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תוכנית אוצרת מורשת )תוכנית לימודים לתואר שני(  פועלת בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטה חיפה 

זו השנה הרביעית. 

התוכנית פותחה בשיתוף עם הגופים והמוסדות המרכזיים העוסקים באופן שוטף בנושא במדינת ישראל 

וגנים לאומיים שעניינם מורשת, היסטוריה,  והיא מתמקדת בפעילותם של מוזיאונים, אתרי מורשת 

תרבות, ארכיאולוגיה  וכו'. 

למי מיודעת התוכנית?

התוכנית מיועדת לעובדי האתרים והמוזיאונים המעוניינים להרחיב אופקים ולהעשיר את הידע שלהם בנושאים 

הרלוונטיים לעבודתם. התוכנית פונה גם לבעלי תואר ראשון בתחומים הבאים: לימודי ארץ ישראל; היסטוריה; 

גיאוגרפיה; תרבות ישראל. מורי דרך )בעלי תואר ראשון( המעוניינים להשתלב בעבודה בתחום. מורים המעוניינים 

לשלב פעילות במוזיאונים ובאתרים במסגרת ההוראה ורוצים ללמוד על הארץ מזווית אחרת, מוזמנים גם הם 

ללמוד בתוכנית. 

למה ללמוד את הנושא באוניברסיטה?

כאוניברסיטה אנו שואפים לקדם באמצעות התוכנית את המחקר המקומי בנושא. לצד השאלות הגדולות למה 

מעשה  בניתוח  האוצרות,  עבודת  בחקר  הלימודים  מתמקדים  מורשת?  אתר  נוצר  וכיצד  מוזיאון?  הוקם  ואיך 

העיצוב ובביקורת על מעשה החינוך באתרים השונים. אנו מעודדים את הסטודנטים שלנו למחקר עצמאי )כתיבת 

עבודות מחקר – תיזה ודוקטורט( כדי להרחיב את ההבנה של כולנו בנושאים השונים ולתרום להתמקצעות. 

התוכנית פועלת במסגרת החוג ללימודי ישראל בפקולטה למדעי הרוח והיא מאפשרת לסטודנטים להרחיב את 

ידיעותיהם על הארץ ורוח האדם ממגוון הקורסים בפקולטה. 

מתי ואיך מתנהלים הלימודים בתוכנית?

הלימודים בתוכנית מתקיימים אחת לשבוע )יום שלישי( ביום לימודים מרוכז בין השעות 08:00 – 20:00. תוכנית 

הלימודים כוללת מספר קורסי חובה ובהם נכללים סיורים במוזיאונים, באתרי מורשת ובגנים לאומים. במהלך 

הסיורים אנו פוגשים מנהלים, אוצרים, מעצבים ואנשי חינוך ומקיימים שיח פתוח במטרה לחשוף את מאפייני 

העבודה בתחומים אלו. בנוסף לסיורים אנו מקיימים יום עיון שנתי בשיתוף הסטודנטים.

דברו איתנו

אנו מאמינים שעבודה מקצועית במוזיאון ובאתרים צריכה להתבסס לא רק על ניסיון מהשטח אלא גם לימוד 

ללמוד,  לבוא  כולם  את  ומזמינים  השונות  לסוגיות  ותיאורטיות  ביקורתיות  מבט  נקודות  המציעים  והשכלה 

להתמקצע ולקדם את תחום המוזיאונים ואתרי המורשת בישראל. 

תוכנית  את  ולהתאים  סקרנותו  את  למצות  מהם  אחד  לכל  לאפשר  כדי  לסטודנטים  אישי  יחס  מעניקים  אנו 

הלימודים לצרכיו. 

ללמוד אוצרות ומורשת 
בחוג ללימודי ישראל, אוניברסיטת חיפה
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