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 האוניברסיטה העברית

 

 ,)חדר הדרכה(  נושא: חדשנות וטכנולוגיה   50:10-09:00 - 1מושב מספר 

 ערן כתרד"ר יו"ר המושב: 

 המרצה נושא ההרצאה

 פתיחה

What in a photo makes you trust a person 

online?  A structural modeling approach 

 אייל ארטד"ר 

Purchasing Tourism Services Online   רגב -לרטשרון טייד"ר 

  שובלנעם פרופ'  חידושים בגיאוגרפיה התיירותית של ישראל

ניתוח שביעות רצון של תיירים בעזרת כלי המדיה 

 החדשים

 מר עמי צוברי 

ניתוח צרכנים בכלכלה השיתופית: מקרה הבוחן של 

EatWith 

 כתר ערן ד"ר 

 

 הדרכה(חדר  -מקביל ) סטריאוטיפיםתדמית ו ,נושא: מיתוג  11:10-13:00 - א'2מושב מספר 

 פרופ' אלי אברהםיו"ר המושב: 

 המרצה נושא ההרצאה

 להב  תמרד"ר  "רומן בהמשכים": כשתיירות ופייסבוק נפגשים

  קמהעמית גב'  לסבית בתל אביב -תיירות הומו

 מחקר חשיפתי אודות השלכתה של איבה צרכנית על

 דפוסי הביקוש לפעילות תיירותית 

 אברהםוילי ד"ר 

Studying the image of the rank and file 
employment in the hospitality industry in Israel 

 גליה פוקס ד"ר 

מיתוג לאומי ואסטרטגיות שיווק להתמודדות עם 

 סטריאוטיפים כלפי מדינות

 אברהם אלי פרופ' 

 

 (6קומה  -)מקביל   מארחים-נושא: יחסי אורחים 13:00-01:11 -ב' 2מושב מספר 

 ד"ר דריה מעוז :יו"ר המושב

 המרצה נושא ההרצאה

 מעוז דריה ד"ר   זוגיות מעורבת בסיני -של דימויים  רומנטיקה

 -חזון וחדשנות באירוח: חקר מקרה של רשת אכסניות 
 נצרת, ירושלים ותל אביב

  גלבמן אלוןד"ר  

מחוץ ל"בועה הסביבתית" : המפגש הבין תרבותי של 

 נוסעי העסקים

 אונגר אורית גב'  

 גילה אורן ד"ר   חב"ד חווית הביקור בבתי –אירוח  ככלי מיסיונרי 

 

 

 



 )חדר הדרכה(  , מורשת והיסטוריהמלחמהנושא:  15:40-14:00 -א' 3מושב מספר 

 ד"ר עמוס רון: יו"ר המושב

 המרצה נושא ההרצאה

 וני איילון ד"ר י  1938מלחמה, זיכרון היסטורי ותיירות, דנציג 

ככלי לניהול המשאב ההשתתפות ב "עדים במדים" 

  האנושי בצה"ל

 אפלבויים גב' טלי 

זהויות וזיכרון בתיירות מורשת: שילוב חקר שיח 
 השוואתי

 נוי חייםפרופ' 

"Does International Tourism Affect 

Transnational Terrorism 

 עוגן גולדמןד"ר 

 

 קשרי גומלין )שם זמני( –פסולת, אשפה ותיירות 

 

 ד"ר עמוס רון 

 

 (6קומה  - )מקביל שווקים תיירותיים :נושא 15:40-14:00 -ב'  3מושב מספר 

 פרופ' עליזה פליישריו"ר המושב: 

 המרצה נושא ההרצאה

 ניתוח שוק מושכני התיירות החקלאית

 

 פרופ' עליזה פליישר

Tourism and Sustainable Mobility:  

A Modal shift to Public Transport 

 ד"ר יעל רם

"הכלכלה התיירותית" [  לשיפור  FIT תיירות עצמאית ]

 בישראל

 טל -פזגרשון ד"ר 

Resource similarity, market commonality and 

spatial distribution of hotel competitive sets  

  שוורץפרופ' צבי 

 

 )חדר הדרכה(  תכנון גיאוגרפיה ותיירותנושא:  10:17-00:16   4מושב מספר 

 פרופ' יואל מנספלדיו"ר המושב: 

 המרצה נושא ההרצאה

המקרה של ציר כביש  –אתגרים בהקמת דרך תיירות 

 דרום, ים המלח והערבה 90

 

 אלמוג אלעדד"ר 

 ביקוש ופוטנציאל תיירותי–שביל ישראל 

 

 דמסקי גב' מיכל 

 תיירות שכונתית ממוקדת קהילה

 

 מנספלד פרופ' יואל 

 

 סיכום הסמינר
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