
 

 

 

 

 מדריכי טיולים במערכת החינוך במכללה האקדמית הרצוגהסבת מורי דרך לקורס 
לבין עולם התורני של הציונות הדתית ההמכללה האקדמית הרצוג מובילה מזה למעלה מארבעים שנה את מהלך החיבור שבין  

מחנכים ומחנכות, חדורי מוטיבציה , מכללה העמידה עד היום אלפי מוריםה בארץ ובעולם. ,עולם האקדמיה והפדגוגיה
יונות חדשים מהווה המכללה מקור ידע והשראה לרע ,חינוכית וערכית, בעלי ידע אקדמי מעמיק במקצועות השונים. עבורם

במכללה, רואים ערך עליון בהצמדת יסודות לימודי חוץ ללצד היחידה  החוג ללימודי ארץ ישראל,. ציוני-בחינוך היהודי
 החינוך.מערכת עבור לטבע ולנוף של ארץ ישראל. לאור זאת, מכשירה המכללה מדריכי טיולים  ההוראה והחינוך

 תקנון הקורס 
 )התקנון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לגברים ונשים כאחד( 

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

 קבלת "היתר הדרכה" )תעודת מדריך( בתום הקורס, מותנה בעמידה בדרישות הקורס כפי שיפורטו להלן  .2
 .ואין היא מובנת מאליה או "נרכשת" מעצם ההרשמה לקורס, ואילך 3סעיף מ

פעול ורכז כיתה. יש להישמע /ת הת  מרכזסגל הקורס מורכב ממנהל ההכשרות של החוג ללימודי ארץ ישראל,  .3
להנחיות הסגל במהלך הקורס. ככלל, יש להתנהג בצורה מכובדת במהלך ההכשרה כלפי כלל המרצים והמורים וכלפי 

הסגל  ישקולשאר משתתפי הקורס. במקרה של התנהגות בלתי הולמת כלפי איש סגל, מרצה או משתתף אחר בקורס, 
 החניך בקורס.  האופציות בדבר המשך השתתפות

ורים חובת עמידה בזמני ההתייצבות בשיע (,8בכפוף להסתייגות בסעיף )י הקורס חובת נוכחות מלאה חלה על משתתפ .4
 .כה וביצוע מטלות פדגוגיות שונות, ביצוע תרגילי הדרובסיורים

יכל שלמה, רח' הלימודים מתקיימים בקמפוס ה.  1800 וסיומו בשעה 9:00תחילתו של יום לימודים בכיתה בשעה  .5
 , ירושלים.58קינג ג'ורג' 

 .19:30לקראת וסיומו  8:00תחילתו של יום סיור בנקודת המפגש בשעה  .6

במהלך הקורס. שני איחורים הינם שווי ערך להיעדרות מלאה אחת. לאחר מכן, יקבל יומיים לא ניתן להיעדר מעל  .7
 החניך מכתב המודיע על מניעה בהנפקת תעודת המדריך שלו. 

ימי "קמפוס שדה ע"ש  4. ימי ביטחון ובטיחות. יום רענון ע"ר מקרה, לא תהיה היעדרות מן המרכיבים הבאים: בכל .8
הנפקת  להשלמה תעוכבעד  .טימי", תרגיל הדרכת עמיתים. היעדרות כזו, תחייב השלמה בקורס שיפתח מאוחר יותר

 ליום השלמה(.  ₪ 210 ( יחוייב בתשלום כל יום השלמה .התעודה

החניכים/ות מתבקשים/ות שלא להופיע בגופיות יש להופיע בלבוש ההולם את אופיה הדתי של מכללת הרצוג.  .9
 ומכנסיים קצרים.

 , נעלי הליכה גבוהותובעיידות בכמות מים מספקת, כיש להקפיד על קיום כל כללי הבטיחות במהלך הסיורים )הצט .10
  כללים אלה.אי הקפדה על חריגים הנובעים מ לאירועיםאין המכללה נושאת באחריות (. חובקות קרסול

כאמור, אין הנפקה "אוטומטית" של תעודת מדריך הנובעת מעצם נוכחותו של חניך בקורס. תתקיים הערכה אישית  .11
של חניכי הקורס על ידי סגל הקורס בהתחשב במרכיבים אישיותיים המבטיחים את יכולתו של ה"מדריך לעתיד" 

של הטיול. הערכה זו מתייחסת  חינוכי -פרית בבטחה ותוך מיצויו הערכיס-בית -וץתלמידים במסגרת חלהוביל 
היה והוחלט לאחריות, כריזמה, עמידה במצבי לחץ, יכולת חברתית ועוד כיוצא באלו, על פי שיקולי סגל הקורס. 

