
 

 התנסות מעשית –מגמת מלונאות    

 התמחות במקצועות בישול מלונאי

 הנחיות להתנסות מעשית:
  עירייה, בתי חולים.ההתנסות תיעשה במוסדות/עסקים גדולים כגון בתי מלון, בתי אבות, מוסדות 
  ההתנסות כוללת סדרת מפגשים תהליכיים בבישול 
 בתהליכי בישול ואפייה ההתנסות בליווי שף הכוללת הסברים ועבודה מעשית 
 ניהול ספרי נוכחות תלמידים ותיאור הניסיון הנרכש 

 
 התנסות של כל תלמיד במספר מיומנויות:  -עיקרון מנחה

שעות חודשיות לפחות במשך יום אחד  8כל תלמיד יתנסה במספר מיומנויות בתחומים שונים במשך 
 או יומיים. 

 

 שם המוסד/בית העסק : ישוב בי"ס:

 בישול: וכיתה:        שם בי"ס

 שם איש הקשר בתעשייה: סה"כ מפגשים :  

 

   

 הדרכה מיומנויות נרכשות
 חתימת 
 החונך

 הכרות עם תחום פעילות מקום ההתנסות
 

  

     מזונפלסט

     פעילות במחלקות המטבח השונות

   פעילות במחלקות השירות )כגון קצביה ומחסן(

   למטבח מול השירות בחדר אוכ

   

   

   

   

   

   

   שימוש בטכנולוגיה ייחודית למפעל

   

   

   

 

 



 

 

 הערכות רשימת תלמידים

 עובר מיומן שולט מין תעודת זהות. כתה שם משפחה שם פרטי מס'
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 התנסות מעשית –מגמת מלונאות    

 תמלונאיאפייה מחות במקצועות הת

 הנחיות להתנסות מעשית:
  עירייה, בתי חולים.ההתנסות תיעשה במוסדות/עסקים גדולים כגון בתי מלון, בתי אבות, מוסדות 
 אפייהההתנסות כוללת סדרת מפגשים תהליכיים ב  
  אפייהההכוללת הסברים ועבודה מעשית בתהליכי קונדיטור ההתנסות בליווי 
  נוכחות תלמידים ותיאור הניסיון הנרכשניהול ספרי 

 
 התנסות של כל תלמיד במספר מיומנויות:  -עיקרון מנחה

שעות חודשיות לפחות במשך יום אחד  8כל תלמיד יתנסה במספר מיומנויות בתחומים שונים במשך 
 או יומיים. 

 

 שם המוסד/בית העסק : ישוב בי"ס:

 בישול: שם בי"ס וכיתה:       

 שם איש הקשר בתעשייה: ם :  סה"כ מפגשי

 

   

 הדרכה מיומנויות נרכשות
 חתימת 
 החונך

 הכרות עם תחום פעילות מקום ההתנסות
 

  

     עקרונות האפייה 

     קונדיטוריה השונותפעילות במחלקות ה

   (כגון מזווה ומחסן כלים פעילות במחלקות השירות )

   מול השירות בחדר אוכלקונדיטוריה 

   

   

   

   

   

   

   שימוש בטכנולוגיה ייחודית למפעל

   

   

   

 

 



 

 

 הערכות רשימת תלמידים

 עובר מיומן שולט מין תעודת זהות. כתה שם משפחה שם פרטי מס'
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 יתהתנסות מעש –מגמת תיירות /ניהול מלונאי  

 התמחות במחלקות המלון בדגש מחלקת הקבלה

 

 הנחיות להתנסות מעשית:

  ההתנסות תיעשה בבתי המלון 
  .ההתנסות כוללת סדרת מפגשים תהליכיים 
  ההתנסות בליווי חניכה משמעותית במחלקות המלון עם דגש במחלקת הקבלה, הזמנות

 וחשבונאות.
 
 

 התנסות של כל תלמיד במספר מיומנויות:  -עיקרון מנחה
 כל תלמיד יתנסה במספר מיומנויות בתחומים שונים בהתאם למספר המפגשים. 

 

 כתה שם החברה/מפעל : ישוב בי"ס:

 ענף/תחום: שם בי"ס:       

 שם איש הקשר בתעשייה: סה"כ מפגשים :  

 

   

 הדרכה מיומנויות נרכשות
 חתימת 
 החונך

   הכרות עם תחום פעילות מקום ההתנסות

     היכרות עם קודים ותקנות הנהוגים במלון

     התייחסות מקובלת כלפי אורחי המלון

     הסתכלות בדרך טיפול בבעיה שמטרידה אורח

   תרגול מילוי הזמנה מלונאית

   היכרות עם ניהול חשבונאי ממוחשב

   בדיםהשתתפות במפגשי ההעשרה והדרכה לעו

   השתתפות בסדנאות לעובדי המלון 

   

   

   

   

היכרות עם התוכנה להזמנות הנהוגה בבית 
 המלון

  

   



 

 

 הערכות רשימת תלמידים

 עובר מיומן שולט מין תעודת זהות. כתה שם משפחה שם פרטי מס'
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 התנסות מעשית –מת תיירות /ניהול תיירותימג 

 התמחות במשרד מארגן תיירות/יועץ מסלולים סוכן נסיעות

 

 הנחיות להתנסות מעשית:

 ההתנסות תיעשה במשרד של מארגן תיירות או במשרד נסיעות 
  .ההתנסות כוללת סדרת מפגשים תהליכיים 

  במשרד הנבחרההתנסות בליווי חניכה משמעותית 
 

 התנסות של כל תלמיד במספר מיומנויות:  -עיקרון מנחה
 כל תלמיד יתנסה במספר מיומנויות בתחומים שונים בהתאם למספר המפגשים. 

 

 כתה שם החברה/מפעל : ישוב בי"ס:

 ענף/תחום: שם בי"ס:       

 שם איש הקשר בתעשייה: סה"כ מפגשים :  

 

   

 הדרכה מיומנויות נרכשות
 חתימת 
 החונך

   חום פעילות מקום ההתנסותהכרות עם ת

     היכרות עם אופי הלקוחות ודרישות השוק התיירותי

     נוהלי מתן תשובה ללקוח בארץ או בחו"ל

     היכרות עם מקורות המידע המשרתים את עובדי המשרד

   תרגול תחשיב בקשה של לקוח תפור על פי מידותיו
ף קיימות תרגול תכנון בקשה של לקוח על פי תכניות מד

 בשוק התיירות
  

   FITהיכרות עם דרך העבודה של מחלקת 

   היכרות עם דרך העבודה מול קבוצה

   השתתפות במפגשי העשרה לעובדי המשרד

   הבנת דרך הטיפול בתלונה של לקוח

   

   

   היכרות עם התוכנה להזמנות הנהוגה במשרד

   

   



 הערכות רשימת תלמידים

 עובר מיומן שולט מין תעודת זהות. כתה שם משפחה ישם פרט מס'
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