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עם למעלה מ-7,000 סטודנטים ב-35 קמפוסים, VATEL ממוצבת כרשת בתי הספר המובילה בעולם 
ומאז אנחנו מכשירים   1981 והאירוח. את פעילותנו התחלנו בשנת  למקצועות מינהל התיירות 

מנהלים ועובדים מקצועיים לתעשיית המלונאות והתיירות בארץ ובעולם. 
במהלך השנים פיתחנו שיטת לימוד ייחודית, שמשלבת תמהיל מדויק של לימודים תיאורטיים עם 
התמחות מקצועית בשטח. השיטה מוכיחה את עצמה, שנה אחר שנה; בזכותה, כבר השתלבו 30,000 

בוגרים שלנו, המכונים ”ואטלים”, בתפקידים מקצועיים וניהוליים בבתי המלון המובילים בעולם.
יוצרים רשת קשרים שמסייעת לסטודנטים חדשים  בנוסף, הבוגרים הפרושים על פני 20 מדינות, 
- לאתר מקום התמחות, ולבוגרים הטריים - להשתלב במקומות עבודה במלונות היוקרתיים ביותר. 

בעולם ידועה VATEL כקבוצה הראשונה של בתי ספר בינלאומיים לעסקים, המתמחה באירוח וניהול 
תיירות. בזכות הפריסה העולמית של הרשת גם אתם תוכלו ליהנות מאינספור הזדמנויות שיאפשרו 
לכם לפתח קריירות מצליחות ומשמעותיות, ובאותה נשימה גם יעניקו לכם הזדמנות נפלאה לתרום 

לפיתוח ענף התיירות בישראל.

אלן סבן, 

VATEL נשיא ומייסד קבוצת

2012, מתוך מטרה להיות שותפים  VATEL תל-אביב פתחנו בשנת  את 
רמתם  הבנו, שלמרות  אז  כבר  בישראל.  התיירות  בפיתוח  מרכזיים 
הגבוהה של המלונות בישראל, כדי להתחרות בהצלחה ביעדי תיירות 
איכות השירות  נידרש להשקיע בשיפור משמעותי של  בינלאומיים, 

שאנחנו מעניקים לתיירים.
וכאן בדיוק נכנסת VATEL לתמונה. 

לסטנדרטים  הסטודנטים  את  מחברים  אנחנו  אביב  תל   VATEL-ב
הבינלאומיים הגבוהים ביותר של ניהול מלונות ותיירות, תוך שימת דגש 
יוצאים לשוק  מיוחדת על אומנות האירוח הצרפתית. וכך, כשהבוגרים 
העבודה, הם מביאים עמם את יסודות וערכי תרבות האירוח הבינלאומית, 

החיוניים למתן שירות איכותי ללקוחות מרחבי העולם. 
זה מצב של WIN WIN: הסטודנטים, גם תורמים לשיפור איכות השירות 
צעד,  ו-VATEL מתקדמת, צעד אחר  נהנים מקריירות מצליחות,  וגם 
למימוש החזון אותו חרתה על דגלה, והופכת לשותפה מרכזית בפיתוח 

התיירות בישראל. 

מיכאל סבן, 

מנכ”ל VATEL תל-אביב
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הקריירה שלכם מתחילה כאן

 VATEL תל-אביב:

 פותחים בפניכם
את הדלתות לקריירה 
בינלאומית במלונאות 

ותיירות

,VATEL-ברוכים הבאים ל

סטודנטים יקרים,
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כידוע, ענף התיירות בכלל ותעשיית האירוח בפרט מצויים 
בצמיחה מתמדת. אין עוד הרבה ענפים שצלחו את המשברים 
בדומה  ואף צמחו מהם,  והחברתיים,  הכלכליים הפוליטיים 
הענף  הפך  הצמיחה,  לתהליכי  במקביל  התיירות.  לענף 
לתחרותי יותר והישגי יותר, וככזה הוא מחייב מנהלים ועובדים 

בעלי ידע וניסיון מעשי במתן שירות בסביבה רב-תרבותית.
ב-35 השנים האחרונות השכלנו ב-VATEL לזהות ולהטמיע 
את התמורות והמגמות החדשניות בענף. באמצעות תכניות 
הלימוד הייחודיות שפיתחנו, אנחנו מכשירים את הדור הבא 
בתהליכי  המיומנים  ונותני השירות,  של מקבלי ההחלטות 
עבודה בסביבה רב-תרבותית משתנה בבתי מלון ברחבי העולם. 
ניהוליות  בקריירות  הסטודנטים שלנו משתלבים בהצלחה 
במחלקות השונות בתחום האירוח, הקייטרינג, ניהול מלונאות 
ותיירות, כמו גם בפיתוח שירותים ייעודיים. תוכלו למצוא אותם 
במיגוון תחומים כגון: שיווק, מכירות, אדמיניסטרציה, משאבי 

אנוש, הדרכה, תקשורת ועוד.

התיירות בישראל שוברת שיאים
המספרים מדברים בעד עצמם: בשנת 2016 אירחנו בישראל 
מדברות  הקרובות  לשנים  והתחזיות  תיירים,  מיליון  כ-3.5 
רפורמת השמיים  בשנה.  תיירים  מיליון  כ-10  צפי של  על 
הפתוחים שהשיקה המדינה ב-2013 הזניקה תוך שנה ב-35% 
כמות  בצורה משמעותית את  והגדילה  את מספר הטיסות 
התיירים המגיעים לישראל. כדי לעמוד בעלייה המשמעותית 
בביקוש, המדינה, מתכננת להגדיל את מספר החדרים בבתי 
להיערך בהקדם  חייבים  בענף  והעוסקים  ל-19,000,  המלון 
למתן שירות מקצועי וחווייתי. מדינת ישראל מצידה, מעוניינת 
יעיל  מענה  לספק  כדי  איכותיים,  וחינוך  הכשרה  להעניק 
לצרכיה המקצועיים של התעשייה. תעשיית התיירות מצידה, 
ניהול מוכשרים, שיעמדו  נמצאת בחיפוש מתמיד אחר אנשי 
בהצלחה באתגרים ובסטנדרטים הגדלים בהתמדה של הענף 

המתפתח. 

כישורים מיוחדים זה שם המשחק! 
תהליך הגלובליזציה מציב אתגרים חדשים בפני קבוצות 
הגבולות,  שנפתחו  מרגע  בינלאומיות:  מלונאות  ורשתות 
אנשים הפכו לניידים יותר ותיירים מגיעים מכל מקום. וכשהם 
מתארחים בבתי המלון, הם רוצים להרגיש בבית. מכאן, עולה 
צורך קריטי בהנהלות תפעוליות ובכירות, בעלות ידע מקצועי 

ומיומנויות עבודה בסביבה רב-תרבותית.
מנהלים, שמומחיותם בניהול צוותים רב-תרבותיים, שמבינים 
את צרכי הלקוחות מתרבויות שונות, הפכו למבוקשים בענף:

‹‹ יש להם חשיבה אסטרטגית 

‹‹ יש להם ראייה מערכתית

‹‹ הם בעלי אוריינטציה פיננסית 

‹‹ הם מיומנים בתקשורת בסביבה משתנה

 ‹‹ הם עוזרים לארגונים ליצור בידול ולהתבלט

    בשוק התחרותי

היום, מחפשות הנהלות הרשתות הבינלאומיות אחר  כבר 
מיומנים  בוגרים מקצועיים, המתמצאים בתעשיית האירוח: 
טווח, שמסוגלים להגן על תכנית  בניהול פרויקטים ארוכי 
ואחראיים,  מנוסים  מנהלים  דירקטוריון.  בישיבת  עסקית 
בין  איכותיים, שיודעים לשלב בצורה אופטימאלית  אנשים 
הסביבה  לניהול  תחרותית,  בסביבה  ופיננסי  עסקי  ניהול 
האנושית, בכל מקום בעולם, הם מצרך מבוקש. לא מדובר רק 
על ידע שנרכש בבתי ספר למנהל עסקים, אלא גם על ידע 
חיוניים, שהינם מאפיינים הכרחיים להצלחה  וכישורי חיים 
בתעשיות האירוח והתיירות הבינלאומיים. את השילוב המדויק 
 VATEL בין מיומנויות ניהול למיומנויות אירוח בתיירות מספקת

לתלמידיה מזה 35 שנים.

