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ההצלחה שלכם
בראש סדר העדיפויות שלנו

Co-op ניהול בתי מלון תכנית לתואר
סקירת תכנית לימודים

תואר ה-Co-op לניהול בתי מלון מציג היבטים בענף התיירות והאירוח החיוניים לאלו המעוניינים לעבור לתפקידי 
פיקוח וניהול. תוכנית זו היא שילוב של מספר חודשים של לימוד בכיתה ומספר חודשים של ניסיון בעבודה במסגרת 

.Co-op-תכנית ה
כסטודנטים תלמדו את המושגים והטכניקות הקשורים לפעילות בתי מלון ומסעדות, שיווק בינלאומי, הכנת והגשת 

מזון, ניתוח פיננסי, הנהלת חשבונות, תפעול משק בית ומשרד קבלה ויחסים בין-אישיים בצוות בין-תרבותי.

Co-op-סקירת תקופת העבודה בתכנית ה
תקופת העבודה בתכנית ה-Co-op היא חלק חיוני לפיתוח סטודנטים רחבי אופקים. על-ידי עבודה ישירה בארגון 
אירוח או תיירות )מלון, מסעדה, קזינו, יקב וכו ‘(, הסטודנטים יזכו ללמוד מיומנויות מעשיות המשלימות את הלמידה 
ירחיב את הרשת לקריירה שלהם  ויעשיר את הידע שלהם,  יבסס את התיאוריות שהם למדו  זה  האקדמית שלהם. 

ויעניק להם ניסיון תעשייתי נחוץ ביותר.

“נראה שההצלחה קשורה לפעולה.“
אנשים מצליחים ממשיכים להיות בתנועה.“    | קונראד הילטון

 96% שיעור העסקת

סטודנטים
תוך 30 יום מהסיום



 96% שיעור העסקת

סטודנטים
תוך 30 יום מהסיום

ניתן ללמוד קורסי אנגלית כשפה שניה לפני תחילת התוכנית

דרישות קבלה
1. תעודת בגרות או תעודה מקבילה; או גיל 18 ומעלה.

2.  על המועמדים להפגין בהצלחה רמת מיומנות בשפה האנגלית 
בהתבסס על אחד מהמבחנים הבאים:

TOEFL PBT — 513; CBT — 183; IBT — 65 •
IELTS — 5.5 •

• בחינות מיון של Corenerstone — בציון בינוני גבוה*

כבוגרים תוכלו להפגין באופן מהימן 
את היכולות להלן:

יישום ידע ובכישורים של משאבי אנוש, ניהול ומנהיגות בכדי לשפר את 
הביצועים כעובדים וכחברי צוות, ולתרום לניהול של ארגוני אירוח.

פיננסיות  ומיומנויות  וידע  הכנסות  ניהול  עבודה,  עלויות  בקרת  יישום 
אחרות להפעלת של ארגוני אירוח.

תתרמו לאפקטיביות השיווק והמכירה לקידום תפעול מוצלח של ארגוני 
ומשתנים  שונים  מחשב  ויישומי  מערכות  לטכנולוגיות,  אירוח תסתגלו 

בענף האירוח.

 Interchange Third Edition and Passages Second Edition( מבחן מבוסס על חבילת ההשמה וההערכה  *
מאת הוצאת אוניברסיטת קיימברידג ‘, 2008(



אפשרויות התכנית
על פי משך התוכנית, אנו מציעים שלוש אפשרויות לתואר המשולב עם שיעורי אנגלית אינטנסיביים נוספים שיעזרו לך להשיג את הרמה המינימלית הנדרשת 

או רק כדי לשפר את האנגלית שלך.

