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הסטודנטים יעריכו את הקורס על מנת 

 להסיק מסקנות לטובת צרכי המכללה.
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 ד תיירות ביווןקמפוס לומשם הקורס: 

 : מטרות הקורס

יוון הינה מדינה המכילה בחובה מגוון של נופים, ישובים, אתרים ואוכלוסיות. בשל 
הפוטנציאל הרב של אזוריה השונים, התפתחו בה לאורך השנים אתרי תיירות 
ממשלתיים ופרטיים המאפשרים למבקר להרחיב את הידע וללמוד לעומק על 

וגרפיה, תרבות ועוד של המקום. מטרת הקורס לפגוש הלכה למעשה ההיסטוריה, גיא
 , באייםכיצד פועלים ומנוהלים אתרי תיירות מסוגים שונים )בערים, בכפרים

 ובשמורות הטבע( על ידי ביקור בהם ומפגש עם האחראים על תפעולם וניהולם.

 תפוקות למידה:

חומי הניהול, הפיתוח  עם סיום הקורס, יועשר עולמו התיירותי של הסטודנט בת
והאתגרים התיירותיים והפוליטיים העומדים לפתחם של מנהלי אתרי תיירות 

 מסוגים שונים. לצד העשרה זו, יוכלו הסטודנטים משתתפי הקורס:

ביקוש לדעת לנתח את שוק התיירות ביוון תוך כדי שימוש במונחים כגון: .1
 Swot  ;Butlerתיירות בינלאומית ובמודלים כגון:  ו, תיירות פנים מול היצע

 . S –שלושת ה  ;
לזהות ולאפיין את אתרי התיירות ביוון ולשייכם לקטגוריות כגון: תיירות .2

; טבע; איים ועוד, תוך כדי מציאת תכונות  ; ארכיאולוגית עירונית ; כפרית
 מאידך.  , וייחודיותמשותפות מחד

פני פיתוח וניהול אתרי תיירות מסוגים להבין את האתגרים העומדים ב.3
שונים ולמיינם על פי קריטריונים כגון: כלכליים, פוליטיים, גיאוגרפיים, 

 חברתיים, שיווקיים ועוד.
להשוות נקודות השקה ושוני בין פיתוח וניהול תיירות ביוון לבין אלה .4

 בישראל.
וון לאור לנתח ולבקר צורות ניהול ותפעול של אתרי תיירות ספציפיים בי.5

 מפגשים עם מנהלי ומפעילי האתרים.
 להציע רעיונות לשיפור, ייעול ושדרוג ניהול ותפעול אתרי תיירות לסוגיהם..6
 

 , ההרצאותובכל ימי הסיורים במכללה : חובת נוכחות בהרצאותנהלי נוכחות
 ביוון. הקורסוהפעילויות במהלך 

 סיוריםו במכללה ת מבואוהרצא שני חלקים:ההוראה תחולק ל אופן ההוראה:
באתרי תיירות ביוון. ההרצאות במכללה תינתן על ידי מרצת הקורס. ההרצאות 

מומחה  מדריך מקצועי -והדרכות הסיורים ביוון יינתנו על ידי ד"ר גילי חסקין 
 בחלק מהאתרים יצטרף גם מדריך מקומי. לתיירות וליוון.

 : הערכת הסטודנטים בקורס

 .מציון הקורס 70% –מבחן 

 מציון הקורס. 30% – ביוון מטלת ביצוע

 

 

 תירות ביוון קמפוס לומד  :שם הקורס

 5001231 :מס' הקורס     
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 (.ש)שני עד מוצ" 2018בספטמבר,  3-8: תאריכי הקורס

 מבנה הקורס

 הקורס מורכב משני חלקים:

 בתאריכים: שעות אקדמאיות כל אחת 4היקף של טרם היציאה ליוון ב במכללהשתי הרצאות מבוא .א

 20:30 – 17:00בשעות   22.8.18יום רביעי  

 20:30 – 17:00בשעות  23.8.18יום חמישי 

 

 .שעות אקדמיות 22ביוון בהיקף של  סיורים.ב

 

 הסיורים יתמקדו בשלושה אזורים עיקריים:*

 

ההיסטורית, צבעונית ושוקקת החיים. נבקר באקרופוליס ובפרתנון השייכים לחלק ההיסטורי  העיר אתונה.1

והמרשים של העיר. בנוסף, נחווה את שאר אתרי העיר הכוללים כיכרות מרשימים עמוסי חנויות ובתי קפה, שווקים 

 ססגוניים רחובות הומים ועוד.

עושר עצום של נופים מרשימים, כפרים מסורתיים הטובלים  חבל ארץ יפיפה הכולל - בדרום יוון חצי האי פלפונז.2

 בשדות ירוקים, עיירות חוף ציוריות, מפרצים, מערות נטיפים ועוד.

השייך לקבוצת האיים הסארונים שבים האיגאי. האי שכן על צוק נישא למרגלות מפרץ ונמל שוקק  שייט לאי הידרה.3

תיכוני קלאסי משרים אוירה מיוחדת ורומנטית. התחבורה היחידה חיים.  הבתים שמעליו הבנויים בסגנון יווני ים 

 פרדים וחמורים.  500-באי זה השומר על צביונו היווני היא כ

 *פירוט מדוייק של אתרי הביקור ומקומות הלינה יימסר בהמשך.

 
  :הקורס מחיר

 מינימום משתתפים  30 27
1,085  Euro 1,070 Euro  מחיר לאדם בחדר
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