הסטודנטים של VATEL: הכי 
מבוקשים גם במותגי היוקרה בעולם 

נציגויות בערים הגדולות  יוקרה פותחים  מותגי  ויותר  יותר 
היכולת  תבל.  קצוות  מכל  תיירים  מגיעים  אליהן  בעולם, 
ומנהגיו היא  לתקשר עם כל תייר בהתאם לתרבותו, שפתו 
היוקרה ברחבי  מותגי  כל  לכן,  קריטית להצלחת המותגים. 
העולם זקוקים לעובדים עם תכונות ומאפיינים כשל הבוגרים 
יכולת הקשבה, מנומסים, תרבותיים ואלגנטיים.  שלנו; בעלי 
יכולות תקשורת  בצד  שונות  ניהול  ומיומנויות  ידע  שילוב 
VATEL למבוקשים  בוגרי  וכישורים התרבותיים הופכים את 

ביותר גם בתעשיית מותגי היוקרה בעולם. 

אינספור הזדמנויות קריירה 
מחכות לכם

40%תעשיית האירוח הבינלאומית: מחפשים היום את מנהלי המחר

30%

20%

10%

מהבוגרים השתלבו
בקבלה ובניהול קשרי לקוחות

מהבוגרים השתלבו
בתחום במזון ומשקאות

מהבוגרים השתלבו
במכירות ומשאבי אנוש

מהבוגרים השתלבו
בתפקידי ניהול בכירים

בטח תרצו לדעת ש...

על איזו קריירה 
אתם חולמים? 

אן עימנואל ל'בלי,
Hôtel Fouquet’s Barrière מנהלת מכירות מלון

פאריז, צרפת

ג'רמי דה פומבל,
 Hotel & Napasai Hotel מנהל כללי מלון

קוסומוי, תאילנד

אנטוני וונג,
מנהל שיווק ומכירות,

Park Hyatt מלון
שנחאי, סין

ניהול מכירות

ניהול מלון

ניהול מסעדה וקייטרינג 

ניהול לינה

ניהול משאבי אנוש

ניהול הדרכה

ניהול כנסים ואירועים 

ניהול מוצר

ניהול תפעולי

בקרת איכות, וכו’ 
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מחוברים לשטח
תהליך הכשרת מנהלים תפעוליים ומנהלים בכירים בתעשיית 
האירוח הבינלאומית, המסוגלים לעבוד בסביבה תחרותית 
שיווק,  עסקים:  מנהל  לימודי  על  מבוסס  וקוסמופוליטית, 

משאבי אנוש, אדמיניסטרציה וכספים. אבל זה לא הכול! 
ב-VATEL אנחנו מאמינים שהכשרה אפקטיבית חייבת להיות 
ולכן בבניית תכניות הלימוד  וניזונה מצרכי השטח,  מחוברת 
זו אחת הסיבות להערכה  זה.  עיקרון  על  אנחנו מקפידים 

המרובה שזוכה התואר של VATEL בשוק העבודה.

בפועל, החיבור לשטח מושג בזכות ארבעה מרכיבים עיקריים: 
המקצוע 	  אנשי  מיטב  את  כולל  שלנו  המרצים  צוות 

והמומחים המובילים בתחום. 
הסטודנטים שלנו נהנים מהכשרה מעשית במסגרת בתי 	 

המלון של הרשת. 
ורביעית כבר מתנסים בניהול 	  סטודנטים בשנה שלישית 

סטודנטים צעירים.

כל סטודנט מתנסה בבניית פרויקט מקצועי בליווי אישי.	 

MARCO POLO תכנית הדגל של VATEL פותחת בפניכם את 

הדלתות להכרות עם תרבויות שונות בעולם. יצרנו את התכנית 

ובניסיון מעשי  במטרה לצייד את הסטודנטים שלנו בהשכלה 

בשוק המלונאות הבינלאומי, באמצעות התמחות באחד מתוך 

אם אתם שואפים  25 בתי המלון של הרשת ברחבי תבל. אז, 

בינלאומית, עבורכם, התכנית היא קרש הקפיצה  לקריירה 

האולטימטיבי להגשמת החלום שלכם. 
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תכנית מרקו פולו: הקשרים שלנו, ההצלחה שלכם!
התמחות צוברת מומנטום - זה כל העניין!

כן, אנחנו יודעים שאין כמו התנסות בשטח כדי לבנות ביטחון 
ויכולות, לכן, אצלנו, החל מהשנה הראשונה כל הסטודנטים 
ובהתמחות מעשית במחלקות השונות  בעבודה  משתלבים 
בשוק  ניסיון  צוברים  הם  בשטח  ההתנסות  בזכות  ברשת. 
מסייעת  המעשית  ההתמחות  מההתחלה.  כבר  העבודה 
לסטודנטים להפוך את הידע התיאורטי ואת מיומנויות האירוח 
מול  ותכליתית בתהליכי שירות  יעילה  שרכשו, להתנהלות 
לקוחות אמיתיים. חשוב לציין שההתמחות, כמו כל עבודה, 

מלווה בתגמול כלכלי. 
בנוסף, הסטודנטים שלנו לומדים איך להיות חלק מצוות 
תוך שהם מתנסים בהתמודדות, הלכה למעשה, מול  מוביל, 
אתגרים בסביבות מקצועיות שונות. זו “טבילת אש” מקצועית 
עבודה  לניסיון  מקבילה  מחוויה  ליהנות  להם  שמאפשרת 
מוחשי, עוד לפני שיצאו לשוק העבודה ואפילו לפני שהתחילו 

לחפש את העבודה הראשונה שלהם. 
מתקיימות  הן  בקפידה,  בוחרים  אנחנו  ההתמחויות  את 
כוח  ומאפשרות לסטודנטים לצבור  כוכבים,   5 במלונות של 
ומומנטום לאורך כל תכנית הלימודים. מדובר בהתמחות על 
בסיס בחירה אישית המותאמת לצרכיו, יכולותיו וכישוריו של 
כגון מיקום  ייחודיים  הסטודנט, תוך התחשבות במאפיינים 

הרשת- גלובאלי או לוקאלי, שמירת שבת, ועוד.  

שיטה ייחודית
הנוסחה המנצחת של VATEL סוללת לכם את הדרך להצלחה: שילוב מדויק של מקצוענות 

מעשית והכשרה רב-תרבותית, שזוכות להערכת מומחים מובילים בתחום המלונאות

“רק מי שמעז להתרחק מהחוף מגלה יבשות חדשות” לורד צ’נסלר

מרקו פולו: ההזדמנות 
שלך לקריירה בינלאומית

:MARCO POLO בזכות תכנית
 מכירים מקרוב מדינות ותרבויות מרתקות.	 
 	.BACHELOR לומדים שפה זרה נוספת תוך כדי הלימודים לתואר 
  נהנים מהכרה ומנקודות זכות על שנת הלימודים בחו”ל,	 

 על בסיס הקרדיטציה האירופית. 
 מקבלים אפשרות להתמחות במדינה המארחת. 	 
  בסיום ההתמחות חוזרים לישראל, מצוידים בידע בניהול	 

 רשתות בין לאומיות.

25 מדינות פותחות בפניך את השערים! במי אתה בוחר? 

M
ARCO POLO PROGRAM

דן סמואל,
מרקו פולו מאוריציוס 2015, 

כיום מנהל מזון ומשקאות 
במלון אלכסנדר ת”א

דבורה שוקרון,
מרקו פולו בואנוס איירס 2015, 

כיום מנהלת טרקלין עסקים 
ברשת דן

דילן סרוסי,
מרקו פולו פאריז 2016, 

כיום סטודנט שנה שלישית 
בואטל תל אביב

דוד אלסטר,
מרקו פולו מדריד 2016, 

כיום סטודנט שנה 
שלישית בואטל תל אביב
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BACHELOR
בשנה 1: הסטודנטים נחשפים לעולמות תוכן מגוונים, תוך כדי 
כגון: שיווק, משאבי אנוש,  לימודים בבית הספר במקצועות 
ותרבות מקצועית. הם מתנסים בקייטרינג,  אדמיניסטרציה 
ולומדים להתמודד ביעילות עם  טכניקות הפקה קולינריות, 

אילוצים ואירועים בלתי צפויים בקבלות פנים וסמינרים.