שנת נסיון בעבודה בקנדה
יש לכם גם הזדמנות ליהנות משילוב הניסיון של שנת עבודה בקנדה במטרה לשפר את האנגלית שלכם ולחוות ניסיון בעבודה בינלאומית בוונקובר על ידי 

שילוב של 4 חודשים של שיעורי אנגלית אינטנסיביים ותואר ניהול אירוח בן 8 חודשים.
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כשפה שניה
HM 4 תעודות
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400 שעות

תואר בשנתיים

תואר בשנה

תואר ב־8 חודשים

*  הסטודנטים מקבלים תעודה אחת מ- AH&LA על כל קורס שהושלם. תעודת ההתמחות בחטיבת ניהול החדרים תוענק לאלו המסיימים את תוכנית התואר בשנתיים.

* לאחר סיום ארבעת החודשים להכשרת לימודי אנגלית כשפה שניה, הסטודנטים אחראים להשגת רמת האנגלית המינימלית הנדרשת בכדי להיכנס לתכנית התואר
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ניהול תפעול משק בית338
4 בינואר, 62021 בינואר, 2020

ניהול טכנולוגיה בענף האירוח468
1 בינואר, 32021 בפברואר, 2020

ניהול אבטחה ומניעת אובדן387
1 במרץ, 22021 בינואר, 2020

מנהיגות וניהול בענף האירוח304
6 באפריל, 62021 באפריל, 2020

ניהול פעילות משרד הקבלה333
3 במאי, 42021 במאי, 2020
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25 באוקטובר, 262021 באוקטובר, 2020

ענף שירותי לינה ומזון100
23 בנובמבר, 222021 בנובמבר, 2020
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תכנית הקורס
הקורסים שתלמדו תלוי בתאריך ההתחלה שלכם. אורך כל קורס הוא 4 שבועות.

(AHLEI) המכון האמריקאי למלונאות וללינה
שלנו   Co-op-ה תואר  מלון.  בתי  בניהול  והסמכה  האירוח  בתחום  בהכשרה  המוביל  העולמי  הארגון  הוא   AHLEI
לניהול בתי מלון עושה שימוש בספרי לימוד ובתכנים דיגיטליים המוכרים על ידי אגודת המלונאות והלינה של 
אמריקה (AH&LA) כדי לשדרג את חוויית לימוד תחום האירוח. עם סיום התוכנית, סטודנטים זכאים לקבל תעודות 

ותארים מ-AHLEI המוכרים ב -54 מדינות, המציעות לסטודנטים הזדמנויות רבות יותר לעבוד ברחבי העולם.

תאריכי התחלה

* הקורסים הם רצופים והסטודנטים יתחילו את הקורס על בסיס תאריך ההתחלה. ניתן להירשם לקורסים בודדים כתעודות לטווח קצר 



ניהול תפעול משק בית
יכול להיות רווחי ללא חדרים נקיים ופעילות  שום נכס אינו 
המחלקה  לנהל את  כדי  נדרש  מה  תלמדו  יעילה.  בית  משק 
החשובה הזו. קורס זה מספק סקירה מעמיקה החל מהעסקת 
עובדים איכותיים ושמירה עליהם, תכנון וארגון, וכלה בפרטים 

הטכניים של ניקיון ותחזוקה של כל אזור במלון.
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מנהיגות וניהול בענף האירוח 
תלמדו כיצד לשפר את יכולות המנהיגות שלכם ולפתח הבנה 
גבוהים, כמו גם העצמת עובדים.  ביצועים  צוותים בעלי  של 
תרבותי  מגוון  של  הבנה  יספק  הלימוד  בספרי  הכלול  מידע 
המובילים  את  מכין  המעשי  המידע  בעוד  תרבותי,  ושינוי 
ולחיזוק  השירות  לשיפור  הניהול  כלי  את  לפועל  להוציא 

העסק.

ניהול מועדון 
מועדונים  על  כללי  מידע  וסטודנטים  אירוח  למנהלי  מספק 
וכיצד לנהל מועדונים ממגוון מגזרים )מועדון עירוני, קאנטרי 
לסטודנטים  לעזור  היא  המטרה  וכו’(.  ספורט  מועדון  קלאב, 

להבין מועדונים בצורה תיאורטית.

