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  רג"ב )ראש גדול בהוראה(לראשי המכללות, למרכזים ולסטודנטים בתכנית 

 תשע"ז –מסיירים בראש גדול 

   שלום רב

וידיעת הארץ  של"חאגף בשיתוף  שנערך מסיירים בראש גדולהקורס אנחנו בפתח מחזור ב' של 

 יפתח בתחילת שנת הלימודים תשע"ז. . הקורסרד החינוךבמש

והוא פועל תחת מסגרת הגג של פורום  של רג"ב נוסף  קורס ארציהוא  "גדולש מסיירים ברא"

לקבל הכשרה בסיסית,  סטודנטים המעוניינים בכךהסטודנטים הבין מכללתי. הקורס מאפשר ל

הלמידה בקורס  ויה מחוץ לכותלי הכיתה.וראה הרגילה עם חרעיונות ויוזמות לשלב את ההו

לא חייבים )לתרום בתחומי לימוד שונים יכול השטח שלחוויה  להיחשףברובה בשטח כדי  נעשית

מפורטים  שתאריכיהםמחמישה צמדי ימים הקורס בנוי  הדרכה בשדה(.ב ניסיוןלהיות בעלי 

 .בהמשך

היא גיאוגרפית: קורס בצפון, קורס באזור החוף ם תבשלוש קבוצות שתפרוס תתבצעהלמידה 

כל קבוצה תורכב באופן רב תרבותי במטרה לכלול בה סטודנטים  וקורס באזור ירושלים והמרכז.

 ממגוון רחב ככל האפשר של מכללות לצורך למידה משותפת.

. ניתן חאגף של"ונפק על ידי  תש ,הקורס יזכה לתעודת רכז סיורים בית ספרי בדרישותמי שיעמוד 

 .כל מכללה, בתיאום עם רכז רג"ב בנקודות זכות 2אקרדיטציה של גם לקבל על הקורס  

היא  ,את המכסהאשר לא תנצלנה יהיו מכללות שמקומות. במידה  הלכל מכללה מוקצבים שלוש

 תוצע למכללות אחרות.

 

 תשע"ז –לוח זמנים של מפגשי הקורס לסייר בראש גדול 

מספר  תאריך

 מפגש

 כללי של המפגשתוכן 

 שני -ימים: ראשון
 (19-18.12.2016יט בכסלו תשע"ז, )-יח

הכרות עם מסגרת של"ח ופעילות  1
 באזור המכללה: חלון לנוף.

 שלישי-ימים: שני
 (24-23.1.2017כו בטבת תשע"ז, )-כה

: סיור בשכונה רהכרות עם תיק סיו 2
הסמוכה למכללה ותירגול ראשוני 

 בתיק סיור.
 רביעי-שלישיימים: 

 (  22-21.3.2017כד באדר תשע"ז, )-כג
שום ימסלול טבע הסמוך ליישוב עם י 3

 לתיק.

 חמישי-ימים: רביעי
 (27-26.4.2017א באייר תשע"ז, )-ל בניסן

 

הכנת מסלול הדרכה ותיק סיור  4
 לקראת המפגש המסכם.

 שני-ימים: ראשון
 (22-21.5.2017כו באייר תשע"ז,  )-כה
 

מסכם: הדרכת מסלול סיור מפגש  5
 שהוכן במפגש הקודם. יום הפנינג.

 



 הנחיות ההרשמה לקורס "מסיירים בראש גדול"

  לגב'   המעוניינים להצטרף לקורס,מכללות יעבירו את רשימת הסטודנטים, רג"ב ברכזי

שלישי כ"א במרחשון תשע"ז  לא יאוחר מיום חנה פלדמן מזכירת רג"ב ארצית,

את  פרטי כל  המבוקשת תכלולהרשימה  ס אשר יישלח אליהם.בטופ( 22.11.2016)

, בטבלה יש צורך לציין את הקבוצה אליה ירצו סטודנט )שם, תעודת זהות, דוא"ל, טלפון(

יודגש שהקורס נודד ואינו מתרכז במקום אחד  (.ירושלים-מרכזאו  חוףלהצטרף )צפון, 

 ולכן לא צוינה מכללה ספציפית בה וסביבתה יתקיימו הסיורים.

  .לשם כך על הסטודנטים התקשורת בפורום נעשית על ידי אתר המודל של מכון מופ"ת

 .  /http://online.mofet.macam.ac.il לפתוח חשבון, החל מחודש אוקטובר, בכתובת: 

  המכללתי או אם פתחו חשבון במודל של במודל יש לעשות זאת בנוסף לחשבון  שלהם

 מכון מופ"ת בשנים שעברו. 

 הראשון. המפגשיינתנו במהלך  בוצותקההנחיות לרישום לאתרי ה 

  לד"ר יוסי שפנייר: בכל שאלה ניתן לפנותYossi_sp@017.net.il 

 

http://online.mofet.macam.ac.il/