תוך  ניהולי,  ניסיון  בהדרגה  צוברים  הסטודנטים   :2 בשנה 
כדוגמת משפט  בקורסים  הידע התיאורטי  המשך העמקת 
עסקי וכלכלת תיירות. הם מתנסים בניהול צוותי סטודנטים 
מזון  של  מקצועי  בניהול  גם  בנוסף  הראשונה.  מהשנה 
ומשקאות, או במחלקות אגף חדרים: קבלה, הזמנות, משק 
בית, קשרי לקוחות וטרקלין אירוח. בדרך, הם צוברים ביטחון 
עצמי ומקצועי ומפנימים את מיומנויות ההתנהלות הנדרשות 

בהתאם להיררכיה הארגונית.  

ומיומנויות משפטיות,  ידע  הסטודנטים מפתחים   :3 בשנה 
כלכליות ותקשורתיות. עכשיו, הם בשלים לנהל צוותים בבית 
הספר. השנה השלישית מיועדת לפיתוח יכולות חשיבה וניתוח, 
תוך שימוש בידע העשיר שנצבר, לצורך תכנון אסטרטגיות 
לצרכי התעשייה  ותהליכי קבלת החלטות, שיספקו מענה 
הלימוד, הסטודנטים  בסיום שלוש שנות  הניהולית.  ברמה 
מגיעים לרמת מנהלים אופרטיביים במחלקות השונות במלון. 

תכניות הלימודים

:BACHELOR-עובדים מיד עם סיום ה
תכנית הלימודים של VATEL כוללת חמש שנות לימוד. יחד עם 
זאת, סטודנטים המעוניינים, יכולים להשתלב בשוק העבודה 
אחרי שלוש שנות לימודים בלבד. מיד לאחר קבלת תעודת 
וניסיון מקצועי  ידע  ה-BACHELOR, המאשרת שהינם בעלי 
באירוח, הם מוזמנים להשתלב במשרות בתחום בקרת איכות, 
ייעוץ,  אדמיניסטרציה, ניהול מזון ומשקאות, ניהול מחלקות, 

הדרכות,  ועוד. 

:MBA Executive מנהלים בסיום
לאחר קבלת MBA VATEL וצבירת ניסיון של בין שנה לשנתיים, 
המלון  בבתי  בכירים  ניהול  בתפקידי  “ואטלים” משתלבים 
והופכים למנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, מנהלי שיווק, 

מנהלי מזון ומשקאות, מנהלי חדרים, ועוד... 

חשוב לדעת:
92% מהבוגרים שלנו עמדו
בהצלחה במבחני ההסמכה

MBA VATEL
וקבלת  ניתוח  יכולות חקר,  המטרה: להקנות לסטודנטים 

החלטות אסטרטגיות בניהול בכיר.

ביסודות התיאורטיים  הסטודנטים מצויידים כעת   :1 בשנה 
להתמקד  בשלים  והם  מקצועית,  תרבות  בצד  הנדרשים, 
בחשיבה ביקורתית, ניתוח אנליטי וקבלת החלטות ניהוליות. 

והיכולות בנושא  הסטודנטים ממקסמים את הידע   :2 בשנה 
קבלת החלטות אסטרטגיות, תוך ניתוח מקרי בוחן של חברות 
מובילות מתחומים שונים. המטרה: פיתוח ארגז כלים מעשי 
צוותים, מחלקות  שיסייע להם לנהל באפקטיביות מירבית, 

ותהליכים בתעשיית האירוח והתיירות.

ובניסיון  בידע  מצוידים  MBA VATEL הסטודנטים  בסיום 
ניהול  מעשי מקסימאליים, כדי להתברג בקלות בתפקידי 
"הוואטלית“ בתרבות  בכירים, להשפיע ולהטמיע את הרוח 

האירוח. 

ייחודי בתוכנית: 
משחק העסקים הבינלאומי של ואטל - 

כלי חדשני לסימולציות בניהול
אין כמו סימולציות כדי להכין את הסטודנטים שלנו למצבים 
לכן  והאירוח.  התיירות  בתעשיית  ייתקלו  בהם  האמיתיים 
פיתחנו ב-VATEL את משחק העסקים הבינלאומי, בו מתנסים 
לשוק  יוצאים  שהם  לפני  רגע  החמישית.  השנה  תלמידי 
ניהוליות אסטרטגיות,  יידרשו לקבל החלטות  בו  העבודה, 
מערכתיות ואישיות, הם מקבלים הזדמנות ייחודית לצבור עוד 

קצת ניסיון מעשי.
משחק העסקים הבינלאומי של VATEL מרהיב בעיצובו, ידידותי 
יכולתו  למשתמש ומעשיר את מיומנויות הסטודנטים בזכות 
לייצר סימולציות מושלמות של מצבים אמיתיים בתעשיית 
האירוח. הסטודנטים נחלקים לצוותים, כאשר כל צוות אחראי 
על ניהול שלוש חברות השייכות לקבוצה: אחזקות VATEL, עיר 

 .VATEL ואתר הנופש ,VATEL

במשחק, בזמן אמת, כמו בחיים, מתמודדים הסטודנטים עם 
תהליכי קבלת החלטות מורכבים, תוך שהם נדרשים להפגין 
וטכנית, בצד התייחסות  פיננסית  חשיבה עסקית-מסחרית, 
למרכיב האנושי. בסיום המשחק נבחר צוות מנצח, זה שקיבל 
את ההחלטות האסטרטגיות הטובות ביותר, צבר את מקסימום 
 ”VATEL “נבחרת החלומות של  לכינוי  זוכה  והוא  הנקודות 

לאותה שנה. מי יודע? אולי זה יהיה הצוות שלך?

השילוב המנצח:
ידע תיאורטי והתנסות מעשית 
תכנית לימודים גמישה ופתוחה

5 שנות לימוד ב-VATEL מכינות 
אותך לניהול 

הכרה והסמכה:
VATEL- BACHELOR התעודות שמעניקה
.RNCP-מוכרות על ידי ה MBA VATEL-וה

ההכרה ניתנת על בסיס שלושה קריטריונים במצטבר:
ידע תיאורטי: תיאור מפורט שנכתב על ידי אנשי . 1

מקצוע הסוקר את חובות מנהלים, ואת תפקיד מנהל 
מלון בינלאומי.

תכנית מעשית: תיאור מיומנויות, כישורים וידע . 2
רלוונטיים לתפקיד זה.

הוכחת ההצלחה: רשימת תפקידים מאוישים על ידי . 3
בני שלושה מחזורים קודמים ודירוגם. 

המכינה:
3 חודשי לימוד	 
4 שבועות לימודים עיוניים	 
5 שבועות של התנסות מעשית במלון	 
תכני הלימוד: מבוא למזון ומשקאות, תדמית, עמידה 	 

מול קהל, מבוא לעולם האירוח, היגיינה ובטיחות, 
תורת היין, מבוא לעולם המלונאות, הסביבה 

המלונאית, ועוד.
עלות: 10,000 ₪ 	 

אפשר ללמוד אצלנו גם עם תואר ראשון מתחום 
חוץ  בכל תחום  ראשון  תואר  בעלי  שונה: סטודנטים 
ממלונאות המעוניינים ללמוד לתואר MBA יידרשו לעמוד 
בהצלחה במכינה בת 3 חודשים )מדובר בלימודים עיוניים 

ומעשיים, כולל תגמול עבור שעות העבודה(. 
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תנאי קבלה
בגרות  |  מבחן פנימי  |  ראיון אישי  |  מכתב פניה אישי

מלגות
תשלום דרך פיקדון חיילים משוחררים	 
שובר הנחה מטעם משרד הקליטה בגובה 7,000 ₪	 
אפשרות לפריסה של עד 10 תשלומים לכל שנת לימוד	 
שכר לימוד: 25,000 ₪ לשנה	 

כל מה שרציתם לדעת
BACHELOR-על ה

35% לימודים אקדמיים | 65% עבודה מעשית 
משך הלימודים: 3 שנים

מטרות ההכשרה:
הקניית ידע ומיומנויות ניהול, פיתוח צוות, ניהול אופרציות 	 

בסביבה בינלאומית, משפט, כלכלה ומנהל עסקים.
אירוח של 	  צרכי  והכרות עם  מיומנויות תקשורת  פיתוח 

לקוחות מתרבויות שונות.
ניהול 	  במשרות  להשתלבות  עצמי  ושיווק  פרזנטציה 

אופרטיבי. 