 הקורס.בהתאם לנ"ל על הפסקת לימודים של חניך, יושב לו שכר הלימוד באופן יחסי לזמן שעבר מתחילת 

בהתפתח חריגות מן המסגרת המפורטת בזאת, יוזמן החניך לדיון ובירור, ותישקל מחדש השתתפותו בקורס או  .12
 הסמכתו כ"מדריך טיולים במערכת החינוך." 

, וראש החוג ה ידון על ידי מנהל הקורס, רכזוזכותו של החניך להגיש ערעור בכתב על החלטת סגל הקורס. ערעור ז .13
  ללימודי א"י.

ביטול רישום: במקרה של ביטול השתתפות המועמד בקורס מכל סיבה שהיא, החזר שכר לימוד יהיה כפוף לדירוג  .14
 שלהלן: 

  ללא החזר. -  ₪ 250דמי הרשמה על סך 

 250על סך  מקדמה ₪  

תאריך ההודעה על 
 הפסקת לימודים

ימי עבודה  14עד 
לפני תחילת 

 הקורס

יום  14פחות מ 
לפני תחילת 

 הקורס

תחילת  מיום
הקורס עד יומו 

 העשירי

של  11 -מן היום ה
 הקורס ואילך

 ההחזר
 משכ"ל מלא %

 ללא החזר 50% 90% 100%



 

 

 

 

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

 המכללה על קבלת הודעת ביטול ההרשמה או הפרישה.

  במקרה של החזר המחאה שלא כובדה על ידי הבנק או חברת האשראי יחויב החניך בתשלום  דמי עמלה על
 בגין כל המחאה.  ₪ 50סך 

היה והוחלט על ידי המכללה על הפסקת לימודיו של החניך מן הסיבות שנזכרו בסעיפים לעיל, ידון החזר שכר הלימוד  .15
 . מודיםו ובהתחשב בנסיבות סיום הליבכל עניין לגופ

הצגת כל המסמכים שנדרשו בשלבי ההרשמה לקורס  , ובהצגת רישיון מורי דרך בתוקף ההשתתפות בקורס מותנית .16
  )תמונות, אישור רפואי, תעודת יושר, תעודת בגרות, צילום ת.ז(

. לא השלים החניך עד שנה בדיוק ממועד תום הקורסתיעשה  (מי לימוד חסרים, מטלות או מבחניםי)השלמת חובות  .17
את חובותיו תוך פרק זמן זה, יסגר תיקו האישי לצמיתות, ולא יוכרו עוד על ידי המכללה פרקי הנושא שלמד במהלך 

 הקורס . 

 השתתפות בו. המשך אפשר ימן הקורס, לא  יומייםהפסד של למעלה מ .18

את החובות החלות על מדריך פעיל  יש לעיין בנוהל חידוש תעודות מדריך באתר של מינהלת הטיולים על מנת להכיר .19
 https://bit.ly/2LB9hg2 . מטעם מינהלת הטיולים במהלך שנות עבודתו כמדריך

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים לכללים ולתקנות הנגזרות מהנחיות הפיקוח במשרד החינוך או  .20
 מכל סיבה אחרת.

  שרה תתקיים רק לאחר שנתמלאה מכסת מינימום הנרשמים שנקבעה ועל בסיס מקום פנוי.הכה .21
 המכללה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול ההכשרה בגין מיעוט משתתפים עד שבוע לפני פתיחת ההכשרה

ת מחודשת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי הלמידה ובאופן הלמידה במקרה של התפרצו .22
במקרה כזה, למידה עיונית תתקיים באופן מקוון וסיכרוני וסיורים ידחו למועד  של נגיף הקורונה במהלכו של הקורס.

 המאפשר להשלימם, גם אם מועדם יחרוג מימי הקורס הקבועים או ממסגרת הזמנים שנקבעה לקורס מלכתחילה.
  

ידוע לי שללא השלמת דרישות ההכשרה וללא תשלום  מה לנאמר בו.קראתי את התקנון ואני מסכים/אני הח"מ מצהיר בזאת ש
 שכר הלימוד המלא, לא אהיה זכאי לקבלת רשיון מדריך טיולים במערכת החינוך ולא תהיינה לי כל טענה כלפי המכללה. 

 אני מתחייב לנהוג על פי התקנון דלעיל.
 

 
 תאריך:____________________

 
 שם: _____________________

 
 חתימה: _____________________

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

 
 המחלקה להכשרת מדריכי טיולים ומורי דרך

 החוג ללימודי ארץ ישראל והיחידה ללימודי חוץ
 במכללת הרצוג

 tiyulim@herzog.ac.il 
02-5889004 
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