ניהול פעילות המזון והמשקאות 
קבל את הבסיס הדרוש לך כדי לקבל החלטות חכמות בניהול 
פעילות מזון ומשקאות. קורס זה מדגים כיצד לתכנן, ליישם 
ולהעריך את פעילות המזון והמשקאות. תלמדו אסטרטגיות 
שיווק יעילות, כיצד לספק את דרישות איכות המזון והדרישות 
התזונתיות של האורחים, וכיצד להגדיל את הרווחים על ידי 

שירות ופרודוקטיביות מקסימליים.

ענף שירותי לינה ומזון 
מלונות  לגבי  כללי  מידע  וסטודנטים  אירוח  למנהלי  מספק 
אירוח  בין  הקשר  את  להבין  יוכלו  הסטודנטים  ומסעדות. 
הנסיעות  תעשיית  לבין  ומשקאות  מזון  הגשת  ושירותי  לינה 

והתיירות.

ניהול טכנולוגיה בענף האירוח 
וניהול  אירוח  בטכנולוגיית  היסודות  את  מספק  זה  קורס 
מזון  חדרים,  להזמנות,  יישומים  כולל  התוכן  מידע.  מערכות 
קורס  חשבונות.  וניהול  אירועים  ניהול  מכירות,  ומשקאות, 
אלקטרוני  סחר  מערכות,  של  ותחזוקה  אבטחה  גם  בוחן  זה 

וקריירות אירוח בהקשר לטכנולוגיית מידע.

ניהול משאבי אנוש בענף האירוח 
אירוח הוא ענף העוסק באנשים, וקורס זה מראה כיצד לנהל 
פעילות  במסגרת  שירותים  המספק  החשוב  האדם  כוח  את 
בחוקי התעסוקה  את הדרישות  כיצד למלא  האירוח. תלמדו 
העדכניות  האסטרטגיות  את  ותגלו  בארה”ב,  העבודה  ומקום 

לצורך משיכת עובדים, מיזעור תחלופה ומקסום התפוקה.

מכירות ושיווק בענף האירוח 
תגלו כיצד לבנות צוות מכירות מהשורה הראשונה הפועל על פי 
ואפקטיביות. קורס  יצירתיות, מצליחות  ושיווק  תכניות מכירה 
זה מראה כיצד למכור חדרים ושירותי מזון ומשקאות לתיירות 
מקצוע  אנשי  פגישות.  ומארגני  נסיעות  סוכני  ופנאי,  עסקית 
בתעשייה מספקים טיפים על אסטרטגיות שיווקיות אפקטיביות, 

כיצד מיישמים רעיונות המוצגים בקורס בתעשייה של ימינו.

ניהול פעילות משרד הקבלה 
הגדילו את יעילות משרד הקבלה וצמיחת המכירות באמצעות 
למדו  בתעשייה.  מובילים  ביישומים  ושימוש  הכנסות  ניהול 
כיצד משרד הקבלה משפיע ישירות על מחלקות אחרות וכיצד 
מבחן  מקרי  שלך.  הנכס  של  היעדים  את  מבטיח  יעיל  ניהול 
מעשי  מיקוד  מציגים  זה  בקורס  האמיתי  מהעולם  ודוגמאות 

בענף.

ניהול אבטחה ומניעת אובדן 
ביטחון הוא אחת הדאגות העיקריות בענף האירוח של ימינו. 
קורס זה מספק את הרקע הדרוש לכם לניהול בעיות אבטחה 
ונהלים המשפיעים על הנכס. הנושאים כוללים אבטחה פיזית, 
הגנה על נכסים, הגנה על אורחים, ציוד אבטחה, נהלי חירום, 
ומסמכים  של טפסים  דוגמאות מעשיות  ועוד.   OSA דרישות 

הופכות את הקורס למעשי ורלוונטי.