הסטודנטים נחשפים לתחומי השיווק,  שנה א’:   BACHELOR

משאבי אנוש, אדמיניסטרציה, תרבות מקצועית, גסטרונומיה, 
פנים  קבלות  אירועים,  ניהול  מסעדנות,  קייטרינג,  ניהול 

וסמינרים. 

התיאורטי,  הידע  חיזוק  המשך  תוך  ב’:  BACHELOR שנה 

ההכשרה  במהלך  הניהול.  לעולם  נחשפים  הסטודנטים 
המעשית, הם מנהלים את הסטודנטים של השנה הראשונה, 
ידי סטודנטים של השנה  תוך כדי שהם עצמם מנוהלים על 
השלישית. התוצאה: הם צוברים ביטחון עצמי, מקצועי וניהולי. 

הסטודנטים רוכשים את הידע הבסיסי  ג’:  BACHELOR שנה 

הנדרש לניהול צוותים במסגרת בית הספר. הידע התיאורטי 
שרכשו בשנים קודמות בשילוב פיתוח היכולות האנליטיות, 
ותהליכי קבלת  יאפשר להם להתנסות בתכנון אסטרטגיות 

החלטות.

BACHELOR-לימודים ל
BACHELOR IN 
INTERNATIONAL
HOTEL MANAGEMENT
Manager en Hôtellerie Internationale 

• Level ii degree registered at rncp 

by ministerial order

• Total credits: 180 ects 

(european credit transfer system) 

• Length of studies: 3 years 

שנה א’: 
סמסטר -1 לימודים אקדמיים )6 חודשים(
נושאי הלימוד: ניהול, שיווק, משאבי אנוש

מדעי המחשב • כלכלת תאגידים • דימוי עצמי
היגיינה ובטיחות • תזונה תורת היין • מזון ומשקאות

סיורים מקצועיים במלון • תעשיית האירוח 

סמסטר 2 - התמחות בבית מלון בארץ )4 חודשים(
ההתמחות בתשלום, לפי שכר מינימום.

ECTS-60 נקודות זכות לפי ה

– MARCO POLO 
אפשר ללמוד גם בחו”ל  

סטודנטים מצטיינים מוזמנים לבחור אחד מתוך 25 בתי הספר 
ללמוד בשנה השנייה.  ירצו  בו  העולם,  ברחבי   VATEL של 
כפופים   MARCO POLO תכנית  במסגרת  בחו”ל  הלימודים 
והנהלת בית הספר   VATEL לאישור ההנהלה העולמית של 

המבוקש לצורך ההתמחות. )ראה עמוד 9( 

שנה ב’: 
סמסטר 3 - לימודים אקדמיים )6 חודשים(

נושאי הלימוד: ניהול • שיווק • משאבי אנוש
מדעי המחשב • תרבות משפטית • כלכלת תיירות

הסביבה הכלכלית • ניהול אירועים בתעשיית האירוח
תקשורת בין-אישית • תזונה • שפות

תורת היין בראייה עולמית

סמסטר 4 - התמחות בהיקף של 6 חודשים בחו”ל,
לפי תקן סטאג’ בינלאומי

ECTS-60 נקודות זכות לפי ה

שנה ג’: 
סמסטר 5 - לימודים אקדמיים )13 שבועות(
נושאי הלימוד: מבוא לבקרת עלויות • שיווק

משאבי אנוש • מיסוי • מדעי המחשב • פרויקט קריירה
ניהול רב-תרבותי • יין, בירה ומשקאות חריפים

מכירות אירוח • גיאופוליטיקה • תיירות ונסיעות
 משא ומתן • שפות • פרקטיקה ניהולית

BACHELOR מבחן סופי לקבלת
ECTS-60 נקודות זכות לפי ה

 * תנאי ההתמחות אינם מחייבים ויכולים להשתנות מהתמחות
  אחת לשנייה, בהתאם המדינה המארחת

משלבים 3 התמחויות - כי פרקטיקה
זה סוד ההצלחה:

שנה א’  - התמחות בהיקף 4 חודשים בישראל,
    ובנוסף 10 שבועות של עבודה מעשית. 

- התמחות בהיקף 6 חודשים בחו”ל, שנה ב’  
    ובנוסף 10 שבועות של עבודה מעשית.

- 8 שבועות של ניהול מעשי. שנה ג’  

 חשוב: העבודה המעשית בשנים א’ ו-ב’ הינה בתגמול
לפי שכר מינימום. 

1213



מטרות התכנית:
 פיתוח מיומנויות חשיבה, ניתוח וקבלת החלטות	 
 פיתוח ניסיון ניהולי מעשי	 
  פיתוח חשיבה יזמית בעסקים בכלל ובתיירות	 

 ותעשיית  האירוח בפרט

תארים והכרה:
MBA in International Hotel Management 

Degree registered in the National Repertory of 

Professional Certifications on April 5, 2012 by order set 

forth by the French Minister of Labor, Employment and 

Health and published in the French Republic Official 

Journal on April 14, 2012. 

MBA VATEL-לימודים ל
2 שנות לימוד | 3 פעמים בשבוע | לימודי ערב

שנה א’ - 37 שבועות לימוד
שנה ב’ - 25 שבועות לימוד
סה”כ   - 800 שעות לימוד

MBA IN INTERNATIONAL
HOTEL MANAGEMENT
 Directeur d’Hôtellerie Internationale 

• Level i degree registered at rncp 

by ministerial order

• Total credits: 120 ects 

(european credit transfer system) 

• Length of studies: 2 years 

התכנית:
 MBA VATEL - שנה א’:

צעד אחר צעד הסטודנטים מפתחים מיומנויות ניתוח, בקרה 
וקבלת החלטות בצד ניסיון ניהולי. 

תכני הלימוד: ניהול התפעול, ניהול פיננסי, אסטרטגיות 
עסקיות, ניהול משאבי אנוש, אסטרטגיות שיווק, אסטרטגיות 
אירוח ותיירות, כלכלת תיירות, שפות זרות: אנגלית, ספרדית 
וסינית.                                                                                                             

עבודה מעשית במלון בהיקף 840 שעות. 
ECTS-60 נקודות זכות לפי ה

 MBA VATEL - שנה ב’:

הסטודנטים מפתחים חשיבה אסטרטגית ומיישמים את הידע 
והכלים שרכשו בתהליכי ניהול במלונות השונים.  

תכני הלימוד: ניהול התפעול, ניהול פיננסי, ניהול השיווק, 
ניהול משאבי אנוש, מדיניות תאגידית, סינית, 

 	VATEL השתתפות במשחק העסקים של
הגשת תיזה	 
מבחן גמר 	 

ECTS-סה”כ- 400 ש”ל | 60 נקודות זכות לפי ה

התמחות: 
בשנה החמישית בוחרים הסטודנטים באחד משני המסלולים 

הבאים:
מסלול 1 - המשך הלימודים בבית הספר

מסלול 2 - בחירת התמחות ייחודית מתוך 9 ההתמחויות 
שמציע בית הספר, על בסיס התאמה ומקום פנוי.

להתרשמות מההתמחויות עבור לעמוד 19 <<

תנאי קבלה:
 תואר BACHELOR בניהול מלונאות ותיירות	 
  בעלי תואר ראשון/BACHELOR בתחומים אחרים	 

 יידרשו להשתתף במכינה בת 3 חודשים.
 מבחן קבלה	 
 ראיון אישי	 
 מכתב פניה	 
 	IBT 90 / IELTS 6.0 /580 מבחן טופל בציון 
שכר לימוד: 30,000 ₪ לשנה	 
דמי רישום: 1,600 ₪	 

פרטים על המכינה בעמוד 11 <<
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התמחות בניהול יזמי 
מקום ההתמחות: מרקש, מרוקו

שפות הלימוד: צרפתית ואנגלית
המציאות הדינאמית והשווקים התחרותיים זקוקים למנהלים 
חדשות  יוזמות  ולשווק  להוביל  לחדש,  יזמים, שמסוגלים 
בתחום האירוח והתיירות. התמחות זו מכשירה אנשי מקצוע 
ויודעים לפעול בצורה  יזמית,  ומחוברים לחשיבה  שמבינים 
אפקטיבית כדי ליצור ולהבטיח את היתרון התחרותי שלהם 
בשוק. ההתמחות כוללת הכרות עם הסביבה הארגונית, זיהוי 
מיומנויות  איומים. היא מפתחת  ונטרול  ומינופן,  הזדמנויות 
לאיתור נקודות חוזקה ומוקדי קושי, פיתוח פתרונות לשיפור 
ירידה  או  והתייעלות במיוחד בתקופות שפל כלכלי  מתמיד 
לומדים  הפעילות העסקית. הסטודנטים  בהיקף  נקודתית 
עמידה  תוך  אפקטיבי  לביצוע  צוותים  ולנהל  להניע  כיצד 
ביעדים ובלוחות הזמנים, וכיצד ליצור, להשיק ולנהל פעילויות 

שיווקיות בתעשיית האירוח. 

