי מורים ,מחנכים ומחנכות, חדורי מוטיבציה חינוכית וערכית ,בעלי ידע הציונות 

 ציוני . -אקדמי מעמיק במקצועות השונים. עבורם מהווה המכללה מקור ידע ומרכז השראה לרעיונות חדשים בחינוך היהודי

  

תוח מקצועי במכללה, רואים ערך עליון בהצמדת יסודות ההוראה והחינוך לטבע החוג ללימודי ארץ ישראל, לצד היחידה לפי
 ולנוף של ארץ ישראל.

 לאור זאת, מכשירה המכללה גם מדריכי טיולים במערכת החינוך על פי "תו התקן."

 על המשתתפים בהכשרות אלה לעיין היטב בתקנון ההכשרה שלהלן.

 
 ונשים כאחד התקנון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לגברים

. ככלל, יש להתנהג בצורה מכובדת במהלך ההכשרה כלפי כלל המרצים והמורים וכלפי להישמע להנחיות הסגל במהלך ההכשרה יש .1

 , תישקלנה על ידי הסגל,בהכשרה. במקרה של התנהגות בלתי הולמת כלפי איש סגל, מרצה או משתתף אחר ההכשרהשאר משתתפי 

 . בהכשרההחניך האופציות בדבר המשך השתתפות 

 חובת ההכשרהלה על משתתפי ח .2

 נוכחות מלאה 

  סיוריםביציאה לעמידה בזמני ההתייצבות 

 ודת ההכנה המקוונת לקראת ההכשרהעב ביצוע 

 בבוקר היציאה ביום הראשון מבחן סף ביצוע 

 .הגשת דו'ח מסלול לכל אחד ממסלולי הקמפוס 

 ההכשרה. לפי שיקול דעתו של רכז ביצוע מטלות פדגוגיות שונות 

. במקרה של היעדרות בשל מלאיםששה ימים בכפוף להוראות מינהלת הטיולים, ההסמכה האזורית תתאפשר רק למי שנכח בהכשרה  .3

, לפי "כח עליון", תידרש השלמה של אותו חלק באותו תוכן ובאותו היקף, רק במסגרת הגופים המסמיכים שאושרו על ידי משרד החינוך

 ידי גופים אלו, ועל סמך הצגת אישור השתתפות בהשלמה.תנאי התשלום שיושתו על 

הימנע מלקבל להכשרות, פונים אשר השתתפותם עשויה לעומדת למכללה הזכות  ,אתומתוקף זללת הרצוג הינה מכללה דתית מכ .4

שות ה זה של המכללה ושאינו פוגע ברגייש להופיע בלבוש ההולם את אופי .לפגוע בעקרונות המכללה ואופי הלומדים בה

 תלמידיה ועובדיה. יש להימנע מהופעה בגופיות. נשים מתבקשות להימנע מהופעה במכנסיים קצרים. 

 חזקה על כל הכשרה אזורית כי טרם קיומה, אושרה על ידי מינהלת הטיולים על פי כל דרישותיה. .5

כי מצבו חניך המהווה הצהרה של  ההרשמה , כולל בדרגת "מיטיבי לכת".בדרגות קושי שונות רגלית הליכה ותההכשרות כוללכל  .6

 הבריאותי מאפשר לו להשתתף בהכשרה.

כל ההכשרות במכללת הרצוג הינן ברוח מורשת ישראל והיהדות. מתוקף זה מערכי ההדרכה משלבים עיון ולימוד ממקורות היצירה  .7

 היהודית: תנ"ך , מקורות חז"ל ועוד.

 , ואין היא מובנת מאליה או "נרכשת" מעצם ההרשמה.ההכשרהקבלת "אישור הכשרה" בתום ההכשרה מותנה בעמידה בדרישות  .8
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כל טיפול בהנפקת תעודת תו תקן . הנובעת מעצם נוכחותו של חניך בהכשרה, מעודכנת אין הנפקה "אוטומטית" של תעודת מדריך  .9

 ובהנפקת תעודה חדשה. הטיולים ה למינהלתכרוך בבקשה ובתשלום נפרד בגין הטיפול בהזנ

 הכשרה.  ביטולים יחויבו כמפורט להלן :לההרשמה מחייבת יציאה  -שינויים וביטולים   .10

 500 של חיוב יגרור הקורס לפני עבודה ימי שמונה עד  ההרשמה מרגע הרשמה ביטול שרה אזוריתבהכשתתפות ביטול ה ₪ . 

  הלימוד שכר מחצית של חיוביגרור  לפני הקורס עבודה ימי 4 עד  רסהקו לפני עבודה ימי 7 מ הרשמה ביטול   . 

 למועד או אחר למועמד ההרשמה זכות את להעביר ניתן ולא כספי החזר אין הקורס לפני עבודה ימי שלושה הרשמה  ביטול 

 .אחר

 .ועל כן, לא ניתן להמיר ההרשמה  יודגש כי בקשה לשינוי מועד הכשרה או אזור הכשרה , משמעה ביטול הרשמה לכל דבר ועניין

 למועד אחר, אזור אחר או מועמד אחר.

 ואין להביא ילדים להכשרות אין לצרף אורחים שאינם רשומים כמשתלמים. 

 ם חניכיולהצטרף לכלל ה הרכזודות המפגש המוגדרות על ידי ההשתתפות לא תותר על בסיס נסיעה ברכב פרטי. יש להגיע לנק

 הרכז. וע נקודות איסוף על ציר הנסיעה אל יעד הסיור, בתיאום עםעל האוטובוס. ניתן לקב

 כיסוי ראש, מים "חובקות קרסול" נעלי הליכה גבוהות וסגורות, רלוונטית מפת סימון שביליםתנ"ך,  : ציוד חובה לכל הכשרה ,

 (, כלי כתיבה.הסיורים במהלך להצטיידות במזוןאין שהות לעצירה , מזון למהלך היום )לכל אחד מן הימים בכמות מספקת

 (הצטיידות בכמות מים מספקת, כיסוי ראש, נעלי הליכה גבוהות)הקפיד על קיום כל כללי הבטיחות במהלך הסיורים יש ל .

 ושאת באחריות לאירועים חריגים הנובעים מזלזול בכללים אלה. איננה נהמכללה 

  ועל בסיס מקום פנוי השנקבע נרשמיםהרק לאחר שנתמלאה מכסת מינימום איזורית תתקיים הכשרה. 

 052או בסלולרי:  02-5889004יצחק, בטלפון -להרשמה, פרטים ועדכונים יש לפנות לרינה ישר-

 .rinay@herzog.ac.il או במייל   6071479
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