
 

 

 בפ"שנתון תש -B.A. (682 )המחלקה לניהול מלונאות ותיירות 

 מסלול חד מחלקתי - תכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול מלונאות ותיירות

 מטרת התכנית

 מבנה הלימודים

 דתשפ" - בפ"מערכת הלימודים לשנים תש

 סמסטר א' שנה א' 

 סמסטר ב' שנה א' 

 סמסטר א' שנה ב' 

 סמסטר ב' שנה ב' 

 סמסטר א' שנה ג' 

 סמסטר ב'  שנה ג'

 קורסי בחירה

 

 מסלול דו מחלקתיב ניהול מלונאות ותיירותבלתואר ראשון הלימודים תכנית 

 מטרת התכנית       

 מבנה הלימודים       

 תשפ"ד –לשנים תשפ"ב  לימודיםמערכת ה

 סמסטר א' שנה א'        

 סמסטר ב' שנה א'        

 סמסטר א' שנה ב'        

 סמסטר ב' שנה ב'        

 סמסטר א' שנה ג'        

 שנה ג' סמסטר ב'       

 קורסי בחירה

 

 אקלים יעם חטיבה בביה"ס לקיימות ושינוי ניהול מלונאות ותיירותבלתואר ראשון הלימודים תכנית 

 מטרת התכנית       

 מבנה הלימודים       

        פ"דתש -פ"ב לשנים תש לימודיםמערכת ה

 סמסטר א' שנה א'        

        סמסטר ב'שנה א'        

 סמסטר א' שנה ב'        

 סמסטר ב' שנה ב'        

 סמסטר א' שנה ג'        

 שנה ג' סמסטר ב'       

   קורסי בחירה



 

 

 בפ"שנתון תש - B.A. (682) המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

 ד"ר אמיר שנירמ"ח: 

 סיגל אופקגב' : רכזת המחלקהמ

 הסליטון-גב' לילך קליינמן רכזת לענייני סטודנטים:

 08-6477913 ,08-6472193טלפון: 

 08-6472868פקס: 

 fom.htmsc@bgu.ac.ilדואר אלקטרוני: 

 http://in.bgu.ac.il/fom/TourDepאתר הבית של המחלקה: 

 

 מסלול חד מחלקתי – ניהול מלונאות ותיירותבלתואר ראשון הלימודים תכנית 

 מטרת התכנית

דרוש כוח אדם מקצועי  חוויית השירות במרכזןשתעשיות כמו גם  תעשיית התיירות והמלונאותלניהול 

 צורךלמלא ה לעצמה כיעד בהציגוריון בנגב -לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן תכניתה ומיומן.

בתחום  קריירה לפתח הםם למאפשריה עדכנייםניהול -ידע וכלילסטודנטים  ההלימודים מקנתוכנית  זה.

 המחלקה ות/בוגרירבים מכנית הלימודים תובזכות אופייה של  ההסעדה והפנאי. ,התיירות ,המלונאות

 בחברות עסקיות בתחום ניהול חוויית השירות.משתלבים 

ניהול יזמות ו, שיווק, מימון, ניהול משאבי אנוש)לדוגמה:  ניהולההם מתחומי  למדיםהקורסים הנ

ליחסי  דגש מתןתוך  ,מסעדנותה תיירות,ההמלונאות,  מיבתחו מתמקדיםהוכן קורסים  (השירות

  .אלו תחומיםבין גומלין ה

תלב להש אפשר לסטודנטיםלתו שמטרעתודה ניהולית  ניתנת אפשרות לבחור בקורסלסטודנטים 

 ניהול בכירים עוד במהלך הלימודים.בתפקידי 

 ובגרמניה. בקנדה, ביוון בחירה ילתכנית הלימודים קורס לאחרונה נוספו

 מבנה הלימודים

 יםבסיס םלקורסיש סמסטרים ראשונים ניתן דג 2 -ב כאשר ,סמסטרים 6 שנים, 3הוא הלימודים  משך

 ,תיירותהמוסב הדגש לקורסים עם זיקה לתחומי המלונאות,  הסמסטרים הבאים 2 -בניהול. מי הותחב

הסמסטרים האחרונים נדרשים הסטודנטים לאינטגרציה של  2 -. בוניהול חווית השירות מסעדנותה

  .ע המצטברהיד

ועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות לערוך/לבצע שינויים בכללים, בתקנות ובתוכניות הלימודים 

ישיות לנוגעים בדבר. התלמידים נדרשים לבדוק מעת לעת את פרסומי המחלקה מבלי למסור הודעות א

  המתייחסים לשינויים בתכנית הלימודים.

