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 ענף כלכלי בצמיחה

 תיירים בעולם  מיליארד  1.1 2013בשנת •

 מיליארד תיירים 1.6 2020לשנת צפי •

 מתיירות גדלות בממוצע  ההכנסות •

 לשנה 11% -ב

 

 בישראל

ההכנסות הישירות מתיירות בישראל  

 מיליארד דולר בשנה   5 -נאמדות ב

 מיליון מבקרים בשנה 3.5מעל 



 כדאי תיירות

 קריירה בינלאומית•

קשרים אישיים  פיתוח •

 גבולות -חוצי

עם תרבויות  מפגש •

 מנהגים ושפות

עם מקומות נופים  היכרות •

 ואתרים

המדינה בחזית  ייצוג •

 התדמיתית

 

 



 עיסוקים  מגוון התיירות מציעה 

  מלונאות 

 תיירות וסוכני נסיעותיועצי 

 וטבחותמסעדנות 

 בתיירותיזמות 

 כפריתתיירות 

 אטרקציותמפעילי 

 דרך והדרכת תייריםהוראת 

 שירותי הסעה לסוגיהםמתן 

 אתגריתתיירות 

 תעופה שירותי 

 ותערוכותכנסים , פסטיבלים, אירועיםהפקת 



   -תיירותמגמת 
 לימודים ערכיים

 מתן כבוד לזולת  • 

 פיתוח תודעת שירות וסבר פנים יפות• 

 טיפוח נימוסים והליכות  • 

 האחר והשונה, קבלת הזר• 

 הקניית ערכי אהבת הארץ ומורשתה• 

 ,  הפנמת הערכים גם בהקשר המשפחתי• 

 החברתי והציבורי כאזרח בישראל    



 משרדי החינוך והתיירות  
 מעודדים פתיחת מגמות 

תיירות בבתי ספר  
 בישראל

מספרם של בתי הספר שפתחו  •

 מגמות תיירות הולך וגדל

מגמות התיירות לבגרות כבר •

 תיכונים ברחבי הארץ   40-פועלות ב

תלמידי המגמה זכאים גם לתעודה  •

מקצועית בתחומי ניהול מלונאי או  

 ארגון תיירות נכנסת  



 משרדי החינוך והתיירות  
 פתיחת מגמות מעודדים 

 בבתי ספר בישראלתיירות 

לימודי תיירות לתואר ראשון ושני מתקיימים  מגמות •

 :  במוסדות אקדמיים לדוגמא

,  האוניברסיטה העברית, בן גוריוןאוניברסיטת 

 חיפהאוניברסיטת 

קורסים מקצועיים מתקיימים במסגרות לימודי המשך  •

 :  נוספים כגון

,  ס הארצי לתיירות"ביה, תדמורהמרכזי למלונאות ס "ביה

 מכללת הדסה , המכללה האקדמית בית ברל



 !כדאי תיירות: לסיכום

 ,  התלמידים ירכשו מקצוע מעניין בתעשייה מגוונת

 :ומתפתחתצומחת 

 לבחור מקצוע נוסף מוכר לבגרותיוכלו •

 לתעודה מקצועיתזכאים •

להשתלב בלימודי המשך אקדמאיים בתחום  יוכלו •

 התיירות

 אפשרות להתקדם במסלולי אחריות וניהוליקבלו •

 התיירות מהווים אתגר ללימוד שפות רבותמקצועות •

 שירכשו התלמידים במהלך הלימודים  הערכים •

 נחלתם גם בעתידיהיו 

 



 !תודה רבה
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