
 
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

 ועדת הטיולים
 מחוז המרכז

       tiulim08@gmail.comדוא"ל:                   פקס    7149-393-730טלפון: 2תל אביב רח' השלושה 

 בתיאום מראש מזכירות ועדת הטיולים בימים ב'  בלבדקבלת קהל ב

 

 
 כ' תמוז תש"פ                                                                                                                        לכבוד, 

 12/7/20                                                                                                                           מנהל/ת בתי הספר
 שלום רב,             

 פ"אהנדון: קורס רכזי טיולים תש
 

בנושא רכזי הטיולים בבית הספר מצ"ב פרטים לקראת בפועל בהמשך להודעה של מנהלת המחוז 

 תשפ"א

 קורס הכשרה לרכזי טיולים:

בחוזר(, על מנהל  60)עמ'  ג'  3.3.1סעיף מס'  2016)ב( מרס 7טיולים  עו'/  בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל

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

 קורסים המיועדים לבתי הספר אשר טרם הכשירו מועמד לתפקיד זה. 

 הזכאות לגמול רכז טיולים באופק חדש מוקנית רק למי שעבר קורס הכשרה

 תכנית הקורס:

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

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

 (.+סיורים שייקבעו בהמשך מנחה הקורס והמשתתפים     

 .בשטח יםסיורובכיתה  מהם מפגשיםמפגשים  15סה"כ   ג. 

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

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

 :הקורסים יפתחו כמפורט להלן

 .20:00-16:00, שעות:  1/11/20 א'  יד' חשון תשפ"א יפתח ביום הקורס  כפר סבא: אלון חט"ב 

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

 

 .20:00-16:00, שעות: 1/11/20 יד' חשון תשפ"א     יפתח ביום  א'הקורס  :  ביה"ס הרי"ן רמלה 

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

ביטחון ובטיחות( ובסיור , כנית הליבה )ת בכל מפגשי החובההמועמד לקורס רכזים מתחייב/ת  להשתתף 

  .הקורס   שיערך במהלך

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

 כניסה לרישום       מקווןיש להירשם בטופס ה 

 ברכת הצלחה,ב
 רונן כהן

 יו"ר  ועדת טיולים -ממונה של"ח  
 העתקים: 

 מנהלת המחוז - ורדה אופיר 
 מנהל אגף של"ח - אלי שיש 
 חברה ונוער  תנהלמ -  ויקי ניצן 
 מטה של"חמפקח טיולים  - גל כפרי 

 (tiulim08@gmail.com   6896435-03) טל'   מרכז ועדת הטיולים  - צחי גל
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