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 ניהול מלונאות ותיירותבלתואר ראשון הלימודים תכנית 

 מטרת התכנית

דרוש כוח אדם מקצועי ומיומן במגוון רחב  תעשיית התיירות והמלונאותלפיתוח ולניהול 
הציבה גוריון בנגב -לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן תכניתה של תפקידים.
  זה. למלא צורךלעצמה כיעד 

 הםם למאפשריה עכשוויםניהול -וכלי ,ידעלסטודנטים הלימודים במחלקה מקנים 
 בזכות מערךמטרה זו מושגת   התיירות, ההסעדה והפנאי. ,תחום המלונאותלהתקדם ב

הלומדים  מחוייבים הסטודנטים כמו גם ההתמחות המעשית בה ,הקורסים הנלמדים
  במחלקה.

, תיירות ,תחומית ומדגישה את הניהול העסקי במלונאות-תחומית ובין-התכנית היא רב
ניהול  כמוהם מתחומים  למדים. הקורסים הנמסעדנות, ניהול אירועים, ופעילויות פנאי

 בתחום המתמקדיםוכן קורסים  ניהול השירותות כמותיות, שיווק, מימון, ארגונים, שיט
 . אלו תחומיםבין ליחסי גומלין  דגש מתןתוך  מסעדנות, המלונאות, תיירות,

 ההתמחותהסטודנטים נדרשים בהתמחות מעשית לצורך רכישת נסיון ניהולי. במסגרת 
והמסעדנות. הסטודנט יכול לבחור בין  ניתן לבחור בין ענפי המלונאות, התיירותהמעשית 

שני מסלולי התמחות, מסלול משולב )מסלול התמחות במספר ענפים( או מסלול ממוקד 
 אחד(. )מסלול המתמקד בענף

 מבנה הלימודים

ש  לקורסי סמסטרים ראשונים ניתן דג 2 -סמסטרים כאשר ב 8מסלול הלימודים אורכו 
הסמסטרים הבאים מוסב הדגש לקורסים עם זיקה לתחום המלונאות  2 -בבסיס בניהול. 

הסמסטרים האחרונים נדרשים הסטודנטים לאינטגרציה של  2 -. בהמסעדנותתיירות, ה
 הידע המצטבר בתחום התיאורטי והמעשי. 

 

קנות ותוכניות ועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, הת

הלימודים המתפרסמים מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. התלמידים נדרשים 

 לבדוק מעת לעת את פרסומי המחלקה המתייחסים לשינויים.

 חובות לתואר נקודות זכות

mailto:blander@bgu.ac.il
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 חובות אוניברסיטאיות: 
 2אנגלית מתקדמים 

-הדרכה בספריה )מפגש חד
 פעמי(

  קורסי חובה    781  
 קורסי בחירה 9
 סמינר 3

 סה"כ 722.0
   

 תשע"ד-לשנים תשע"ב לימודיםמערכת ה

 סמסטר א' שנה א' 

/  דרישות קדם
 הערות

נקודו
 תזכות

סה"כ
 שעות 

ש' 
מעבד

 ה

ש' 
 תרגיל

ש' 
הרצא

 ה

מס  שם הקורס
 הקורס

8027782 מבוא לענף התיירות 3   3 3.8 
7 

8027787 מבוא לענף המלונאות 3   3 3.8 
7 

8077083 'מבוא לכלכלה לניהול א 3 3  8 3.8 
7 

8077788 יסודות החשבונאות 3 3  8 3.8 
7 

8027887 מבוא לתיירות אקולוגית 3   3 3.8 
3 

8077887 הדרכה בספרייה     8.8 
7 

8027882 שיטות כמותיות בניהול 3 3  8 3.8 
2 

 למערכות מידעמבוא  3   3 3.8 
 לניהול

3837733
7 

וקשב קורס מת
ללמידה עצמית 

באמצעות האינטרנט. 
בסוף סמסטר תתקיים 

בחינה במעבדת 
 מחשבים. 

8780888 יישומי מחשב א'     8.20
2 

  7אנגלית מתקדמים  3   3 8.8 

  סה"כ סמסטר 20 9  33 27.20 

 סמסטר ב' שנה א' 

/  דרישות קדם
 הערות

נקודו
 תזכות

 סה"כ
 שעות 

ש' 
מעבד

 ה

ש' 
 תרגיל

ש' 
הרצא

 ה

מס  הקורס שם
 הקורס

8027887 יסודות הניהול 3   3 3.8 
0 

3837778 סטטיסטיקה בניהול 3 3  8 3.8 80278822



 

 

 271-8-6354532,271-8-6354538    88556, אילת 261שד' התמרים 
Hatmarim Blvd., Eilat 88556, Israel 261 

c.il/eilathttp://www.bgu.a 

7 
8077283 עקרונות השיווק 3   3 3.8 

7 
8077088 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 3  8 3.8 80770837

7 
תעשיית התיירות בישראל:  3  2 0 3.8 

 מערכות מידע והיבטים עסקיים
8027887

8 
קורס מתוקשב 
ללמידה עצמית 

באמצעות האינטרנט. 
בסוף סמסטר 

תתקיים בחינה 
 במעבדת מחשבים. 