התמחות בניהול אירוח 
אמריקאי ועסקים בינלאומיים 

מקום ההתמחות: לוס אנג‘לס, ארה“ב 
שפת הלימוד: אנגלית

בינלאומיים  ועסקים  אמריקאי  אירוח  בניהול  ההתמחות 
המערביות,  הניהול  שיטות  עם  הסטודנטים  את  מפגישה 
המושתתות על שני יסודות עיקריים: חתירה לתוצאה וחדשנות 
טכנולוגית. ההתמחות מציידת את הסטודנטים בארגז כלים 
חיוני לפיתוח קריירה של מוביל בינלאומי בתעשיית האירוח. 
לחשוב  לסטודנטים  לסייע  כוונה  מתוך  פותחה  התכנית 
יעילים. בין תכניה  ולהפוך למקבלי החלטות  מחוץ לקופסה 
שיווק אסטרטגי,  ניהול עסקי,  ויזמות,  מנהיגות  המרכזיים: 
מגמות חדשות בתעשיית האירוח, ועוד, המהווים חלק מארגז 

הכלים החיוני לניהול גלובלי.

התמחות בניהול אתרי נופש 
מקום ההתמחות: מאוריציוס

שפות הלימוד: צרפתית ואנגלית
ההתמחות בניהול אתרי נופש מיועדת לסטודנטים המעוניינים 
הבינלאומית,  האירוח  בתעשיית  בכירים  כמנהלים  לעבוד 
במסגרת מקומות אירוח שאינם מלונות מסורתיים ומסעדות, 
למשל: ספא, מגרשי גולף, פעילויות פנאי, פרקי שעשועים, וכו’. 
ניהול אתרי נופש הינו מומחיות, המחייבת הבנה ושליטה בארגון 
מורכב, שלרוב מיקומו הייחודי והבלתי קונבנציונאלי, הוא זה 
ומעצב את אילוצי הניהול, למשל: מדבר, סוואנה,  שמכתיב 
אי בלב ים, או מלון בוטיק בעיר הגדולה. ההתמחות מסייעת 
לסטודנטים להתחבר להיגיון התפעולי, הפיננסי והאסטרטגי, 
הנוגע לניהול כל אחד מהאתרים. במהלך ההתמחות נהנים 
הסטודנטים מהאפשרות לעבוד בשיתופי פעולה עם גורמים 

שונים לקידום פעילויות שיווק וניהול המשאב האנושי. 

התמחות בניהול משאבי אנוש
מקום ההתמחות: מרטיני, שוויץ

שפת הלימוד: אנגלית
בפרט טאלנטים  וניהול  בכלל  אנוש  משאבי  ניהול  תחום 
הינם תחומים מובילים בתעשיית   (TALENT MANAGEMENT)

האירוח העכשווית. ההתמחות בניהול משאבי אנוש מעניקה 
ומאפשרת  בתחום,  מושגי מפתח  עם  היכרות  לסטודנטים 
להם ללמוד כיצד לייעל מהלכים ארגוניים ותפעוליים בחברה 
בה הם פועלים. בנוסף, ההתמחות מכשירה את הסטודנטים 
יכולת  בעלי  יעילים,  מנהלים  מקצוענים,  למומחים  להפוך 
ייחודית, לאתר, לטפח, להכשיר ולשמר את ההון האנושי בבתי 
המלון בכלל, ואת הכוכבים בעלי הכישרונות המיוחדים, בפרט.

MBA VATEL - 9 התמחויות ייחודיות
כבוגרי תואר VATEL MBA בתל- אביב, תוכלו לבחור, כבר בשנת הלימודים החמישית, 

באחת מתוך 9 התמחויות חדשניות שפיתחנו עבורכם. מה הכי מעניין אתכם?

התמחות בניהול מותגי יוקרה 
מקום ההתמחות: פריז, צרפת

שפת הלימוד: צרפתית
ניהול מותגי יוקרה הינו תחום מורכב הדורש מומחיות ייחודית. 
התחום נהנה מביקוש תמידי בבוגרים רעננים, הנמשכים לעולם 
ומיומנויות בצד מוכוונות  ידע  המותגים המרגש והתובעני, בו 
לאנשים הם מרכיבים מרכזיים בהצלחה. ההתמחות בניהול 
מותגי יוקרה מכשירה מנהלים עתידיים שיהיו מסוגלים לקחת 
פיקוד ולנהל מחלקות, מוצרים ולקוחות, תוך אחריות על מתן 
ביותר, ללקוחות היותר מיוחסים של  שירות, ברמה הגבוהה 
תעשיית האירוח. התוכנית עוסקת במגמות עכשוויות ועתידיות 
ניהול בינלאומיות,  ומקדישה פרק נכבד ללימוד אסטרטגיות 

החיוניות לניהול מותגים גלובאליים.  

התמחות בניהול הכנסות 
מקום ההתמחות: ליון, צרפת

שפת הלימוד: צרפתית
זו הם  וניהול אסטרטגי הנכללים בהתמחות  ניהול הכנסות 
והתיירות. מטרת העל  תחומים קריטיים בתעשיית האירוח 
היא להגדיל את מחזורי המכירות ולשפר את הרווחיות באופן 
משמעותי, באמצעות מינוף מיומנויות אסטרטגיות וטקטיות. 
לכן, מנהלי הכנסות חייבים להיות גם בעלי ראש יזמי ויצירתי, 
וגם בעלי ידע נרחב אודות השווקים, מאפייני לקוחות, תמהיל 

השיווק של המלון ונהלי הפצה.

התמחות בניהול אירועים 
מקום ההתמחות: ניס, צרפת

שפות הלימוד: צרפתית ואנגלית
ההתמחות בניהול אירועים מתאימה לסטודנטים בעלי תשוקה 
עזה לתקשורת ושיווק, שמסוגלים להפגין יצירתיות, בצד סדר 

וארגון בניהול צוותים.
להיות מסוגלים לתכנן,  זו, תאפשר לכם  בחירה בהתמחות 
לארגן, להוביל ולנהל את כל הפעילויות המקושרות לאירועים 
מיוחדים, לא משנה מה היקפם. תרכשו ידע ותפתחו מיומנויות 
בניהול, כספים, שיווק ומשאבי אנוש. הכול כדי שתוכלו לאפיין 
ולהציע את המוצר שיעמוד בהלימה מושלמת עם האירוע 

המתוכנן. 

התמחות בניהול בינלאומי של 
יינות ומשקאות חריפים 

מקום ההתמחות: בורדו, צרפת
שפת הלימוד: אנגלית

חריפים  ומשקאות  יינות  של  בינלאומי  בניהול  ההתמחות 
מיועדת לסטודנטים שרוצים להשתלב בהנהלות הבכירות של 
יינות מעולה עושה את  מלונות ומסעדות גורמה, בהן תפריט 
היינות  גם סטודנטים המעוניינים בקריירה בתחום  ההבדל. 
הידע  את  לשפר  שרוצים  ואחרים  החריפים,  והמשקאות 
האישי, פשוט כי התחום מרתק אותם, ימצאו עניין בהתמחות. 

ההתמחות מבוססת על ארבעה צירים:
פיתוח ידע טכני בנושא יין ומשקאות חריפים.	 
הכרות עם פעילויות ניהול הקשורות ליין.	 
פיתוח מערכות יחסים עם המקצוע והעוסקים בו.	 
ומדריכים מקצועיים מהמובילים 	  הכרות עם מומחי מחקר 

בתחום.  

