
 החוג ללימודי ישראל

 תואר ראשון 

  115 קוד חוג   חוגי –דו  / מסלול חד

ישראל, לעודדם ולהכשירם תחומי על –ת לתלמידים ידע ביןתכנית הלימודים בחוג מבקשת להקנו
ללימוד ומחקר עצמאי בנושאי ההוראה בחוג המעוגנים בתחומי ההיסטוריה, התרבות החומרית, 

 .והמדינההגיאוגרפיה, החברה 

מבקשים ה  (Studies Area)לימודים אזוריים    -החוג ללימודי ישראל הוקם, איפוא, כמסגרת של  
הכרת הארץ, הבנת הכוחות והגורמים אשר עיצבו את גורלה במרוצת  :להעניק ללומד בהם

 .הדורות, ויכולת להתמודד עם סוגיות אקטואליות בעזרת ידע מעמיק הכרוך בהכרת העבר

של העמים ושל הגורמים אשר פעלו, חיו ועודם  ,בהיסטוריה )במובנה הרחב(גם ם עוסקים הלימודי
בתחומי הגיאוגרפיה הפיסית, ישראל ובמדינת ישראל. כמו כן, הלימודים עוסקים  -יים בארץ ח

כלכלית, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, התרבות  -הגיאוגרפיה ההיסטורית, הגיאוגרפיה החברתית
  .דע המדינההחומרית ומ

הנופיים, בתולדותיה  ה, במאפייניהמרכז בתוכו את העניין המיוחד בארץ עצמה, בתושבי החוג 
  .ובייחודה האנושי

ישראל ומדינת ישראל יכולה לאפשר גם עיסוק  ההשכלה הכללית הרחבה על  -סוקה מבחינת תע

הוראה )לאחר השלמת תעודת הוראה בהיסטוריה, לימודי א"י, של"ח  -במקצועות פורמליים כמו 

ועוד( וגם במקצועות חינוכיים תרבותיים בלתי פורמליים כמו הוראת דרך; מוזיאונים ואתרי מורשת; 

 . מרכזי מבקרים, תנועות נוער וארגוני נוער וכו'.

ימי סיור בהתאם לתכנית הלימודים שבחר במשך שלוש  10עד  8-התלמידים חייבים להשתתף ב
 .שנות לימודיהם

הקורסים בתכניות הלימודים בחוג ללימודי ישראל לתואר ראשון רגיל ,למורי דרך ולידיעת הארץ, 
 . סמסטרים בשנה 3 -הלימודים ביום שלישי, אפשרות ל מתקיימים ביום אחד, בד"כ

חלק מהקורסים שלנו  לפי בחירת הסטודנט 20.00עד  8.00עות הלימודים משעה ש
 סים בימים אחרים למי שיכול.וישנם גם קור מתוקשבים

 

  .חוגי-המסלול הדו

 בשני חוגים  לימודים לתואר ראשון

החוג ללימודי ישראל מציע תכנית לימודים לתואר ראשון במבנה דו חוגי, בשיתוף עם חוגים אחרים 
ובנוסף   נקודות זכות )נ"ז( בחוג ללימודי ישראל, 60–באוניברסיטה. תוכנית הלימודים מסתכמת ב

סוגי קורסים: שיעור, שיעור ותרגיל )שו"ת( וסמינריון.  3–סיורים ועבודות שדה. התוכנית מורכבת מ
 2דרג נ"ז בחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח )קורסי  12 נ"ז לתואר, ניתן לצבור עד 60מתוך 

 .בהתאם למפורט מטה( 3–ו
 

ידי החוג, וכן –עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על תנאי קבלה:
 .הצגת אישור רפואי המעיד על כושר השתתפות בסיורים

 



 חוגי-המסלול החד

הפסיכומטרי גבוה במיוחד ולמצטיינים בתום שנה א', יוצע מסלול לימודים  לתלמידים אשר ציונם
פי –נ"ז במקבצי לימוד בחוגים אחרים על 48-נ"ז בחוג עצמו, ו 72חוגי. במסלול זה יילמדו –חד

  .ייעוץ אישי

 .תלמידי המסלול יזכו להדרכה אישית ולקורסי קריאה מודרכת

 
  :לימודים למורי דרך תכנית 

החוג  כנית למורי דרך מוסמכים בשיתוף עם חוגים רבים, כמו ללימודי  ישראל מציע תוהחוג  
תחומיים. הלימודים בתוכנית זו מקבילים  –או עם החוג ללימודים הרב  , ארכיאולוגיה לגיאוגרפיה

 .במתכונותיהם ללימודים הכלליים בחוג למעט שעות הלימוד ומשך הלימודים

 קבלה תנאי

ומעלה וראיון אישי יכולים  75מועמדים בעלי תעודת מורה דרך בתוקף, תעודת בגרות מלאה בממוצע 
 להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית. 

ורמת העברית הנדרשת  כמו כן עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית (
  .)במידת הצורך

 

 :הארץידיעת  -דו חוגי  - תכנית לימודים 

  וארכיאולוגיה(  גיאוגרפיה הרב תחומי  ים)בשיתוף החוג 

)כך נקרא קורס המדריכים הבכירים, והוא  "קורס תו תקן" התכנית מיועדת למועמדים שהם בוגרי
  של באישור משרד החינוך, החברה להגנת הטבע ומשרד התיירות(. מועמדים אלו יקבלו הכרה

בדיקת היקף ותוכן לימודי התעודה שברשותם )פרטני לכל  בכל אחד מהחוגים, על סמך נק' 12עד 
 .מועמד(

 8 להם תהיה הכרה ב" ,מדריכי קהילה "בנוסף, התכנית מיועדת למועמדים שהם בוגרי קורס
 .בכל חוג, על סמך בדיקת היקף ותוכן לימודי התעודה שברשותם )פרטני לכל מועמד( נ"ז

הצגת תעודה  לתכנית זו יהיו תואמים לתנאי הקבלה לתכנית המיועדת למורי דרך: תנאי הקבלה
 .מתאימה, תעודת בגרות, וציון במבחן יעל או אמירם)תו תקן או מדריך קהילה(  מקצועית 

 :מדעי הרוח הדיגיטליים -תכנית לימודים 

 
תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה  ישראל ללימודי  במסגרת החוג

המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג ללימודי ארץ ישראל ולהכנס לתחום חדש 
ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי 

 .ספר קיץ בתחום באירופה-ה לביתמחקר או בתעשייה, ו/או בנסיע

 יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.תנאי הקבלה: 

 stu.haifa.ac.il/index.php/he-http://israel/אתר החוג  לפרטים נוספים : 

flimor@univ.haifa.ac.il 
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