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

 מטרת התוכנית:
 

 לתכנית זו שתי מטרות עיקריות:

המלונאות אשר יקדמו את אפשרויות התעסוקה ו להעניק כלים ניהוליים רלבנטיים לתחומי התיירות .א

 בתחומים אלה.

 ללמוד במסגרת ייחודית וחווייתית תחום ידע המקשר בין עמים ותרבויות בעידן של גלובליזציה. .ב

 

ישראל כצירוף טבעי ומומלץ המשולב הן מבחינה נושאית -ללימודי תיירות עם החוג ללימודי ארץניתן לשלב את החוג 

במידה והסטודנט מעוניין בשילוב אחר ואין מבחינתו מניעה להוסיף ימי והן מבחינת תיאום שעות וימי הלימוד. 

ג לקרימינולוגיה והחוג אנתרופולוגיה, החו-לימודים אפשר לצרף את אחד החוגים הבאים: החוג לסוציולוגיה

 לפוליטיקה וממשל.

 

 

 
 

 

 מבנה תכנית הלימודים בשנה א':
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי מבוא

 -- 2 מבוא לתעשיית התיירות

 -- 2 מבוא לניהול תיירות 

 קורסי מתודולוגיה

 -- 2 כתיבה מדעית והדרכה ביבליוגרפית

 -- 3 טיסטיקה א' הרצאה+ תרגילמבוא לסט

 קורסי חובה

 2ניהול תיירות דת ומורשת                                                            

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא

 -- 2 שיווק תיירות

 -- 3 הרצאה+ תרגילמבוא לכלכלה 

 קורסי חובה

 -- 2 ניהול תיירות דת ומורשת )המשך(
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 דולוגיהקורסי מתו

 -- 3 מבוא לסטטיסטיקה ב' הרצאה+ תרגיל 

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בזאת  ,'ב

 המכללה. 

 
 

 נה תכנית הלימודים בשנה ב':מב
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי מתודולוגיה

 סטטיסטיקה א'+ב'  2 שיטות מחקר א'

 קורסי מבוא

 -- 3 יסודות החשבונאות הרצאה+ תרגיל

 קורסי חובה

 -- 2 דיני תיירות ומלונאות

 -- 2 פרקטיקום מודרך בתיירות ומלונאות

  3מתוך  1לבחירה  –סמינריון 

 -- 2 פרוסמינריון  )נצרת( –תיירות עירונית 

 -- 2 פרוסמינריון  -מוזיאונים במרחב העירוני

 -- 0 פרוסמינריון-תיירות כפרית 

 סמסטר ב'

 קורסי מתודולוגיה

 סטטיסטיקה א'+ב' 2 שיטות מחקר ב'

 קורסי חובה

 -- 2 ניהול מיזמי תיירות

 -- 2 יתוח אתרי תיירות תכנון ופ

 --  דיני תיירות ומלונאות )המשך(

   פרקטיקום מודרך בתיירות ומלונאות )המשך(

  2 סוגיות מרכזיות בניהול תיירות 

 3מתוך  1לבחירה  –סמינריון 

 -- 2 פרוסמנריון )נצרת( )המשך( –תיירות עירונית 

 -- 2 פרוסמינריון )המשך( -מוזיאונים במרחב העירוני 

 ובאנגלית עד סוף שנה ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון , זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב'ב

 המכללה.
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 מבנה תכנית הלימודים בשנה ג':
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי חובה

  2 תיירות בת קיימא

הערכת פרויקטים תיירותיים )החל 
 מתשע"ח(

2  

  2 סדנה בשיווק תיירות) החל מתשע"ח(

 3מתוך  1לבחירה -סמינריונים 

 שיטות מחקר א' ו ב'  2 תיירות באגן הים התיכון 

 שיטות מחקר א' ו ב' 2 סיפורי מסע

 שיטות מחקר א' ו ב' 4 תיירות וסביבה 

 יצירה יהודיתקורסי 

עלייה לרגל ותיירות דתית במסורת 
 היהודית 

2  

 סמסטר ב'

 קורסי חובה 

  2 אסטרטגיה ויזמות בתיירות

  2 ניהול משאבי אנוש בתיירות 

 לבחירה קורס אחד מתוך הרשימה  -קורסי בחירה

 תרמילאות ישראלית: מגוון נקודות
 מבט

2  

  2 ניהול ערים קדושות

  2 תיירות במעגל החיים 

 3מתוך  1לבחירה  -סמינריונים

 שיטות מחקר א'+ב'  2 תיירות באגן הים התיכון )המשך(

 שיטות מחקר א'+ב' 2 סיפורי מסע )המשך(

 שיטות מחקר א'+ב' 2 תיירות וסביבה )המשך(

 
ובאנגלית עד סוף שנה  ,'בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד  על פי תקנון המכללה

תקנון נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב , זאת'ב
 המכללה. 

 

 ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.* 
 

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

 

 

 