התמחות בניהול מכירות 
ושיווק אלקטרוני 

מקום ההתמחות: בריסל, בלגיה
שפת הלימוד: אנגלית

השתלטות האינטרנט והרשתות החברתיות על חיינו הובילה 
ובתפיסתנו את מקום  לשינוי קיצוני בהרגלי הקנייה שלנו, 
לשאר  בדומה  והתיירות,  האירוח  תחומי  בחיינו.  המותגים 
ותפיסת  המותג  של  מחודשת  בחינה  מחייבים  התחומים, 
ותיירות נדרשים לבחון  הצרכנים אותו. לכן, מנהלי מלונאות 
ומערכי  המותג,  יעדי  את  השיווק שלהם,  את אסטרטגיות 
והשירותים שלהם באמצעות המדיה  ההפצה של המוצרים 
להתחבר  לסטודנטים  מאפשרת  ההתמחות  הדיגיטאלית. 
למגמות עכשוויות, ולחזות טרנדים חדשים באמצעות שימוש 
בערוצי המדיה השונים: שיווק אלקטרוני, הפקת קמפיינים 
וניהול תקשורת  ומתן  ניהול מכירות, משא  לקידום מכירות, 

ברשתות החברתיות.
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להיות במרכז העניינים..

הים, דקה מבתי הקפה  איטית מחוף  דקות הליכה   5

מרוב  קצר  מרחק  בעיר,  טובות  הכי  והמסעדות 

השגרירויות הזרות, בלב הפועם והמרגש של תל-אביב.

בית הספר של VATEL שנוסד ב-2012, ממוקם בשדרות 

רק  לא  נהנה  הספר  בית  תל-אביב.  בלב  רוטשילד 

מנגישות  גם  אלא  וייחודי,  מרכזי  גיאוגרפי  ממיקום 

התיאורטיים  הלימודים  ביותר.  מתקדמות  לתשתיות 

מתקיימים בבית הספר, הממוקם במגדל פסגות בקומה 

ה-6, מרחק הליכה קצר ממלונות היוקרה שמארחים את 

הסטודנטים שלנו בהתנסות הפרקטית.

תארים והכרה:
  Manager en Hôtellerie Internationale

3 שנות לימוד	 
 	BACHELOR

תעודת ניהול ומלונאות של האגף להכשרה מקצועית 	 
במשרד התיירות

MBA VATEL במנהל עסקים בניהול מלונות בינלאומי

Directeur d’Hôtellerie internationale
2 שנות לימוד	 

ברוכים הבאים 
לקמפוס תל-אביב

תשתיות טכנולוגיות 
מתקדמות

שכר הלימוד: 
 דמי רישום – 1,600 ₪	 

)תשלום נפרד יועבר בתחילת כל שנת לימוד(
 	  ₪ 25,000 - BACHELOR שכר לימוד לשנה לתואר
 	 ₪ 30,000 - MBA VATEL שכר לימוד לשנה בתואר
 	 ₪ 10,000 - MBA VATEL מכינה של 3 חודשים לקראת
תשלום חד-פעמי עבור מדים בסך- 3,500 ₪  	 

קמפוס חדשני 
ומתקדם

כיתות לימוד
קטנות

חדר מחשבים 
משוכלל

קרבה למיטב
בתי הקפה והברים

מחלקת התמחות
נגישות ועבודה

תחבורתית 

גישה 
מהירה לבתי 
המלון ברגל 
ובאופניים 

ספריה 
וירטואלית 

מגוונת

אינטרנט אלחוטי
חינם

שפת ים במרחק 
הליכה

ואטל תל אביב - קל להגיע. מרגש להיות. מאתגר ללמוד.
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לומדים ומרוויחים:
שנה א' בלימודי BACHELOR - מינימום הכנסה 30,000 ₪ 
שנה ב' בלימודי BACHELOR - מינימום הכנסה 25,000 ₪

מועברים  וההתמחות  המעשית  העבודה  עבור  התשלומים 
לסטודנטים ישירות מבתי המלון המעסיקים.

הכרה בלימודים בישראל:  

Degree registered in the National Repertory of 

Professional Certifications on April 5, 2012 by 

order set forth by the French Minister of Labor, 

Employment and Health and published in the 

French Republic Official Journal on April 14, 2012. 
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צוות המרצים  
בחרנו עבורכם את מיטב המרצים, היועצים והמומחים בתחום, 

הם חיים ונושמים את השטח.. והם מחויבים להצלחה שלכם 

"אתם עושים עבודה יפה וחשובה, מעבר 
לחשיבות המקצועית, מדובר בפרויקט ציוני 

ראוי לציון. המשיכו להצליח!"                                           

יואב בכר, סמנכ”ל משאבי אנוש, התאחדות המלונות בישראל

ד”ר אילן אביטבול
PHD בנוירוביולוגיה, 

מרצה לתורת היין

מרק אלוש
MBA בחשבונאות, 

מרצה לניהול כספים 

איילת און
MA במנהל עסקים,

מרצה למשאבי אנוש

דויד אסולין
MBA בשיווק,

מרצה לכלכלת תיירות

מנדל בר נרון
BA בחשבונאות,

מרצה לחשבונאות

סמנטה דרמון
MA במשפטים,

מרצה לתרבות משפטית

נטלי דריי
BA בחשבונאות,

מרצה לכלכלה ומו"מ 

דנה זכאי
MBA במנהל עסקים,

מרצה למו’’ם

נטלי גרסון
MBA בשיווק,

מרצה לאסטרטגיה ושיווק

אווה קרסנטי
MA במשפטים,

מרצה למכירות אירוח

אליאל כהן
PhD באסטרופיזיקה,

מרצה למחשבים 

ביתיה לוזון
MA בקרימינולוגיה,

מרצה לאנגלית ועברית

אסתר מלכה
MA במשפט עסקי,

מרצה לתרבות משפטית

רפאל מיארה
MBA בניהול,

מרצה לכלכלה וניהול

 ליאת שגיא

MSc במדעי ההתנהגות, 

מרצה למשאבי אנוש

סופי נקש
MA במשפטים,

מרצה למשאבי אנוש

ליונל פיאסקובסקי
MA בניהול,

מרצה לניהול רב-תרבותי

מקסים זליגמן
MA בשיווק

מרצה לשיווק

מיכאל וייס
MBA בניהול בתי מלון, 

מרצה לתעשיית האירוח

מרצים נוספים:

בועז דורפמן, BA בניהול מלונות, מרצה לניהול התפעול  |  רונן כהן, MA בניהול משאבי אנוש, מרצה לאסטרטגיה מלונאית

נעמי שמח, MA בניהול ידע ותקשורת, מרצה לתדמית, תקשורת ותרבות עסקית  |  אדוארדו טורס, מרצה לספרדית

ארז כ״ץ וולובלסקי, 

PhD בכלכלה וניהול, 

מרצה לכלכלה תיירותית 

ותרבות אסיה
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במשך 35 שנים פיתחה VATEL רשת עולמית הכוללת 35 בתי 
ספר, בהם לומדים מידי שנה למעלה מ-7,000 סטודנטים. את 
בתי הספר שלנו תמצאו ברחבי אירופה- ממדריד, דרך פאריז 
ואיסטנבול, ביבשת אמריקה - ממקסיקו סיטי  ועד מוסקבה 
דרך מונטריאול ולוס אנג’לס, עבור לאסיה - בנגקוק, סינגפור 

מנילה ועוד, וכמובן, גם בישראל. 

פריסה עולמית, תרבות אחידה: כל בתי הספר שלנו פועלים 
באותה רוח. וכך, למרות שמדובר בבתי ספר מרוחקים זה מזה 
ולאומים מגוונים, כולם, ללא  ובמנהלים שמגיעים מתרבויות 
 .VATEL מן הכלל, שותפים להנחלת ערכי הליבה של  יוצא 
והם  ברחבי העולם הם המרוויחים העיקריים,  הסטודנטים 
נהנים מתרבות והשכלה בינלאומית אחידה ברמה הכי גבוהה. 