פיקוח בענף האירוח 
וניהול  פיקוח  מיומנויות  לפתח  לסטודנטים  יסייע  זה  קורס 
גיוס  כוללים  הנושאים  בענף.  להצלחה  החיוניות  יעילות 
עובדים, הכשרה, בקרת עלויות עבודה, תקשורת יעילה, ניהול 
מקצועית  פיתוח  תוכנית  יצירת  זמן.  וניהול  קונפליקטים 
לעשייה  הכיוון  את  לקבוע  לך  תעזור  שלך  האירוח  לקריירת 

חינוכית ומקצועית בעתיד.

אירוח כיום: הקדמה 
קורס זה מאמץ נקודת מבט ניהולית בהסבר על ארגון ומבנה 
בתי מלון, מסעדות, בתי קזינו, קווי שייט ומועדונים. הוא כולל 
אנוש,  משאבי  עסקית,  אתיקה  ניהול,  חוזי  זכיינות,  על  מידע 
שיווק ועוד. באמצעות תרשימים, תערוכות, סטטיסטיקה של 
שימושי  מידע  המספקים  אתרים  ורישומי  האירוח  תעשיית 

שניתן ליישם בעבודה.



תכנית מסלול לניהול בתי מלון
Cornerstone יכולים לעבור ישירות  סטודנטים שמסיימים את תואר ה-Co-op בשנתיים בניהול בתי מלון במכללת 
 )RRU( רודס  רויאל  אוניברסיטת  כולל  הבריטית,  בקולומביה  שלנו  השותפים  הספר  מבתי  אחד  עם  תואר  לתכנית 
 Cornerstone בנוסף,  ונקובר.  העיר  )VCC( הממוקמת במרכז  בוונקובר  והמכללה הקהילתית  בוויקטוריה,  הממוקמת 

מציעה מסלולים לבתי ספר בינלאומיים באוסטרליה ושוויץ.

אוניברסיטת רויאל רודס
ללימודים  השלישית  לשנה  ישירות  לעבור  זכאים  תהיו   ,Cornerstone מ  שנתיים  של  של  תואר  שהשגתם  לאחר 
באוניברסיטת רויאל רודס; תוכלו לבחור בין שתי תכניות המזכות בתואר ראשון בניהול תיירות גלובלי או בניהול בתי 

מלון בינלאומי.

המכללה הקהילתית בוונקובר
ראשון  לתואר  להירשם  זכאים  תהיו   ,Cornerstone ממכללת  מלון  בתי  בניהול  שנתיים  של  תואר  שהשגתם  לאחר 
בתכנית ניהול בתי מלון במכללה הקהילתית בוונקובר )VCC(. עם זאת, על הסטודנטים להשלים סמסטר מגשר לפני 

שהם עוברים ישירות לסמסטר החמישי שלהם במכללה הקהילתית בוונקובר.
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מסלולים בינלאומיים

לסטודנטים יש אפשרות להמשיך את לימודיהם 
ברמה הבינלאומית באמצעות תוכנית המסלולים 
שני  בין  לבחור  יכולים  הם   .Cornerstone של 
הבינלאומי  הספר  בית  בינלאומיים,  ספר  בתי 
 Blue Mountains( לניהול מלונאות בלו מאונטיין
 )International Hotel Management School
רוש  לה  למלונאות  הבינלאומי  הספר  בית  וכן 
 Les Roches International School of Hotel(

.)Management

בית הספר הבינלאומי למלונאות 
לה רוש

העברה לסמסטר השלישי בלה רוש במחוז ואלה, 
שוויץ.

בית הספר הבינלאומי לניהול 
מלונאות בלו מאונטיין

בלאורה  מאונטיין  בלו  הספר  לבית  העברה 
ובסידני, אוסטרליה עם 8 נקודות זיכוי.