8780888 ב'יישומי מחשב      8.20
3 

ניהול מזון מבוא ל 3   3 3.8 
   ומשקאות

8027788
7 

8027783 הסוציולוגיה של התיירות 3   3 3.8 
7 

  2אנגלית מתקדמים  3   3 2.8 7אנגלית מתקדמים 

התמחות   -7*פרקטיקום      8.0 
 מעשית בניהול מלונאות ותיירות

8027888
0 

  סה"כ 20 8 2 33 *23.20 

  סמסטר א' שנה ב' 

נקודו דרישות קדם
 תזכות

 סה"כ
 שעות 

ש' 
מעבד

 ה

ש' 
 תרגיל

ש' 
הרצא

 ה

מס  שם הקורס
 הקורס

8027789 חשבונאות למלונאות 3 2  0 3.8 80777887
7 

3837380 ביצועים חקר 3 3  8 3.8 
2 

8077288 יסודות המימון 3 3  8 3.8 
7 

8027778 פיתוח אזורי תיירות 3   3 3.8 
7 

8027781 ניהול מזון ומשקאות  3   3 3.8 80277887
7 

התמחות   -2*פרקטיקום      8.0 
 ותיירותמעשית בניהול מלונאות 

8027888
9 

  סה"כ 70 0  23 *70.8 
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 סמסטר ב' שנה ב' 

נקודו דרישות קדם
 תזכות

 סה"כ
 שעות 

ש' 
מעבד

 ה

ש' 
 תרגיל

ש' 
הרצא

 ה

מס  שם הקורס
 הקורס

80772887 
80277897 

8027772 מימון בענף המלונאות 3 2  0 3.8
7 

3837733 ניהול התפעול 3 3  8 3.8 
2 

8027777 מלונאות ותיירותלשיווק  3   3 3.8 80772837
7 

8027887 תקשורת בניהול 3   3 3.8 
8 

80772837 
38377787  

8027887 יסודות חקר שווקים 3 7  3 3.8
1 

8077281 ניהול משאבי אנוש 3   3 3.8 
7 

התמחות   -3*פרקטיקום      7.8 
 מעשית בניהול מלונאות ותיירות

8027881
8 

  קורס בחירה** 3   3 3.8 

  סה"כ 27 8  21 *27 

 סמסטר א' שנה ג' 

דרישות 
 קדם

 נקודות
 זכות

 סה"כ
 שעות 

ש' 
מעבד

 ה

ש' 
 תרגיל

ש' 
הרצא

 ה

מס  שם הקורס
 הקורס

80772837,8027887
3 

80278871,8027787
7 

80277827,8027788
7 

8027728 סמינר במלונאות ותיירות     3.8
7 

80777887,8077283
7 

80772887,8077083
7 

80278870,8027787
7 

80277827,8027789
7 

80277777,8027772
7 

טגיה עסקית אסטר 3   3 3.8
 למלונאות ותיירות

8027721
7 

8027780 מבוא לניהול תעופתי 3   3 3.8 
7 

8027887 דיני עסקים 3   3 3.8 
0 
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  א' צרפתית 3   3 3.8 

8027888 ניהול מורשת בתיירות 3   3 3.8 
0 

התמחות   -3*פרקטיקום      7.8 
 מעשית בניהול מלונאות ותיירות

8027881
7 

  סה"כ 78   78 *28.8 

 סמסטר ב' שנה ג' 

נקודו דרישות קדם
 ת

 זכות

 סה"כ
 שעות 

ש' 
מעבד

 ה

ש' 
 תרגיל

ש' 
הרצא

 ה

מס  שם הקורס
 הקורס

8027773 פיתוח תיירותי עסקי  3   3 3.8 80277217
7 

נושאים נבחרים בניהול  3   3 3.8 80277217
 מזון ומשקאות 

8027887
0 

מודלים כמותיים  3   3 3.8 38372887
 ונאות ותיירותבמל

8027732
7 

  ב' צרפתית 3   3 3.8 א' צרפתית 

8027887 ועבודה תיירותדיני  3   3 3.8 
7 

  בחירה סיקור 2**  3   8 8.8 

  סה"כ 22   22 22.8 

 
הקורס מיועד למי שבוחר  -*  פרקטיקום התמחות מעשית בניהול מלונאות ותיירות

 במסלול 
סמסטרים  3 -נק"ז. הקורס מחולק ל 3רס הכללי הוא "עתודה ניהולית", היקף הקו   

 עוקבים,
נק"ז ובשני הסמסטרים האחרונים  8.0בשני הסמסטרים הראשונים היקף הקורס     

 נק"ז. 7ההיקף 
 .התמחות מעשיתפרטים נוספים בחוצץ     
 

 קורסי בחירה.  3יש להשלים סה"כ  -ירה** קורסי בח
 (. 3מתוך  7מי שבחר בקורס פרקטיקום, הקורס יחשב כקורס בחירה )    
 

 קורסי בחירה 
 גיאוגרפיה של תיירות 80277207
 ופארקים נושאייםניהול אטרקציות  80277237
 תערוכות מסחריות ואירועים ,כנסיםניהול מבוא ל 80278881
 הים התיכון תיירות באגן 80278889
 ניהול משאבי חוף וים 80278872
 מבוא לתזונה 80278880
 המוצר התיירותי בישראל 80278883
 אתיקה ואחריות חברתית בישראל 80278883
 מבוא לפסיכולוגיה של התיירות 80278881

 

http://cmsprod.bgu.ac.il/som/TourDep/first/Practice

