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 יא' תמוז תשפ"א                                                                                                                                לכבוד,        
 21.06.2021                                                                                                                           מנהל/ת בתי הספר

 שלום רב,             
 ב פ"תש  בבתי הספר  רכזי טיולים  הכשרותהנדון: 

 
בבית הספר מצ"ב פרטים לקראת  מינוי    בנושאתי  בהמשך להודע רכזי טיולים   רכזי הטיולים  הכשרות 

 ב תשפ" בבתי הספר 

 קורס הכשרה לרכזי טיולים: 

בחוזר(, על מנהל    60)עמ'    ג'   3.3.1סעיף מס'    2016)ב( מרס  7טיולים  עו'/   ות חוזר מנכ"לבכפוף להורא

ב זה.  לתפקיד  והסמכה  הכשרה  קורס  עבר  אשר  טיולים  רכז  למנות  שני    תשפ"בשנה"ל  ביה"ס  יפתחו  

 קורסים המיועדים לבתי הספר אשר טרם הכשירו מועמד לתפקיד זה. 

לידה/מילואים  המלצתי לבתי הספר להכשיר מורה   חופשת  בעת  רכז הטיולים  אחד שיוכל להחליף את 

 וכד' 

 לידיעתכם לא ניתן לקבל גמול רכז טיולים באופק חדש ללא הכשרה )גם למחליפים זמניים( 

 תכנית הקורס:

 .   תואם אופק חדש  -שעות  60א. הקורס בהיקף של 

מהשעה   שבועיים,   חד  הם  המפגשים  שי  20:00  –  16:00ב.   עם  )ייתכנו  בתאום  פנימיים   נויים 

 (.+סיורים שייקבעו בהמשך מנחה הקורס והמשתתפים     

 . בשטח יםסיורו,  מתוקשבים  בכיתה  מהם מפגשיםמפגשים  15סה"כ   ג. 

 ד.  מטלות: מבחן ביטחון ובטיחות,  מטלה שבועית,  עבודת סיכום. 

  יש להיערך לכך טכנולוגית( –.  )ייתכן וחלק מהקורס יועבר בלמידה מרחוק מועדים ומקומות

 : הקורסים יפתחו כמפורט להלן

 . 20:00-16:00, שעות:  24.10.2021  יח' חשון תשפ"בא'  יפתח ביום הקורס  כפר סבא: אלון חט"ב 

 אמיר לבנון   הקורס  חה מנ כפר סבא. 6 כתובת: רח'   גלר                       

 

 . 20:00-16:00, שעות: 1052..2021    יט' חשון תשפ"ב  'ביפתח ביום  הקורס  :  ביה"ס הרי"ן רמלה 

   מאיר אסא.מנחה הקורס     רמלה  11יהודה שטיין כתובת: רח'                      

 

ביטחון ובטיחות( , כנית הליבה )ת המועמד לקורס רכזים מתחייב/ת  להשתתף בכל מפגשי החובה

  .הקורס   ובסיור שיערך במהלך

 בדוא"ל בלבד  מנהלי הקורס הרישום התקשורת תהיה מול שימו לב לאחר 

  רשום לקורס רכזי טיולים טופס

 ברכת הצלחה,ב

 רונן כהן

 יו"ר  ועדת טיולים  

 העתקים:  

mailto:tiulim08@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp6saR5H8cCCptYqaxXFmpbAav2FpgtS8KZCz27_vVMKJbGw/viewform?usp=sf_link
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 מנהלת המחוז - ורדה אופיר 
 מנהל אגף של"ח - אלי שיש 
 חברה ונוער  תמנהל -  ויקי ניצן 
 מטה של"חמפקח טיולים  - גל כפרי 

 ( tiulim08@gmail.com   7149-393-073טל'   מרכז ועדת הטיולים  - צחי גל
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