ולגאוות  יוצרי ערך: בנוסף לרוח המשותפת  שיתופי פעולה 
הצוות, קיימת תרבות של שיתופי פעולה בין מנהלי המוסדות, 
 VATEL שבאה לידי ביטוי, אחת לשנה, בכנס בינלאומי שיוזמת
במטרה לקדם את הסטודנטים ואת ענף התיירות, ובמהלך כל 

השנה באינספור פעילויות שיוזמים בתי הספר.
במגמת שיפור מתמיד: בכנס החדשנות השנתי דנים המנהלים 
בטרנדים ומגמות בענף, בוחנים תכניות לימוד והכשרה בתחום 
ונחשפים למחקרים החדשניים של מרכז המחקר  התיירות, 
CirVath. מנהלים מרחבי העולם מציגים רעיונות   - שהקמנו 
יצירתיים בכדי לשפר את תכניות הלימוד ולהתאימן לצרכים 
המשתנים, בהתאם למצב הכלכלי, חברתי ופוליטי. הרעיונות, 
השיטות וכלי ההדרכה החדשניים והאיכותיים ביותר מוטמעים 

בתכניות הלימודים החדשות. 

בתי הספר של VATEL פרוסים 
ברחבי העולם 

מערב אירופה

צפון אמריקההמזרח התיכון

מרכז אמריקה

דרום אמריקה

מזרח אירופה

SAN DIEGO (USA)

•  Language of education: English
• Director : Rodrigue COLAIANNI
• E-mail : admissions@vatelusa.com
• Website : vatelusa.com

LOS ANGELES (USA)

•  Language of education: English
• Director : Rodrigue COLAIANNI
•  E-mail : admissions@vatelusa.com
•  Website : vatelusa.com

 MEXICO CITY ( MEXICO)

•  Language of education: Spanish
• Director: Saïd BOUKILI
• E-mail : admisiones@vatel.mx
• Website : vatel.mx

ASUNCIÓN (PARAGUAY)

•  Language of education: Spanish
• Director : Juan OSUNA
• E-mail : info@vatel.com.py
• Website : vatel.com.py

BUENOS AIRES (ARGENTINA)

•  Language of education: Spanish
•  Director : Alain AUNEVEUX
• E-mail : info@vatel.edu.ar
• Website : vatel.edu.ar

SALTA  (ARGENTINA)

•  Language of education: Spanish
•  Director : Alain AUNEVEUX
• E-mail : info.salta@vatel.edu.ar
• Website : vatel.edu.ar

ISTANBUL (TURKEY)

•  Language of education: English
• Director : Ali Dogan ÇAMAK
• E-mail : admissions@vatel.com.tr
• Website : vatel.com.tr

MADRID (SPAIN)

•  Language of education: Spanish
•  Director : Philippe GANDET
• E-mail : admision@vatel-madrid.es
• Website : vatel-madrid.es

ANDORRA

•  Language of education: Spanish
•  Director : Philippe GANDET
• E-mail : admissions@vatel.ad
• Website : vatel.ad

MARRAKECH (MOROCCO)          
   
•  Language of education: French
• Director : Mohamed KABBADJ
• E-mail : admissions@vatel.ma
• Website : vatel.ma

PODGORICA (MONTENEGRO)

•  Language of education: English
•  Director : Dr. Veselin VUKOTIC
• E-mail : admissions@vatel.me
• Website : vatel.me

TUNIS (TUNISIA)

•  Language of education: French
• Director : Abderraouf  TEBOURBI
• E-mail : admissions@vatel.tn
• Website : vatel.tn

BORDEAUX (FRANCE) 

•  Language of education: French & English 
•  Director: Régis GLORIEUX 
•  E-mail : c.sauvey@vatel.fr
•  Website : vatel.fr

PARIS (FRANCE) 

•  Language of education: French 
•  Director: Dov SEBBAN 
•  E-mail : d.selinger@vatel.fr
•  Website : vatel.fr

LYON (FRANCE) 

•  Language of education: French 
•  Director: Karine BENZAZON 
•  E-mail : l.demoment@vatel.fr
•  Website : vatel.fr

NÎMES (FRANCE) 
•  Language of education: French & English
•  Director: Karine BENZAZON 
•  E-mail : e.cres@vatel.fr
•  Website : vatel.fr

BRUXELLES (BELGIUM) 

•  Language of education: French & English
•  Director: Dov SEBBAN 
•  E-mail : d.selinger@vatel-brussels.be
•  Website : vatel-brussels.be

MARTIGNY (SWITZERLAND) 

•  Language of education: French & English 
•  E-mail : admissions@vatel.ch
•  Website : vatel.ch

MOSCOU  (RUSSIA)

•  Language of education: Russian
•  Director : Alexeï RIABOV 
•  E-mail : admissions.moscow@vatel.com.ru
•  Website : vatel.com.ru

KAZAN (RUSSIA)

•  Language of education: Russian
•  Director : Kirill PONOMAREV
•  E-mail : admissions.kazan@vatel.com.ru
•  Website : vatel.com.ru

TEL AVIV (ISRAEL)   

•  Language of education: English
• Director : Michael SEBBAN
• E-mail : admissions@vatel.co.il
• Website : vatel.co.il
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הקשרים - שלנו, ההצלחה - שלכם!      

שותפויות אסטרטגיות 
מרכזיות  שותפות  הן  ובעולם  בארץ  המלון  בתי  רשתות 
את  פוגשים  הרשתות  מנהלי   :VATEL של  בהכשרות 
הסטודנטים שלנו בכנסים, בפורומים ובסדנאות. בהמשך, הם 
אלו שמציעים להם את ההתמחויות, ובסיום הלימודים מגייסים 

אותם לעבודה. 
האינטראקציה התכופה עם נציגי הענף מאפשרת לסטודנטים 
להכיר מקרוב, החל מהשנה הראשונה, את צרכיו הייחודיים 
של תחום האירוח. השיתוף במידע מהשטח מאפשר להנהלת 
VATEL לפתח בעקביות תכניות לימוד והכשרות, המותאמות 

האירוח  ותעשיית  התיירות  ענף  של  המשתנים  לצרכים 
בתי  להנהלות  מאפשרת  לסטודנטים  הקרבה  המלונאית. 

המלון לגייס את מיטב העובדים והמנהלים בתחום. 

30,000 “ואטלים” עומדים לרשותך
בוגרי VATEL נמצאים בכל רחבי העולם, הם עובדים במשרות 
הנכס  ביותר.  הטובים  במלונות  ובכירות,  תפעוליות  ניהול 
VATEL שכבר השתלבו  30,000 הבוגרים של  המרכזי שלנו- 
בפני  פורשים  במדינות השונות,  במלונות  בתפקידי מפתח 

הזדמנויות  אלפי  המכילה  רחבה  רשת  החדשים  הבוגרים 
קריירה ותעסוקה. בבואם לגייס עובד או מנהל חדש, תמיד 
יעדיפו המנהלים הוותיקים להעסיק בוגרים או מומחים שלמדו 
ב-VATEL, כי פה לא מדובר רק על תואר או על הכשרה, אלא 
גם על אישיות, ערכיות ותרבות ייחודית שיש רק ל “ואטלים”. 

מחפשים אותך גם ברשת 
החל משנת הלימודים האחרונה ל-BACHELOR, הסטודנטים 
ייחודי לגיוס עובדים, אותו מנהלים “הואטלים”  נהנים מאתר 
ניתן להתייעץ  WWW.VATELALUMNI.COM. באתר  הבוגרים: 
בנוסף,  והזדמנויות קריירה בכל העולם.  ולאתר התמחויות 
שמגיעות  בלעדיות  עבודה  והצעות  ייחודיות  הפניות 
לבוגרים  ישיר  באופן  באתר  מוצעות  עסקיות,  מחברות 
ההנהלה.                                                                         ולהמלצות  התאמתם  למידת  בהתאם  שלנו, 
להיות  חייבות  לא  מאמינים שההתחלות   VATEL-ב אנחנו 
קשות, להיפך! לכן עוד לפני סיום התואר, באמצעות האתר 
למצוא  תוכלו  שלנו,  הבינלאומית  הבוגרים  רשת  ובעזרת 
ולפצוח בקריירה מקצועית או  את עבודת החלומות שלכם, 

ניהולית  מהנה ומשמעותית. 

