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 תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בלימודי תיירות מסלול דו-חוגי 
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה א': 
 

  רעבמ

 

תושידר
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל  םקדומ

 סמסטר א'

יורסק  אומב

 --  2  תתיירות העשייתא למבו

  3 -  לגיתראה+רצה  תתיירולה ל לכלכאמבו

 --  2   תתיירו בברהמדעי החא למבו

יורסק  היוגדולותמ

 --  3 אה+' הרצא  ילגתר קהטיסטיטסא למבו 

קורסי  הליב

  4 ורשתמ               תי(נ  )ש                   ותיריתוית ת דתויריתל והינ

 ב'סמסטר 

יורסק  הליב

 --  2 תליטגי דיתתיירו און  ליין

  2  תיתיירוק הת השיווסודוי

 הובורסי חק

 -- תתיירוו   משך(ת )הורשמ  תתיד  תתיירו ולניה 

 הוגילודו מתסיקור

  2 תיבהכ   תפייוגר ביבלרכה והדתעימד

 --  3 ה+א' הרצ בקהטיסטיטסא למבו   ילגתר

וף סעד  הנש תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד  , הללמכהןונקתיעל פ  תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
      .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנ  זאת,'ב
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

 'מס
תושידר  רעבמ

 סורקה
ודמיל   םקדומ  זנ"

 סמסטר א'

יורסק  היוגדולותמ

קהטיסטיטס   '+ב'א  2 קרמח  'א תטושי 

 הובורסי חק
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  2  תוריי תי אתרוחיתפון ונתכ

 --  2  תונאולומות ריי תיניד

 --  2 ותאנולומות רייתודרך בם מויקפרקט  (יתנ)ש

 ןויינרמס

 --  4 תתיירו  תי(ת )שנברימד תוחפימינריון לספרו 

 ב'סמסטר 

יורסק  היוגדולותמ

קהטיסטיטס  '+ב'א  2 קרמח  ב' תטושי 

 

יורסק  אומב

 --  3  לי תרגה+ הרצאותאנובהחשות ודיס

 הובורסי חק

 --  2 רמושי    תמורש  – תתיירו מימיז 

 (ת )המשךואנולומות רייתודרך בם מויקפרקט  

  2   ותרייתל והינות בית מרכזויוגס

  ןויינרמס

 --  2 תברימד  (משך)ה תתיירו  תוחפיל     מינריוןספרו

וף סעד  הנש תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד  , הללמכהןונקתיפ   תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   על
,'ב        .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא

 
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

 הובורסי חק

  2 אבימש אנוש  תתיירוב ולניה 

 ןויינרמס

קרמח   ' ב ו'א תטושי   4  תתיירו בסןר חומינס

 החיר בורסק

  2 ולניה  תתיירו בבריםמש

היציר    תיודהי יורסק

  2 ים ער:ראל בישתיתיירור ההמוצ  תקדושו
   איפנתתיירוו

 ב'סמסטר 

  הובי חורסק

  2  תתיירו בתמו ויזגיהטטרסא

ת,קשורת  תגיטטרסא   ת,פולריפותרבות   
 תתיירוו

  2 ק בשיוואסדנ   תתיירו
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2 אמיקי ת בתתיירו 

ןויינרמס

קרמח  '+ב'א תטושי  (משך)התתיירו בסןר חומינס

וף סעד  הנש תינגלובא   ,'א  הנש ףו סעד  תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ 
.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשל     רעבמהתושידר בהעמידף לוסנ,  תזא'ב

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 

הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 60, אלא אם כן צוין אחרת.




