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 "מנהל עסקי בכיר במלונאות" -תכנית להכשרת מנהלים בענף המלונאות 

 

 9097בנובמבר  97תאריך פתיחת הקורס : 

 כשנה –הקורס  משך

 רקע כללי:

 התוכנית להכשרת מנהלים בכירים בענף המלונאות נועדה להקנות לבוגריה את הידע המקיף והמקצועי

 לתכנן, לארגן, לנהל ולהפעיל עסקים בתעשיית המלונאות והאירוח. במהלך הלימודים התלמידים יכירו

 ול ויפתחו כישורים מקצועיים. ההוראהאת ענף המלונאות על מקצועותיו השונים, ירכשו מיומנויות ניה

 בתכנית תהיה צוות מורים מקצועי ומנוסה, המומחים בתחומם. הלמידה מבוססת על הבניית ידע תיאורטי

 במקביל להקניית ניסיון מקצועי ומעשי תוך חשיפת התלמידים לגורמי מפתח בתעשייה ושתוף פעולה עם

 רשתות מובילות של בתי מלון.

 לבוגרי התכנית: אפשרויות תעסוקה

 בענף המלונאות קיים ביקוש הולך וגדל לכח אדם מקצועי ומיומן וכן יש בו היצע של עבודה בארץ

 ובעולם.

 העבודה בענף היא דינמית ומעניינת עם מגוון תפקידים והתמחויות. העבודה בתחום מציעה סביבה רב

 תרבותית ובינלאומית מרתקת. היררכיה של תפקידים מאפשרת קידום מקצועי מהיר.

 עבודה בענף המלונאות והאירוח מתאימה לאנשים שאוהבים לעבוד בצוות ומגלים כושר מנהיגות ובנוסף

 מצטיינים בתקשורת בינאישית. מקצוע האירוח מתאפיין במספר רב של מנהלים בכירים שצמחו תוך זמן

 ת מתפקידי ניהול זוטרים לדרגות בכירות.קצר יחסי

 פזית וולברג בעלת תואר שני בהצטיינות בניהול בינלאומי במלונאות ותיירות. בעלת מנהלת התכנית:

 תעודת הוראה, ומוסמכת להוראת אנגלית. בעלת ניסיון בינלאומי של למעלה מעשרים שנה בתפקידים

 בהוראת מקצועות בתעשיית התיירות.תפעוליים וניהוליים בענף התיירות והמלונאות ו

 עשת בעל תואר שני במנהל עסקים בהתמחות שיווק ויזמות,-יועץ אקדמי מקצועי: רפאל אייזנשטאט

 בוגר לימודים גבוהים במלונאות וקולינריה מגרמניה. בעל ניסיון בינלאומי של מעל שלושים שנה בניהול

 המרצים: בתכנית ילמדו מיטב המרצים המומחים ארגונים תיירותיים ומיזמי אירוח וקולינריה. צוות

 במקצועות השונים.

 מטרות התכנית:

 הקניית ידע מקצועי ומושגי יסוד בתעשיית המלונאות 

 הכרות מעשית עם המקצועות השונים בענף המלונאות 

 הקניית מיומנויות ניהול 

 לה עם רשתות מובילות בענף.הכרות עם ענף המלונאות בשטח, כולל סיורים מקצועיים ושיתופי פעו 

 התנסות בעבודה תוך כדי התכנית לצבירת ניסיון נדרש במקצועות השונים. 

 מאפשרת לתלמידים לשלב עבודה במקצוע ולימודים לאורך כל תקופת הלימודים.:  מתכונת הקורס

 קהל היעד:

 מועמדים המעוניינים להשתלב בעבודה בענף המלונאות 

 ום ולנהל עסקים בענף המלונאות והתיירותמי שמעוניין לפתח, ליז 

 עובדים בענף המלונאות המעוניינים להתקדם לתפקידי מפתח ותפקידי ניהול. 

 מנהלים מתחומים אחרים שרוצים להרחיב את הסמכתם ולהשתלב בענף המלונאות והתיירות. 

 תנאי קבלה:

 30שנות לימוד מעל גיל  99תעודת בגרות או אישור על סיום  

 ידיעת אנגלית ברמה סבירה ויכולת לתקשר בשפה 

 ראיון קבלה אישי 
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 הרצאות, סדנאות, עבודה מעשית, סדנאות הדגמה, מעבדת מחשבים, סיורים מקצועיים. דרכי הלמידה:

 

 שעות לפחות בעבודה בענף המלונאות 073תלמידי התכנית מחויבים לצבור ניסיון מקצועי של  סטאז':

 צוות הקורס. ניתן לבצע חובה זו במהלך הלימודים או לאחר סיום הלימודים. תלמידאו התיירות בהנחיית 

 שיציג ניסיון מוכח של חצי שנה לפחות בעבודה בתיירות / מלונאות יהיה פטור מביצוע שעות סטאז'.

 חובות התלמיד:

 מכלל השיעורים בקורס 73%נוכחות של לפחות  

 והצלחה במבחניםעמידה בכל מטלות הקורס: הגשת עבודות  

 שעות של עבודה בענף. 073 -השתתפות בסטאז' בהיקף של לא פחות מ 

 תעודת גמר:

 למסיימים בהצלחה את התוכנית תוענק תעודה "מנהל עסקי מלונאי בכיר " מטעם בית הספר לתיירות

 ופנאי אתגרי במכללה האקדמית בוינגייט.

 95,550שכר לימוד:  ₪דמי רישום +  ₪ 093

 כר על ידי משרד התיירותהקורס מו

 (לא חל על עובדי הענף)שעות סטאז'  070שעות לימוד +  660  היקף השעות:

 הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע. ימים שעות הלימוד:

 96:30-99:30ובימי רביעי   96:30-99:30בימי ראשון  

 כשנה. במהלך התוכנית יתבצעו גם כמה ימי לימוד מרוכזים בימי ראשון. :משך התכנית

 הלימודים בקמפוס של המכללה האקדמית בוינגייט, בקמפוס כתות לימוד חדישות עם ציוד מקום הלימוד:

 לימודי מתקדם, בקמפוס יש חנייה וקפיטריה לשירות הסטודנטים.

 תלמידי התכנית יהיו זכאים לקבל כרטיס סטודנט (בתשלום) מטעם אגודת הסטודנטים סטודנט: כרטיס

 של המכללה המקנה זכאות להטבות רבות.

 (ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנו )יש למלא טופס רישום  הרשמה:

Wincol.ac.il/xcool  .05-7635955ולשלוח לפקס   

 orly-le@wincol.ac.ilדוא"ל  03-7635990להרשמה טלפונית ניתן לפנות למחלקת השיווק טל. 

 xcool@wincol.ac.il  05-7635963או במשרדי ביה"ס : 