לפחות קורס תוכן אחד אנגלית, הקורס   קורסי אנגלית. 2-החל משנת חוזה תשפ"ב, כל סטודנט נדרש ל

  קורסי תוכן. 2 -ב. סטודנט שפטור מא.כ.ז. יחוייב ב'השני יכול להיות אנגלית מתקדמים 

 .ניתן להכיר בקורסים שנלמדו ע"י סטודנט שהשתתף בתכנית ארסמוס בחו"ל

  

mailto:fom.htmsc@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/fom/TourDep/


 

 

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

0 

0 

 חובות אוניברסיטאיות: 

 ב'אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

לומדה להכרת החוק והנהלים 

 למניעת הטרדה מינית

 קורסי חובה  109

 בחירהקורסי  9

 סמינר 3

 סה"כ 123

 

 דפ"תש – בפ"לשנים תש לימודיםמערכת ה

 סמסטר א' שנה א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ

 שעות 

 עותש

 רגילת

 עותש

 רצאהה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68211021 תתיירו ללימודימבוא  3 0 3 3.0 אין

מבוא לכלכלה בניהול ענפי  3 2 5 4.0 אין

 השירות

68210115 

 68210063 המוצר התיירותי בישראל 3 0 3 3.0 אין

 68110011 הדרכה בספרייה 0 0 0 0 אין

 68210104 סדנת כתיבה אקדמית 1 0 1 1.0 אין

 68610013 שיטות כמותיות בניהול 3 2 5 4.0 אין

תיירות ענפי הניהול אחראי ב 3 0 3 3.0 אין

 מלונאותהו

68210107 

 68210114 מידעניהול וחיפוש  1 0 1 1.0 אין

 68210099 סדנא ביישומי מחשב 1 0 1 1.0 אין

 15311041 א'אנגלית מתקדמים  4 0 4 0 אין

  סה"כ  22 4 26 20 

 

  



 

 

 סמסטר ב' שנה א' 

 נקודות  דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68610010 לניהול למערכות מידעמבוא  3 0 3 3.0 אין

 68210075 סטטיסטיקה בניהול 3 2 5 4.0 68610013

-שיווק למלונאות ותיירות א' 3 0 3 3.0 אין

 שיווק חיצוני

68210095 

 68211011 מבוא לענף המלונאות 3 0 3 3.0 אין

 68210113 כלכלה תיירותית 3 0 3 3.0 68210115

בענף  ניהול מזון ומשקאות 2 0 2 2.0 אין

   המלונאות

68211061 

 68210105 יסודות השכנוע והפרזנטציה 2 0 2 2.0 אין

 15311051 ב'אנגלית מתקדמים  4 0 4 2.0 15311041

  סה"כ 23 2 25 22 

 

  סמסטר א' שנה ב' 

נקודות דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

מנהלים חשבונאות ל 3 2 5 4.0 אין

 מלונאותב

68211091 

ניהול התפעול בענפי  4 3 7 5.5 אין

 המלונאות והתיירות

68210098 

 68210007 ניהול כנסים וארועים 3 0 3 3.0 אין

 68211013 במלונאות ותיירות אתיקה 3 0 3 3.0 אין

 -ב' מלונאות ותיירותלשיווק  3 0 3 3.0 68210095

 שיווק הידודי ופנימי

68211111 

 68211041 סוציולוגיה של התיירות 3 0 3 3.0 אין

* עתודה ניהולית בתחום  0 0 0 0.5 אין

   1המלונאות והתיירות 

68210083 

  סה"כ 19 5 24 *21.5 



 

 

 סמסטר ב' שנה ב' 

 נקודות דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68211121 מלונאותלמנהלים במימון  4 2 6 5.0 68211091

