תכנית המפגש השנתי של הפורו האקדמי של חוקרי התיירות ישראל
ירושלי  1817לפברואר 2010

יו רביעי – סיור בירושלי ומושב פתיחה במלו המל דוד
 10:00יציאה לסיור רגלי ממלו המל דוד בהדרכת קובי כההטב ונע שובל

שימו לב שנקודת היציאה לסיור השתנתה וזאת בכדי לאפשר למי שמעוניי להשאיר את חפציו לפני
הסיור במלו המל דוד )בו יתקיי מושב הפתיחה של הכנס בערב( .המעונייני באפסו חפציה במלו
מתבקשי להגיע למלו כרבע שעה לפני היציאה לסיור.
מקו החנייה המומל& )בתשלו ( נותר חניו ממילא המצוי כחמש דקות הליכה ממלו המל דוד.

בתוכנית הסיור:
•

פרוייקטי של התחדשות עירונית במרכז ירושלי והקשר התיירותי? )מלו פאלאס ,מוזיאו
"הסובלנות" ,הרכבת הקלה ,מלו ממילא החדש ופרוייקט ממילא(.

•

ארוחת צהריי קלה.

•

כניסה לעיר העתיקה משער יפו ,רחוב דוד )שוק מזכרות התיירות( ,כנסיית הקבר ,תצפית גגות,
הרובע היהודי ,רחבת הכותל.

•

ביקור בעיר דוד בדגש על "תיירות ופוליטיקה" ומפגש ע אנשי עמותת אל עיר דוד )אלע"ד(
המפתחי ומפעילי את האתר .סיו משוער לקראת 17:00

19:0018:30
20:3019:00

ארוחת ערב קלה במלו המל דוד
פתיחת הכנס ומושב פתיחה בנושא "תיירות בירושלי  :פוליטיקה ,דימוי ותכנו".
יו"ר עליזה פליישר

קובי כה!הטב

ניהול התיירות בעיר העתיקה בירושלי :אתגרי ותכנית פעולה
אלי אברה

אסטרטגיות תקשורת לשיקו דימוי של אתרי תיירות שנפגעו מפעילות טרור
חיי נוי

תיירות ככלי פוליטי :פיתוח אתרי תיירות בירושלי כמקרה בוח

יו חמישי – הרצאות בבית מאיירסדור +בקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופי
 08:3008:15התכנסות
 10:1508:30מושב  :2אתגרי בניהול תיירות ברמת הפרט והחברה
יו"ר אריה רייכל
ירו פרל ואביעד ישראלי

ניהול משברי במשרדי הנסיעות בישראל
גליה פוקס ואריה רייכל

מבקרי חוזרי לישראל :תפיסות סיכו ואסטרטגיות להפחתת סיכו
ענת צ'ציק ,עליזה פליישר ותומר טולדו

השפעה של פחד מטיסה על בחירה של טיסות – מודל בחירה בדידה ע משתני פסיכוגרפי
יעל ר ונתי אוריאלי

רוצי ,מרצי ורצוצי – הא כול מרוצי? העדפות הורי בחופשה משפחתית
 10:4510:30הפסקת קפה
 12:3010:45מושב  :3תמורות בתיירות ובמרחבי תיירותיי
יו"ר שאול קרקובר
יניב בלחס

מה נית ללמוד מתהלי $התוריסטיפיקציה של גטו עירוני? ניתוח שיח ביקורתי של יעד תיירות
עמוס רו

ממכה ועד סולט לייק סיטי! ניסיו לאיפיו והבנת המיסחור בערי מקודשות
נוגה קולינס!קריינר

חקר תופעת העליה לרגל ופוסט מודרניות :המשכיות ושינויי
אלו גלבמ ודריה מעוז

אי השלו או אי!שלו :מסרי בסיורי מודרכי
 13:3012:30הפסקת צהריי
 14:0013:30דיו בנושאי על סדר יומו של הפורו
יו"ר עליזה פליישר
 15:1514:00מושבי מקבילי
מושב  4המרכיב החוויתי בתיירות
יו"ר יואל מנספלד
נעמה שקד!לוי

"מלכות המדבר" מסע תיירותי של נשיות וישראליות
גלית נמרוד ואריה רות

חוויות חדשות בתיירות מבוגרי
טלי אפלבוי ויניב פוריה

"עדי במדי" :תיירות מורשת ככלי לניהול המשאב האנושי בצה"ל

מושב  5פלחי תיירות חדשי
יו"ר קובי כה!הטב
פז רוה ,נורית קליאוט ונוגה קולינס!קריינר

רכיבת אופניי בישראל :אפיו אוכלוסיית רוכבי אופני הרי
תמר להב ,אלי אברה ויואל מנספלד

מיתוג המרחב התיירותי הכפרי :נקודת המבט של יחסי הציבור
אמיר שני

טיפולוגיה של מוצגי חיות בתנאי שבי :גישה חלופית
 15:4515:15הפסקת קפה
 17:0015:45מושב  :6איומי וסכנות בתיירות
יו"ר נע שובל
שאול קרקובר

הערכת האיו של עקבה על ענ %המלונאות של אילת
מעיי קורזי& ,יניב פוריה ודניאל ורדי

מחקר חשיפתי – דפוסי החשיפה לשמש של הציבור היהודי בישראל באר& ובחו"ל
עליזה יונס ,יואל מנספלד ושלומית פז

מקבעי תפיסות סיכו בריאותיות והשפעת על תיירי ישראלי הנוסעי למדינות מתפתחות
 17:1517:00סיכו המפגש

