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י"א בתשרי תשע"ו
 42בספטמבר 4102
4102-1102-224

לכבוד
רכזי קורס מורי דרך
שלום רב,

הנדון :מבחני רישוי בכתב ובעל פה למורי דרך – מועד חורף  -מידע
להלן פרטים לגבי מבחני הרישוי שיתקיימו במועד חורף :4102-01
מבחן הרישוי בכתב יתקיים ביום ראשון ,כ"ד בכסלו תשע"ו ( )1104102במרכז הקונגרסים הבינ"ל ,בניני
האומה בירושלים ,בין השעות( 00:11-01:11 :נבחנים בעלי תוספת זמן עד 1)01:22
המבחן מתחלק לשניים:
חלק א' :מבחן בסגנון אמריקאי – אורכו שעה ( 22דקות הפסקה לפני השאלה הפתוחה) – אין תוספת
זמן על חלק זה של הבחינה1
חלק ב' :שאלה פתוחה – שלוש שעות ( 04:22-01:11נבחנים בעלי תוספת זמן עד 1)01:22
הנבחנים יוכלו להשתמש בחלק זה של המבחן במפת ארץ ישראל  ,0:421,111ללא אטרקציות וכל מידע
נלווה נוסף (לא תצורף מפה לבחינה)1

ציון עובר למבחן בכתב –  ,56רק מי שיקבל ציון עובר יוכל להבחן בע"פ.

חלק א' :שאלות בסגנון אמריקאי – סה"כ  41נקודות
מס' השאלות במבחן האמריקאי –  ,21עם אפשרות בחירה של  22שאלות מתוכם 1על הנבחנים לענות על
 22שאלות בלבד 1במידה והתלמיד יענה על יותר מ 22-שאלות ,תילקחנה בחשבון  22השאלות הראשונות
עליהן ענה התלמיד1
 21השאלות מתחלקות ,באופן לא שווה ,לפי הנושאים הבאים:
גיאוגרפיה ,אקולוגיה וחקלאות ,חי וצומח ,ארכיאולוגיה ,הסטוריה ,אומנות וארכיטקטורה ,התיישבות
ועליה ,שואה ,מלחמות ואקטואליה ,כללי ("עזרה ראשונה" או/ובטחון ובטיחות) ,דתות ,אזורים בארץ
חלק ב' :שאלה פתוחה – סה"כ  01נקודות
לרשות הנבחנים שלוש קבוצות שמהן עליהם לבחור קבוצה אחת ולתכנן עבורה מסלול טיול 1כל מסלולי
הטיול יהיו בני יומיים ולרשותם נתונים זהים:
)0
)4
)4
)2
)2
)1
)0

אוטובוס ללא הגבלת ק"מ
אין הגבלה לאתרים בתשלום
כלכלה מלאה (ניתן לשבץ בכל טיול עד שתי ארוחות בעלות אופי מיוחד)
לינה באכסניות/בתי ספר שדה/לינה כפרית/בתי מלון בכל הרמות – לבחירתך 1על מקום הלינה
להתאים לאופי הקבוצה1
כל הסיורים מתקיימים בחודש מאי 1הם מתחילים ביום ב' בשעה  10:11לאחר ארוחת הבוקר
ומסתיימים ביום ג' בשעה  00:11לפני ארוחת הערב (יש להתייחס לשעון קיץ)1
לפחות  01%מתוכנית הסיור חייבת להיות קשורה לנושא1
אין לציין מספרי כבישים1

-4הנבחנים יקבלו מחברת לכתיבת התשובה ,אשר תנחה את הנבחן במתן הפרטים השונים שעליו לציין1
במחברת שתי טבלאות אחת לכל יום סיור ונקודת הרחבה בהדרכה אחת1
על הנבחן לבחור נקודת הרחבה בהדרכה מתוך מסלול הטיול ולהרחיב עליה (עד עמוד אחד בלבד
לנקודת ההדרכה ואין לחרוג מהעמוד האחד המוקצה לצורך זה)1
נקודת ההדרכה חייבת להתבצע במסלול ולא תוך כדי נסיעה1
נקודת הדרכה כתצפית נוף תיפסל1
על נקודת ההרחבה בהדרכה להיות קשורה למסלול ,לנושא המרכזי של הקבוצה ולמטרת הטיול
(דוגמא :סטודנטים לארכיאולוגיה שבאו להכיר אתרים ארכיאולוגיים בארץ – נקודת ההדרכה חייבת
להיות מתחום הארכיאולוגיה ,גם אם במסלול שולבו אתרים ונושאים אחרים)1
הערכת בודק הבחינה תינתן לפי המדדים הבאים:
ציון המיקום המדויק של נקודת ההרחבה בהדרכה ,התייחסות ישירה לאתר ולמקום בו אתה נמצא
ומדריך ,מבנה מתודי ואמצעי המחשה ,תוכן עשיר ומדויק ,התאמת ההדרכה לקבוצה ויצירת עניין1

מבחן רישוי בעל פה
מבחני הרישוי בעל פה יתקיימו בין התאריכים  42בינואר –  42בפברואר  ,4101יוכלו לגשת למבחנים
בעל פה רק מי שעברו בהצלחה את מבחן הרישוי בכתב1
צוות של ארבעה בוחנים יושב בכל בחינה1
רכז הקורס רשאי לשבת בבחינה ,אך ישמש כמשקיף בלבד ,ולא ישתתף בתהליך הבחינה ובקביעת
הציון1
מבנה המבחן:
עד  0דקות – הצגת מסלול טיול (מתוך כל הנושאים שנלמדו במהלך הקורס ,בהרצאות ובסיורים)
ובחירת קטע להדרכה מתוך המסלול1
אח"כ הבוחנים ישאלו שאלות על הנושא הנבחר ועל שאר הנושאים ושאלות כלליות אחרות 1אנו
מבקשים מהרכזים להבהיר לנבחנים כי הבוחנים מנהלים רישום של מהלך המבחן ,אורך המבחן נע בין
 41ל 42-דקות1
נושאים למבחן בעל פה – הנחיה לנבחן:
על הנבחן להציג ,בחמישה עותקים מודפסים ,את תוכנית יום הסיור 1בתוכנית הסיור יציין הנבחן את
הנושא שבחר להדרכה במבחן 1על הנבחן להפגין בקיאות בכל האתרים הכלולים במסלול שבחר 1מומלץ
לשלב אמצעי המחשה ,מפות ועזרים מתודיים בקטע ההדרכה (על הנבחן להתייחס לבוחנים כאל קבוצת
הדרכה)1
על רכז הקורס לרכז מראש את הנושאים שיבחרו על ידי התלמידים 1בכל נושא יוכלו לבחור עד 01%
מהתלמידים הנבחנים באותו מועד של אותה כיתה1
הציונים של מבחן הרישוי בעל פה יועברו לרכז הקורס בתום יום הבחינה ,ע"י יו"ר הבחינה 1תלמידים
שיבחנו ללא נוכחות רכז ,הציונים יועברו למשרד המוסד בו לומד התלמיד ,עד הבוקר למחרת הבחינה1
מומלץ שתלמיד שנבחן יותר מפעם אחת לא יחזור על נושא ההדרכה עליו נבחן בעבר1

בכבוד רב,

דליה מתתיהו
מרכזת הכשרת מורי דרך

העתק :גב' מינה גנם ,מנהלת האגף להכשרה מקצועית בתיירות
גב' רותי פרבולוצקי ,מפקחת על הקורסים במוסדות

