
 
 

 

 תיירות כפרית בגליל המערבי, מגמות עתידיות ושיפור ביצועים –סילבוס 

הקניית ידע וכלים למעוניינים להקים עסק תיירותי או  : הכרות עם תעשיית התיירות,מטרת הקורס

 להתקדם ולשפר את ביצועיהםלעוסקים בו זה מכבר ורוצים להתעדכן 

המעוניינים  ,וזיקה לעולם התיירות ירות או בעלי רעיון/מוצר עם אופי:  אנשים העוסקים בתיקהל היעד

 להכיר בצורה טובה יותר את תעשיית התיירות ולהשתלב בה בעתיד 

 ש"א 45: היקף הקורס

 ש"ח 500: דמי השתתפות

 אולם מליאה מעלה יוסף: מיקום

 ורדית קפלן: ראשית מרצה

מס' 

 מפגש

 תכנים נושא תאריך

1 
01.02.2023 

16:00-19:45 

 מבוא לעולם התיירות

 ורדית קפלן

  הכרות עם משתתפי הקורס ותיאום ציפיות 

  .עולם התיירות כתעשייה מובילה בארץ ובעולם 

 .התיירות בתקופת הקורונה מאין ולאן 

 'תיירות נכנסת, תיירות יוצאת, תיירות פנים וכו 

  לעולם התיירותמבוא 

  מגמות וכיוונים  –תעשיית התיירות לאחר הקורונה 

2 08.02.2023 

גיבוש אסטרטגיה 

  עסקית ושיווקית

 ורדית קפלן

 גיבוש אסטרטגיה עסקית 

  מודל  -מיקוד הרעיון העסקיSWOT  

  מודל ה– P7 ומשמעותם 

 ניתוח מתחרים 

 ניתוח קהלי יעד פילוח שוק ולקוחות פוטנציאלים 

  יסודות ובניית תכנית שיווקית, הבנת צרכי לקוח 

 תרגול 

3 15.02.2023 
  המוצר התיירותי 

 ורדית קפלן

  

 אריזה ,  מיתוג , בידול 

 בפועל  יםיתמחור ושיווק בערוצים קלאס 

 תרגול 

4 22.02.2023 

 שיווק דיגטלי

 צחי צימנט

  אינטרנט ורשתות  –סקירת ערוצים שיווקים דיגטליים

 חברתיות

 במדיה חברתית תוך חיבור לעולם התיירות שימוש 

 בת תוכן שיווקייכת 

 םיויצירת לידף שיתו, פרסום ממומן 

5 01.03.2023 

 .תפעול העסק

להתפרנס או להרוויח 

 ?בכבוד

 שרית ויסמן

 ניתוח כדאיות עסקית 

 ניהול תזרים המזומנים וחשיבותו 

 כנית עבודה שנתיתעבודה על פי ת 

 מעקב ובקרה על התכנון 

 להתפרנס או להרוויח 

 כנית עבודה ויעדי מכירותתרגום לת 



 
 

 

מס' 

 מפגש

 תכנים נושא תאריך

6 08.03.2023 

 –ינג טורי טלס

ד"ר מיכל הרשמן  

  מעברים

 חשובטלינג ולמה הוא מה הוא סטורי 

 הסיפור האישי שלי 

 אומנות הסטוריטלינג וחיבור לסיפורים האישיים 

 בכלים של סטוריטלינג לשיווק העסק  ת/איך אני משתמש

 שלי

  שימוש בסטוריטלינג  –במידה ומדובר בעסק שמארח

 לטיוב המוצר התיירותי שלי

7 15.03.2023 

הכרות עם מיזמים 

 מהשטח

 סיור בוקר

 ורדית קפלן 

  הכרות עם מוצרים ויזמים בתעשיית התיירות על הציר

 כחוויה כוללת –מעסק לעסק 

 ...מארחים , מקומיים, מוצרי מקום ובעלי צימרים ועוד 

8 22.03.2023 

הכרות עם גופי 

הפועלים במרחב 

שת"פ ובניית רשת 

 קשרים מקומית

 ורדית קפלן

 הכרות עם נציג החממות התיירותיות 

 הכרות עם נציג משרד התיירות 

 הכרות עם נציג הרשות לפיתוח הנגב והגליל 

 שת"פ אזורי ומקומי 

 קהילת תיירות מקומית ושיתופי פעולה אזורי 

9 29.03.2023 
 והצגת מיזמיםסיום 

 ורדית קפלן 

  הצגה אישית של המשתתפים את היוזמים המתוכננת או

 ת בעקבות הקורס.וויכנית עסקית ואסטרטגית עכשת

 

 התכנים והמועדים נתונים לשינויים *

 * יתכן ומפגש אחד או שניים יתקיימו בזום )למי שלא נוח לעשות זום מהבית מוזמן/ת למשרד

 לקיים זום משותף(, מעברים שליד קיבוץ עברון

 

 052-3420720לפרטים והרשמה: שחר כץ מעברים גליל מערבי, טל. 

 mwg.org.il3job@כתובת מייל: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiEswCZPgCxo2cJkdefL2sPnooB8-לינק להרשמה: 

JdN6RD7zVS2iIFFmWtQ/viewform?usp=sf_link 
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