החוג ללימודי ארץ–ישראל
הלימודים לתואר שני (מ"א)
מטרת הלימודים
לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמידים בתחומים האלה:
היסטוריה,גיאוגרפיה היסטורית ,אנתרופולוגיה ונושאי חברה ומדינה של ארץ–ישראל ומדינת ישראל ;
לבסס,לשפר ולהרחיב את הכלים והשיטות הדרושות למחקר עצמאי של ארץ–ישראל ומדינת ישראל.
לימודי המ”א מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת שיעורים וסמינרים .לימודי המ”א
בחוג כוללים את לימודי העת החדשה ,ימי הביניים והעת העתיקה.
מבנה הלימודים
לימודי התואר השני בחוג מתקיימים בשני מסלולים :מסלול א' ( )115201-18-03ומסלול ב'
(.)115202-18-03
תלמידי מסלול א' יעמדו בדרישות תכנית הלימודים ויכתבו עבודות גמר מחקרית .חובת שפה שניה
(מלבד אנגלית) תלויה ברלבנטיות למחקר.
תלמידי מסלול ב' יעמדו בדרישות תכנית הלימודים ובבחינת הגמר.
תנאי הקבלה
א .הרישום ללימודי התואר השני בלימודי ארץ–ישראל מתקיים פעמיים בשנה לקראת סמסטר א'
ולקראת סמסטר ב'.
ב .רשאים להירשם ללימודי התואר השני:
 .1בעלי תואר בוגר בלימודי ארץ–ישראל שציונם המשוקלל  80ומעלה ובחוג השני .76
 .2בוגרי חוגים אחרים שציונם המשוקלל לתואר הראשון בחוג אחד הוא לפחות  80ובחוג
השני  ,76יוכלו להתקבל רק לאחר שסיימו תכנית השלמות על–פי ייעוץ אישי שיקבע על–ידי
יו”ר ועדת המ”א.
 .3מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות
בישראל ,אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת הGRE-
או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון .ראה עמוד  169במדריך זה.
 .4מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית ,חייבים
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה ,לזכאותם לתואר.
משך הלימודים
משך הלימודים במסלול א' כולל הגשת עבודת גמר מחקרית ,לא יותר משלוש שנים .תכנית הלימודים
תכלול סה"כ  32שעות.
משך הלימודים במסלול ב' כולל בחינת גמר המ"א ,לא יותר משנתיים .תכנית הלימודים תכלול
סה"כ  36שעות.

תכניות לימודים מיוחדות למ”א:
 .1התמחות בתיירות בישראל למורי דרך
מסלול א' ( )115201-18-02ומסלול ב' ()115202-18-02
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית הנוגעת לארץ–ישראל של ציבור
מורי הדרך בהיבטים ההיסטוריים ,היסטוריים–גיאוגרפיים ,גיאוגרפים–פיסיים וסוציולוגיים .מטרת
המסלול המיוחד למורי דרך (בעלי תעודת מורי דרך מטעם משרד התיירות) היא לחזק את ידיעותיהם
בתחום ההתמחות –"תיירות בישראל" -באמצעות ארבעה קורסי חובה העוסקים באופן ישיר
בתחום ההתמחות וקורסי בחירה נוספים בהתאם למסלול.

הערות:
 .1ועדת הקבלה החוגית רשאית לקבוע מכסות קבלה או להגביל את מספר המתקבלים במועד
מסוים.
 .2הקבלה לחוג ללימודי מ”א מותנית באישור ועדת המ”א החוגית.
 .3החוג אינו מתחייב לקבל את המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל .מיון סופי
של המועמדים ייערך על–פי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה החוגית.
 .4החלטה על קבלת תלמידים ללימודי התואר השני הנה בתוקף אך ורק לגבי שנת הלימודים אליה
מתייחסת ההחלטה.

 .2התמחות באוצרות מורשת
מסלול א' ( )115201-18-05ומסלול ב' ()115202-18-05
מטרת הלימודים
מטרת התכנית להכשיר את העוסקים בתחום המוזיאונים ,אתרי המורשת והארכיונים לחשיבה
ביקורתית על מעשה האוצרות והפעילות המתבצעת באתרים ,כל זאת במטרה לסייע בידם להתאימם
למציאות העיצובית ,חינוכית ותרבותית של זמננו .העיסוק באופן ביקורתי בנושאים השונים ייעשה
במטרה לעודד את המחקר ולהעשיר את העשייה השוטפת ברעיונות ותיאוריות .התכנית כוללת
שישה קורסי חובה העוסקים באופן ישיר בתחום ההתמחות וקורסי בחירה נוספים מתוך היצע
הקורסים של החוג.
הערות:
ועדת הקבלה החוגית רשאית לקבוע מכסות קבלה או להגביל את מספר המתקבלים במועד מסוים.
התכנית מיועדת לאנשים העובדים במוזיאונים ,אתרי מורשת וארכיונים בעלי תואר ראשון (לפחות)
באחד מהתחומים הבאים :לימודי ארץ ישראל; היסטוריה; גאוגרפיה; ארכיאולוגיה ועוד); הקבלה
ללימודים בתכנית מותנית בראיון קבלה .מועמדים ללא רקע והשכלה מתאימה יידרשו ללימודי
השלמה ,אשר ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי שלהם .הקבלה לחוג ללימודי מ”א שלא בהתאם
לתנאים המפורטים מותנית באישור ועדת המ”א החוגית.

 .3תכנית בינלאומית בלימודי ישראל
ראש התכנית ד"ר יהודית ברונשטיין
מטרת התוכנית הבינלאומית בלימודי ישראל לתואר שני היא להביא סטודנטים מצטיינים מחוץ לארץ
המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם על הציונות ,על החברה הישראלית ועל מדינת ישראל .התוכנית
מציעה מגוון רחב של קורסים המאפשרים ראייה רחבה ורב תחומית בנושאים שונים הקשורים לנוף
החברתי ,התרבותי והפוליטי של ישראל בשנים שקדמו להקמתה ובשנים שלאחר מכן.

 .4התמחות במדעי הדתות
ראש התכנית :פרופ' עמוס מגד
מסלול א' ( ;)115201-18-04מסלול ב' ()115202-18-04
מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות ,להקנות
לתלמידים את ידיעת הבעיות ,המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת ,הן על ידי לימודים שיטתיים
והשוואתיים והן על ידי לימודי התמחות .התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון
הדיסציפלינות המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות
והכנה לקראת מחקר בתחום בו בחרו .התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות ,בעבר
ובהווה ,ולעולמן החברתי ,הרוחני ,הריטואלי והחוויתי ,כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה
ככל האפשר של התופעה הדתית בכללותה.
הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחרו הסטודנטים ללמוד עם ספח התמחות בלימודי "מדעי
הדתות".
לפרטים ראו באתר המחלקה להרשמה http://harshama.haifa.ac.il
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