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 הקולינריה כתרבות

תיירות קולינרית התמחות ב  

לעוסקים בענף התיירותו למורי דרך ומדריכי טיולים לחו"ל  

התיירות הקולינרית הינו ענף שמתפתח בקצב מואץ בעשור האחרון. חוויית מזון ומשקאות הופכת רציונל: 

ביקוש לחבילות תיור בדגש קולינרי או  ביקור. התפתחות זו יוצרת, ללא קשר ליעד הל טיולכלהיות חלק מ

. הקלסיטיול  שילוב של מרכיבים קולינריים ב  

לבחון את של מקום,  את הייחודיותנלמד לזהות הנחת היסוד של הקורס היא שקולינריה היא חלק מתרבות. לכן 

מוצרים תיירותיים להבין את הצרכים של התייר חובב הטעמים ונאפשר ללומדים לבנות נקודת המבט של המטייל, 

 . שיש להם פוטנציאל כלכלי

 8102נובמבר ועד תחילת הקורס :  מ

מחלוצי ענף התיירות הקולינרית בישראל, בוגר האקדמיה שליד הארגון העולמי , טדאודי גולדשמי הקורס: מרכז

הייעוץ, הכתיבה משמש בין היתר כשגריר הארגון לישראל. עוסק בתחומי ון ומשקאות, אורגון, ארה״ב, לתיירות מז

 .משמש בהתנדבות גם כיו״ר העמותה הישראלית לתרבות קולינריתתיירות הקולינרית, ווההוראה של ה

 

קים ואוכל, בקורס ילמדו מרצים מבכירי ענף התיירות והקולינריה, מורי דרך המתמחים בסיורי שוו :צוות המרצים

 שים יגיעו גם מסעדנים ושפים.בחלק מהמפגועוד, החרדית חוקרים המעורים במטבח של החברה 

אנשי מקצוע בתחום התיירות או הקולינריה המעוניינים להכיר את ההיצע הקיים בארץ הקורס פונה ל קהל היעד:

וליישם את הידע כדי למנף את ין להשתתף בקורס חווייתי וייחודי ובעולם וכל מי שהנושא קרוב לליבו ומעוני

ן לעצב את המקום והתפריט, דרך מורי דרך המבקשים להציג את ישראל התעסוקה בתחום. ממנהל מסעדה המעוניי

 או יעד כלשהו בחו״ל ללקוחותיהם דרך משקפיים חדשות, וטעימות.

מורי דרך, מדריכי טיולים בארץ ובחו"ל המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום הקולינריה הישראלית וגם לפתח 

 ם.יירות הכוללים היבטים קולינריימוצרי ת

 מטרות הקורס:

  הקניית מושגי יסוד בקולינריה, היסטוריה והתפתחות הקולינריה בארץ ובעולם 

 הקניית כלים מעשיים לתכנון וארגון של חבילות תיור הכוללות מרכיבים קולינריים 

  :וכד' , מבשלות בירה, מאפיותיין, גבינות, שמן זיתהכרות עם יצרני מזון 

 הקשורים לתרבות הקולינרית בארץ ובעולם הכרות עם אתרים 

 שיווק חבילות תיור המשלבות מרכיבים קולינרייםבנייה והקניית כלים מעשיים ל 

  אנשי מקצוע מובילים מתחום התיירות הקולינרית ויצירת שיתופי פעולהיצירת מפגש עם 

 בירושלים, בתל אביב ובהרי יהודה להדגמת הנלמד בחלק העיוני. הקורס יכלול גם סיורים
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 ושאי הלימוד העיקריים:נ

 הכרות עם עולם המושגים של התיירות והקולינריה .1

 הכרות עם הידע התיאורטי והמחקרי שנצבר בארץ ובעולם בתחומי המניעים הפסיכולוגיים, העדפות הלקוח,  .2

 שיח עם התייר הקולינריון ומשקאות והשפה העדכנית לקיום יעדים לתיירות מז .3

 .הקניית הכלים לניתוח יעד תיירותי ומיצוי התכנים המשמעותיים לתייר הקולינרי .4

 משלבי חומרי הגלם, דרך היצרנות הארטיזנלית אל הטעמים והשירות -המטבח הישראלי .5

 תיור. הפוטנציאל הכלכלי בתיירות הקולינרית, פיתוח מוצרים וחבילות .6

 .רשתות החברתיותרשת האינטרנט ו -צר לתייר הקולינריכלים לשיווק מו .7

עיוני בכיתה ושלושה סיורים קולינריים מפגשי לימוד  הקורס יכלול שמונה ימי לימוד: חמישה  מתכונת הקורס:

 ארץ.ב

 ימי חמישי סיורים, יום מלא / סיור ערב  98:29 – 0:99)לימודי כיתה בשעות  יום ראשוןהלימודים:  מיי

 הלימודים עיוניים  יתקיימו במכללה האקדמית בוינגייט

 הסיורים יתקיימו בימי חמישי. שעת היציאה תקבע בהתאם לאופי הסיור ומקומו.

 שעות לימוד 99היקף שעות הקורס: 

במהלך הסיורים יבקרו המשתתפים בשווקים, . "מיטיבי לסת"מי סיור ליבמהלך הקורס יתקיימו שלושה סיורים: 

ועוד. כל הסיורים ילוו על ידי מורי דרך מוסמכים המתמחים גם יים בתים מארחים, יקבים, מחלבות, מתחמים קולינר

 .בקולינריה

יעד של התמחותו בהקשר לה הקשורה לתחום עיסוקו או  כל תלמיד בקורס יתבקש להכין עבוד :עבודת הסיום

תחום התיירות והקולינריה. חלק יהוו פרוגרמה לפיתוח מוצרים . העבודות יותאמו אישית וקולינריתתיירות 

 משו גם כהפריה הדדית בין הלומדים ורעיונות ליזמות בתחום.מהעבודות יוצגו בסיום הקורס ויש

סיור קולינרי לפחות בכל המפגשים והסיורים. הגשת עבודת גמר )בניית תיק  99%נוכחות של חובות התלמיד: 

 והצגתו בפני הקבוצה(. בסוף הקורס הקבוצה תכין חוברת עם מסלולי סיור קולינריים שתוכננו במסגרת הקורס.

, אוטובוס צמודל שעורים בכיתה, סיורים מודרכים, דמי רישום )שכ"ל כול ₪ 399+   ₪ 3,099: מחיר הקורס

 .טעימות בסיורים בהתאם לתכנית

"מוסמך לתיירות קולינרית"  תעודת השתתפות בקורסשיעמדו בחובות הלימודיים תוענק  בוגרי הקורסלתעודה: 

 .מטעם המכללה האקדמית וינגייט

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

wincol.ac.il/xcool  .צרוף אישור רפואיב  90-9920300( ולשלוח   לפקס 

 orly-le@wincol.ac.ilאו במייל:   90-9920368להרשמה טלפונית ניתן לפנות למחלקת הרישום טל.  

 xcool@wincol.ac.il      90-9920392או במשרדי ביה"ס : 

                                

 שמח לעזור בכל שאלהנ                                                         

 אתגריופנאי צוות בית הספר לתיירות  
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