במלונאות  ניהול משאבי אנוש 3 0 3 3.0 אין

 ותיירות

68210088 

 68210108 מבוא לניהול בענף המסעדנות 3 0 3 3.0 אין

מדיה  ניהולדיגיטלית ותקשורת  3 0 3 3.0 אין

 חברתית בתיירות ומלונאות

68210109 

68210075 

68210095 

 68210017 יסודות חקר שווקים 3 1 4 3.5

* עתודה ניהולית בתחום  0 0 0 0.5 68210083

   2המלונאות והתיירות 

68210084 

  קורס בחירה** 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 19 3 22 *20.5 

 סמסטר א' שנה ג' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

68210017,68210095 

68211011,68211021   

68211111 

 68211261 סמינר במלונאות ותיירות 0 0 0 3.0

 68210008 ניהול מורשת בתיירות 3 0 3 3.0 אין

 68210086  תעסקיאנגלית  3 0 3 3.0 אין

טק -ניהול ופיתוח מיזמי היי 3 0 3 3.0 אין

וחברות הזנק בענפי 

 המלונאות והתיירות

68210103 

 68210011 עסקיםתיירות ודיני  3 0 3 3.0 אין

סינית מדוברת לניהול מלונאות  3 0 3 3.0 אין

 א'ותיירות 

 פורטוגזית למלונאות ותיירות א'

68210090         

           או 

68210111 

* עתודה ניהולית בתחום  0 0 0 2.0 68210084

   3המלונאות והתיירות 

68210085 

  קורס בחירה** 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 18 0 18 *21.0 



 

 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

מספר  שם הקורס

 הקורס

 68211131 פיתוח תיירותי עסקי  3 0 3 3.0 אין

בארגוני  וניהול מנהיגות 3 0 3 3.0 אין

 תיירות 

68210101 

 68211051 מבוא לניהול תעופתי 3 0 3 3.0 אין

68210115 

68211011, 68210095 

68211091, 68211021 

68211121, 68211111 

אסטרטגיה עסקית למלונאות  3 0 3 3.0

 ותיירות

68211271 

68210090    

 או

68211141 

סינית מדוברת לניהול מלונאות  3 0 3 3.0

 'בותיירות 

 'בפורטוגזית למלונאות ותיירות 

68210091         

 או           

68210112 

  בחירה סקור** 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 18 0 18 18.0 

 

 יחשב כקורס בחירה.בתחום המלונאות והתיירות עתודה ניהולית   *

  .עוקבים סמסטרים 3 -הקורס מחולק ל נק"ז, 3היקף הקורס הוא     

 קורסי בחירה.  3יש להשלים סה"כ  – * קורסי בחירה*

  בכפוף לאישור ,(נק"ז 3 עד ,אחרת)קורס בחירה במחלקה  אחד כלליניתן לבחור קורס     

 סטודנטים שהגישו בקשה לזיכוי על סמך שירות מילואים או התנדבות  ועדת הוראה.    

 נק"ז בגין השתתפות בקורסי ספורט, מחול והרכב קולי של 1נק"ז יוכלו לצבור  2חברתית ע"ס     

  .האוניברסיטה    

 

 קורסי בחירה

  :קורסים על ידי סגל המחלקהמתוך הרשימה מטה נבחרים מספר 

 מבוא לתיירות אקולוגית 68210014

 המקרה של יוון –סוגיות בניהול תיירות באגן הים התיכון  68210089

 יזמות וחדשנות בתיירות ומלונאות  68210094

 ניהול המעורבות הרגולטורית בענף התיירות בישראל 68210096

 המקרה של ברלין –סוגיות בניהול תיירות עירונית במטרופולין  68210100

 עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ככלי עזר בניהול מלונאות ותיירות 68210106

 פיתוח יעדי תיירות 68211161

 



 

 

עם  מסלול דו מחלקתיב ניהול מלונאות ותיירותבלתואר ראשון הלימודים תכנית 

 המחלקה לארכיאולוגיה

 מטרת התכנית

לאור החיבור הפרקטי והתיאורטי בין תחומי הידע והפעולה של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות  

והמחלקה לארכיאולוגיה, בכוונת שתי המחלקות להציע, החל משנת הלימודים תשפ"ב תוכנית חדשנית 

 חוגי.-לתואר ראשון דו

את עתידו בתחום ניהול ללומדים בתוכנית לימודים חדשנית זו טמונים שלל יתרונות. מי שרואה 

התיירות ייצא נשכר מלימוד שרידי המורשת התרבותית בארץ ובסביבתה, והדרכים בהן היא נחקרת. 

