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מטרת הקורס:

מטרת הקורס לעסוק במושגי יסוד הקשורים בתיירות ,תוך בחינת המחקר העוסק בצדדים
החברתיים של התיירות .הקורס יתמקד בקשר בין אורחים למארחים והמפגש הבין תרבותי שנוצר
באתרי התיירות.

תאור הקורס:

הקורס יכלול דיון במושגי יסוד בתיירות ובהשפעות השונות של התיירים על הסביבה .הקורס יעסוק
בסוגים שונים של תיירות כגון :תיירות מתנדבים ותיירות סמים .במהלך הקורס יבחנו שאלות
הקשורות בהשפעות התיירים על המרחב התיירותי בו הם שוהים ועל המקומיים ,באופן כללי
ובארצות העולם המתפתח במיוחד.

דרישות הקורס:

 )1נוכחות חובה ( נוכחות ב 08% -מכלל השיעורים ).
 )2מטלת אמצע :הגשת עבודה על מאמר 18% ,מהציון הסופי של הקורס .פירוט הדרישות יינתן
במהלך הסמסטר.
 )3מבחן מסכם :הכולל את הנדון במהלך השיעורים ופריטי קריאה חובה (מסומנים בביבליוגרפיה
באדום) 08% ,מהציון הסופי של הקורס.

: מהלך הקורס ורשימה ביבליוגרפית
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