החוג ללימודי ישראל
חוג לימודים לתואר ראשון (דו-חוגי וחד-חוגי)
מטרת הלימודים
תכנית הלימודים בחוג מבקשת להקנות לתלמידים ידע בין–תחומי על ארץ–ישראל ,לעודדם ולהכשירם
ללימוד ומחקר עצמאי בנושאי ההוראה בחוג המעוגנים בתחומי ההיסטוריה ,התרבות החומרית,
הגיאוגרפיה ,החברה והמדינה.

מבנה הלימודים
הלימודים עוסקים בהיסטוריה (במובנה הרחב) של העמים ושל הגורמים אשר פעלו ,חיו ועודם חיים
בארץ–ישראל ובמדינת ישראל .לצידם נלמדים נושאים הקשורים בארץ–ישראל מתחומי הגיאוגרפיה
הפיסית ,הגיאוגרפיה ההיסטורית ,הגיאוגרפיה החברתית–כלכלית ,הסוציולוגיה ,האנתרופולוגיה,
התרבות החומרית ומדע המדינה.
בוגרי החוג משתלבים במעגלי העבודה בתחום המחקר והתכנון האוניברסיטאי ,המוזיאלי ,החינוכי
ובגופים שונים שעניינם :זיכרון ,חינוך ,אקולוגיה ויחסי רוב ומיעוט בישראל ,בבתי–הספר ,וכן בתחומים
כגון של"ח ,תוכניות לימודים מיוחדות על ארץ–ישראל ,תיירות ושרותים ציבוריים שונים.
סיורים
התלמידים חייבים להשתתף ב 8-עד  10ימי סיור בהתאם לתכנית הלימודים שבחר במשך שלוש שנות
לימודיהם.

תנאי הקבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על–ידי החוג ,וכן הצגת אישור רפואי
המעיד על כושר השתתפות בסיורים.
המסלול הדו-חוגי
הלימודים במסלול מתמקדים בשני חוגים ,כל חוג על פי דרישותיו .מכסת הלימודים מתחלקת בין שני
החוגים באופן שווה .
החוג ללימודי ישראל מציע תכנית לימודים לתואר ראשון במבנה דו חוגי ,בשיתוף עם חוגים אחרים
באוניברסיטה .תוכנית הלימודים מסתכמת ב– 60נקודות זכות (נ"ז) בחוג ללימודי ישראל ,ובנוסף
סיורים ועבודות שדה .התוכנית מורכבת מ– 3סוגי קורסים :שיעור ,שיעור ותרגיל (שו"ת) וסמינריון.
מתוך  60נ"ז לתואר ,ניתן לצבור עד  16נ"ז בחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח (קורסי דרג  2ו–3
בהתאם למפורט מטה).
המסלול החד-חוגי
לתלמידים אשר ציונם הפסיכומטרי גבוה במיוחד ולמצטיינים בתום שנה א' ,יוצע מסלול לימודים חד–
חוגי .במסלול זה יילמדו  72נ”ז בחוג עצמו ,ו 48-נ"ז במקבצי לימוד בחוגים אחרים על–פי ייעוץ אישי.
תלמידי המסלול יזכו להדרכה אישית ולקורסי קריאה מודרכת.

תכנית לימודים למורי דרך — מסלול דו–חוגי
החוג ללימודי ישראל מציע תוכנית למורי דרך מוסמכים בשיתוף עם החוג לגיאוגרפיה או עם
החוג ללימודים הרב–תחומיים .הלימודים בתוכנית זו מקבילים במתכונתם ללימודים הכלליים בחוג.
למעט שעות הלימוד ומשך הלימודים .בעלי רשיון מורה דרך פטורים ממבחן פסיכומטרי ,אך עליהם
לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים.

תנאי קבלה
תעודת מורי דרך מטעם משרד התיירות.
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.
(לתנאי קבלה הנוגעים למועמדים בני  30ומעלה ראו באתר
(/http://harshama.haifa.ac.il

המחלקה

להרשמה:

הרוח

התוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
במסגרת החוג ללימודי ישראל תוכלו להירשם גם לתוכנית במדעי הרוח הדיגיטליים ,תוכנית חדשה
המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג ללימודי ישראל ולהיכנס לתחום חדש ופורץ דרך!
סטודנטים מצטיינים בתוכנית יזכו למלגות ,התמחות מעשית במימון התוכנית בפרוייקטי מחקר או
בתעשייה ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.
תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג .יש להירשם במקביל גם
בחוג למערכות מידע .כמו כן ,יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים .בחוג למערכות מידע סף
הקבלה הוא ציון סכם של  ,650וכן  4או  5יחידות בגרות מתמטיקה בציון  80או  70בהתאמה (או
מכינה מקבילה) לכל הפחות.