באופן הדדי, כל מי שבוחר בלימודי ארכיאולוגיה, יוכל למצוא אפיק יישומי ומחקרי נוסף להמשך דרכו 

ת. תוכנית לימודים זו תחשוף את המקצועית אם ישלב לימודים אלו בלימודי ניהול המלונאות והתיירו

 הסטודנט לגוף ידע שיאפשר לו לנהל מרחבים ארכיאולוגים הפתוחים לקהל המבקרים.

 מבנה הלימודים

נק"ז, ותכנית הלימודים במחלקה  57תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של 

נק"ז במסגרת לימודים כלליים בפקולטה  10-נק"ז בנוסף, ייכללו בתואר כ 54לארכיאולוגיה היא בת 

 למדעי הרוח והחברה.

 

 חובות לתואר נקודות זכות

 

 

2 

0 

0 

 יירשמו תחת) חובות אוניברסיטאיות

 :(במדעי הרוח והחברה 151רכיב 

 ב'אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת 

 הטרדה מינית

במחלקה לניהול מלונאות ם יקורס 57

 ותייירות

 מחלקה לארכיאולוגיהב םקורסי 54

ם כלליים מהפקולטה למדעי יקורס 10

 הרוח והחברה

 סה"כ 123

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תשפ"ד –לשנים תשפ"ב  לימודיםמערכת ה

 סמסטר א' שנה א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ

 שעות 

עות ש

 רגילת

עות ש

 רצאהה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68211021 תתיירו ללימודימבוא  3 0 3 3.0 אין

מבוא לכלכלה בניהול ענפי  3 2 5 4.0 אין

 השירות

68210115 

 68610013 שיטות כמותיות בניהול 3 2 5 4.0 אין

  סה"כ  9 4 13 11 

 

 סמסטר ב' שנה א' 

 נקודות  דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68210075 סטטיסטיקה בניהול 3 2 5 4.0 68610013

-שיווק למלונאות ותיירות א' 3 0 3 3.0 אין

 שיווק חיצוני

68210095 

 68211011 מבוא לענף המלונאות 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 9 2 11 10 

 

  סמסטר א' שנה ב' 

נקודות דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס הקורסשם 

 הקורס

מנהלים חשבונאות ל 3 2 5 4.0 אין

 מלונאותב

68211091 

 68210063 המוצר התיירותי בישראל 3 0 3 3.0 אין

 -ב' מלונאות ותיירותלשיווק  3 0 3 3.0 68210095

 שיווק הידודי ופנימי

68211111 

  סה"כ 9 2 11 10 



 

 

 

 סמסטר ב' שנה ב' 

 נקודות דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68211121 מלונאותלמנהלים במימון  4 2 6 5.0 68211091

במלונאות  ניהול משאבי אנוש 3 0 3 3.0 אין

 ותיירות

68210088 

תקשורת דיגיטלית וניהול  3 0 3 3.0 אין

מדיה חברתית בתיירות 

 ומלונאות

68210109 

  סה"כ 10 2 12 11 

 

 סמסטר א' שנה ג' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68210011 עסקיםתיירות ודיני  3 0 3 3.0 אין

 68210008 ניהול מורשת בתיירות 3 0 3 3.0 אין

  *קורס בחירה 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 6 0 6 *6 

 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

מספר  שם הקורס

 הקורס

68210115 

68211011 ,68210095 

68211091 ,68211021 

68211121 ,68211111 

אסטרטגיה עסקית למלונאות  3 0 3 3.0

 ותיירות

68211271 

בארגוני  וניהול מנהיגות 3 0 3 3.0 אין

 תיירות 

68210101 

  *קורס בחירה 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 9 0 9 9 

 

 . אחד בחירהבחור קורס יש ל –* קורסי בחירה 



 

 

 קורסי בחירה

 מתוך הרשימה מטה נבחרים מספר קורסים על ידי סגל המחלקה: 