רשת הקשרים הבינלאומית של 
VATEL פותחת את שעריה בפניכם 

ומבטיחה את ההצלחה שלכם 
בתעשיית המלונאות 

DAKAR (SENEGAL)  
           
• Language of education: French
• Director : Mohamed KABBADJ
• E-mail : admissions@vatel.sn
• Website : vatel.sn

KIGALI (RWANDA)  
           
• Language of education: English
• Director : Nicole BAMUKUNDE
• E-mail : admissions@vatel.rw
• Website : vatel.rw

ILE MAURICE   
                 
• Language of education: French & English
• Director : Renaud AZEMA
• E-mail : admissions@vatel.mu
• Website : vatel.mu

MADAGASCAR

• Language of education: French
• Director : Falihéry RAMAKAVELO
• E-mail : admissions@vatel.mg
• Website : vatel.mg

ABIDJAN (IVORY COAST)

• Language of education: French
• Director : Mohamed KABBADJ
• E-mail : admissions@vatel.ci
• Website : vatel.ci

YUNNAN (CHINA)

• Language of education: English
•  Director : Shuxin XIONG
• E-mail : vatel@ynufe.edu.cn
• Website : ynufe.edu.cn

SINGAPORE

• Language of education: English
• Director : Tuck Keong CHIA 
• E-mail : admissions@vatel.sg
• Website : vatel.sg

NEW DELHI (INDIA)

• Language of education: English
• Director : Laurent GUICHOUX 
• E-mail : admissions@vatel.in
• Website : vatel.in

MANILA  (PHILIPPINES)

•  Language of education: English
• Director : Geronio ULAYAO 
• E-mail : admissions@vatel.ph
• Website : vatel.ph

HUANGSHAN (CHINA)

•  Language of education: English
•  Director : Guoxing ZHU
• E-mail : stanwyc@hsu.edu.cn
• Website : en.hsu.edu.cn

BAKOU (AZERBAIJAN)

•  Language of education: English
• Director : Bahram GURBANOV
• E-mail : admissions@vatel.az
• Website : vatel.az

KUALA LUMPUR (MALAYSIA)

•  Language of education: English
• Director : Datin ROHAIDAH SHAARI 
• E-mail : admissions@vatel.my
• Website : vatel.my

BANGKOK ( THAILAND)

•  Language of education: English
•   Director : Dr Sompid KATTIYAPIKUL
• E-mail : admissions@vatel.co.th
• Website : vatel.co.th

HÔ-CHI-MINH (VIETNAM)

•  Language of education: English
• Director : Thi Quynh Giang NGUYEN    
• E-mail : admissions@vatel.vn
• Website : vatel.vn

מה עושים הבוגרים כיום?
היכן הם עובדים?                                                                 

כאן  תמצאו מעל 150 סיפורי הצלחה “ואטלים”, 

שיראו לכם שהגעתם למקום הנכון.

סרקו ותגלו <

אסיה

אפריקה - הודו
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:VATEL TEL-AVIV
7 סיבות מצוינות ללמוד בואטל

העבודה  לשוק  כשתצא   - ההכשרה  בזכות 
ב-VATEL” תרגיש את  “סיימתי ללמוד  ותאמר 
ההבדל ביחס: הכלכלה גלובלית ותחרותית מאוד, 
ולכן היום, מקומות עבודה מחפשים ערך מוסף 
וזו הסיבה  פוטנציאלי, מעבר לתואר.  עובד  כל  ייחודי אצל 
וגם  אנושיות  גם תכונות  עימם  שהבוגרים שלנו, שמביאים 

מיומנויות מקצועיות שאין לאחרים, מאד מבוקשים. 

משילוב  נהנים  הסטודנטים   - הצוות  בזכות 
מיטב היועצים,  מדויק בין תיאוריה לפרקטיקה: 
הפרופסורים והמומחים בתחום התיירות, נבחרו 
והם מחויבים להקנות   ,VATEL ידי  בקפידה על 
התיאורטי  הידע  בין  האפקטיבי  החיבור  את  לסטודנטים 

לפרקטיקה המקצועית. 

בזכות הפרקטיות - חווים את השטח כבר מהרגע 
הראשון: אין כמו ההתנסות המעשית במסעדה או 
במלון, שמשולבת בתכנית הלימודים של VATEL, כדי 
להכשיר את הסטודנטים להתמודדויות בעולם 
בעיות  עם  ביעילות  להתמודד  לומדים  קצר  בזמן  האמיתי. 

מקצועיות ומפתחים מיומנויות ניהוליות חיוניות.

לקריירה  הדרך   - פולו’  ‘מרקו  תכנית  בזכות 
בינלאומית בתיירות מעולם לא נראתה קצרה 
כל כך: היכולת להתמחות במדינה אחרת, תוך 
כדי לימודים ב-VATEL, עוזרת לסטודנטים שלנו 
רבת  עבורם מקפצה  מהווה  וגם  עולם,  לתרבויות  להיפתח 

עוצמה לפיתוח קריירה בינלאומית. 

ת  לשאיפו שמותאמת  ההתמחות  בזכות 
VATEL מסייעת לסטודנטים  הקריירה האישיות: 
ואת פרויקט הקריירה  להתאים את ההתמחות 
הקריירה  ולשאיפות  ליכולות  לצרכים,  האישי 
העתידיות שלהם. מתוך הניסיון שצברנו עם 30,000 הבוגרים 
שלנו, פיתחנו יכולת התאמה מדויקת בין ההתמחות לשאיפות, 

שמגדילה את סיכויי ההצלחה של הסטודנטים. 

להגשים  לך  שעוזרת  הקשרים  רשת  בזכות 
מ-7,000  אחד  כל  הלימודים:  בסיום  חלומות 
מיקום  עם  ללא קשר  שנה,  בכל  הסטודנטים 
מוסד הלימודים, יודע שיש לו גב חזק של 30,000 
בוגרים, שכבר עובדים ומנהלים במלונות היפים ביותר בעולם. 
רשת הבוגרים שלנו היא נכס חזק ועוצמתי שיעזור לך בסיום 
הלימודים, למצוא עבודה שתתאים לחלומות ולשאיפות שלך .

בזכות היכולת להרוויח כסף תוך כדי לימודים 
והתמחות: כל סטודנט נהנה, באמצעות הסטאג’ 
מהכנסה  המלון,  בבתי  המעשית  והעבודה 

ממוצעת שנעה בין 30,000-25,000 ₪ לשנה.

מדוע בחרו בנו 30,000 הבוגרים שלנו ולמה גם לכם כדאי...
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זה מה שאומרים עלינו..

M
ARCO POLO PROGRAM

“ההחלטה ללמוד תואר שני 
במלונאות ב-VATEL התגלתה 
כקרש קפיצה. בזכותה הפכתי 

ממנהל תפעול לחלק
מההנהלה הבכירה״

יהושוע מוזו,
ריץ קרלטון, תל אביב

“הודות לרשת הבוגרים של 
VATEL, יש לי נגישות לאין ספור 

הזדמנויות קריירה
בכל מקום בעולם״

שירה הנדרי, בוגרת ואטל

“משחק העסקים הבינלאומי של 
VATEL אפשר לנו להשלים את 

ההכשרה שלנו עם כלי סימולציית 
ניהול בזמן אמת, ששילב תחרות 
בינלאומית, עבודת צוות, ניהול 

נשא ומתן, וקבלת החלטות”                                                     
הישאם בוייאד, נים, 2011.

״בזכות העבודה המעשית בזמן 
הלימודים, קיבלתי תפקיד

במלון N0RMAN, מיד בסיום 
הלימודים״

דן אלקבס, מנהל ערב
מלון נורמן

״הסטאז׳ בחו״ל מקפיץ את הניסיון 
הניהולי שלי ומעשיר את הידע 

שרכשתי בלימודים״
פלומה ביז׳אווי,

סטודנטית שנה ב׳
סטאז׳ במאוריציוס

אתם עושים עבודה יפה וחשובה, 
מעבר לחשיבות המקצועית, 

מדובר בפרויקט ציוני ראוי לציון. 
המשיכו להצליח!                                           
יואב בכר, סמנכ”ל משאבי אנוש, 

התאחדות המלונות בישראל
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www.vatel.co.il

בית ספר בינלאומי מוביל ללימודי
מינהל, מלונאות וניהול תיירות

כתובת:
רחוב רוטשילד 3-5 מגדל פסגות,
קומה 6, תל-אביב, 6688106    

טלפון:
03-6006687

דוא״ל:
admissions@vatel.co.il

אתר ואטל ישראל:
www.vatel.co.il

חפשו אותנו בפייסבוק: 
www.facebook.com/vatelisrael
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