  ניהול כנסים וארועים 68210007

 מבוא לתיירות אקולוגית 68210014

 המקרה של יוון –סוגיות בניהול תיירות באגן הים התיכון  68210089

 ניהול המעורבות הרגולטורית בענף התיירות בישראל 68210096

 המקרה של ברלין –סוגיות בניהול תיירות עירונית במטרופולין  68210100

 טק וחברות הזנק בענפי המלונאות והתיירות-ניהול ופיתוח מיזמי היי 68210103

  הול מלונאות ותיירותעקרונות הפסיכולוגיה החיובית ככלי עזר בני 68210106

 כלכלה תיירותית 68210113

 אתיקה במלונאות ותיירות 68211013

  סוציולוגיה של התיירות 68211041

 פיתוח יעדי תיירות 68211161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

עם חטיבה בביה"ס לקיימות  ניהול מלונאות ותיירותבלתואר ראשון הלימודים תכנית 

 אקלים יושינוי

 מטרת התכנית

דרוש כוח אדם מקצועי כמו גם תעשיות שחוויית השירות במרכזן  תעשיית התיירות והמלונאותלניהול 

 למלא צורךהציבה לעצמה כיעד גוריון בנגב -לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן תכניתה ומיומן.

קריירה בתחום הם לפתח ם למאפשריה עדכנייםניהול -ידע וכלילסטודנטים  ההלימודים מקנתוכנית  זה.

בזכות אופייה של תוכנית הלימודים רבים מבוגרי/ות המחלקה  המלונאות, התיירות, ההסעדה והפנאי.

  משתלבים בחברות עסקיות בתחום ניהול חוויית השירות.

עם חטיבה בביה"ס לקיימות  ניהול מלונאות ותיירותבמשנת תשפ"ב יפתח מסלול חדש לתואר ראשון 

. תכנית זו תתן לסטודנטים ולסטודנטיות לתואר ראשון את הכלים להתמודד עם אתגרים ושינויי אקלים

סביבתיים בענפי התיירות והמלונאות, החל מהזוית המדעית ואקולוגית, דרך נקודת המבט של התעשייה 

 החברתית, הכלכלית והאנושית.ועולמות הטכנולוגיה וכלה בזוית 

 מבנה הלימודים

נק"ז ואליהם יתווספו לימודים  93.5ול מלונאות ותיירות יינתנו בהיקף של הלימודים במחלקה לניה

 נק"ז שיינתנו בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים. 28 -בהיקף של חטיבה 

 

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

0 

0 

 חובות אוניברסיטאיות: 

 ב'אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

והנהלים לומדה להכרת החוק 

 למניעת הטרדה מינית

 קורסי חובה  82.5

 קורסי בחירה 6

 סמינר 3

 סה"כ 93.5

 

 

 

 

 



 

 

 פ"דתש -פ"ב לשנים תש לימודיםמערכת ה

 סמסטר א' שנה א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ

 שעות 

עות ש

 רגילת

עות ש

 רצאהה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68211021 תתיירו ללימודימבוא  3 0 3 3.0 אין

מבוא לכלכלה בניהול ענפי  3 2 5 4.0 אין

 השירות

68210115 

 68210063 המוצר התיירותי בישראל 3 0 3 3.0 אין

 68110011 הדרכה בספרייה 0 0 0 0 אין

 68210104 סדנת כתיבה אקדמית 1 0 1 1.0 אין

 68610013 שיטות כמותיות בניהול 3 2 5 4.0 אין

 68210099 מחשבסדנא ביישומי  1 0 1 1.0 אין

 15311041 א'אנגלית מתקדמים  4 0 4 0 אין

  סה"כ  18 4 22 16 

 

סמסטר ב'שנה א'   

 נקודות  דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68610010 לניהול למערכות מידעמבוא  3 0 3 3.0 אין

 68210075 סטטיסטיקה בניהול 3 2 5 4.0 68610013

-שיווק למלונאות ותיירות א' 3 0 3 3.0 אין

 שיווק חיצוני

68210095 

 68211011 תמלונאומבוא לענף ה 3 0 3 3.0 אין

 68210113 כלכלה תיירותית 3 0 3 3.0 68210115

 15311051 ב'אנגלית מתקדמים  4 0 4 2.0 15311041

  סה"כ 19 2 21 18 

 

 

 



 

 

  סמסטר א' שנה ב' 

נקודות קדםדרישות 

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

מנהלים חשבונאות ל 3 2 5 4.0 אין

 מלונאותב

68211091 

 68211013 במלונאות ותיירות אתיקה 3 0 3 3.0 אין

 -ב' מלונאות ותיירותלשיווק  3 0 3 3.0 68210095

 שיווק הידודי ופנימי

68211111 

 68211041 סוציולוגיה של התיירות 3 0 3 3.0 אין

* עתודה ניהולית בתחום  0 0 0 0.5 אין

   1המלונאות והתיירות 

68210083 

  סה"כ 12 2 14 *13 

 

 סמסטר ב' שנה ב' 

 נקודות דרישות קדם

 זכות

 סה"כ

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

 68211121 מלונאותלמנהלים במימון  4 2 6 5.0 68211091

במלונאות  ניהול משאבי אנוש 3 0 3 3.0 אין

 ותיירות

68210088 

תקשורת דיגיטלית וניהול מדיה  3 0 3 3.0 אין

 חברתית בתיירות ומלונאות

68210109 

68210075 

68210095 

 68210017 יסודות חקר שווקים 3 1 4 3.5

* עתודה ניהולית בתחום  0 0 0 0.5 68210083

   2והתיירות המלונאות 

68210084 

  סה"כ 13 3 16 *14.5 

 

 

 

 

 



 

 

 סמסטר א' שנה ג' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

 פרמס שם הקורס

 הקורס

68210017,68210095 

68211011,68211021   

68211111 

 68211261 סמינר במלונאות ותיירות 0 0 0 3.0

 68210008 מורשת בתיירותניהול  3 0 3 3.0 אין

 68210086  תעסקיאנגלית  3 0 3 3.0 אין

 68210011 עסקיםתיירות ודיני  3 0 3 3.0 אין

* עתודה ניהולית בתחום  0 0 0 2.0 68210084

   3המלונאות והתיירות 

68210085 

  קורס בחירה** 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 18 0 12 *15.0 

 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות 

שעות 

 תרגיל

שעות 

 הרצאה

מספר  שם הקורס

 הקורס

 68211131 פיתוח תיירותי עסקי  3 0 3 3.0 אין

בארגוני  וניהול מנהיגות 3 0 3 3.0 אין

 תיירות 

68210101 

 68211051 מבוא לניהול תעופתי 3 0 3 3.0 אין

68210115 

68211011 ,68210095 

68211091 ,68211021 

68211121 ,68211111 

אסטרטגיה עסקית למלונאות  3 0 3 3.0

 ותיירות

68211271 

  בחירה סקור** 3 0 3 3.0 אין

  סה"כ 15 0 15 15.0 

 

 *  עתודה ניהולית בתחום המלונאות והתיירות יחשב כקורס בחירה.

 סמסטרים עוקבים.  3 -נק"ז, הקורס מחולק ל 3היקף הקורס הוא     

 קורסי בחירה.  2יש להשלים סה"כ  -** קורסי בחירה 

נק"ז יוכלו  2סטודנטים שהגישו בקשה לזיכוי על סמך שירות מילואים או התנדבות חברתית ע"ס     
 האוניברסיטה.  נק"ז בגין השתתפות בקורסי ספורט, מחול והרכב קולי של 1לצבור 

 

 

 



 

 

 קורסי בחירה

 מתוך הרשימה מטה נבחרים מספר קורסים על ידי סגל המחלקה: 

  ניהול כנסים וארועים 68210007

 המקרה של יוון -סוגיות בניהול תיירות באגן הים התיכון  68210089

 ניהול המעורבות הרגולטורית בענף התיירות בישראל 68210096

 רה של ברליןהמק -סוגיות בניהול תיירות עירונית במטרופולין  68210100

 טק וחברות הזנק בענפי המלונאות והתיירות-ניהול ופיתוח מיזמי היי 68210103

 עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ככלי עזר בניהול מלונאות ותיירות 68210106

 מבוא לניהול בענף המסעדנות 68210108

 פיתוח יעדי תיירות 68211161

 

 

 


