
 

  תוכנית מוסמך למורי דרך בחוג ללימודי ארץ ישראל
  ).א.מ (מבנה הלימודים ותנאי קבלה לתואר השני

  ר ירון פרי"ד: לתואר שני ר הוועדה החוגית"יו

  

  מטרת הלימודים

מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית הנוגעת לארץ ישראל של ציבור מורי הדרך 

התוכנית תקנה הכשרה . פיסיים וסוציולוגיים-גיאוגרפים, גיאוגרפיים-טורייםהיס, בהיבטים ההיסטוריים

הלימודים יעסקו בהיבטים שונים . אקדמית ומקצועית מתקדמת בתחום התיירות ולימודי ארץ ישראל

מדעי , ארכיאולוגיה, תולדות הישוב בארץ בתקופות שונות, כגון שימור אתרים, ומגוונים של תחום זה

הגירה (תולדות הרעיון הציוני , חי וצומח בארץ ישראל, גיאומורפולוגיה, )יהדות ואסלאם, נצרות(הדתות 

  . תקופת המנדט והחברה הישראלית, הסכסוך היהודי הערבי, )מדינת ישראל, ועלייה

למוסמכים שיסיימו את ' מורה דרך בכיר'מטעמו ספח התוכנית נבנתה בשיתוף משרד התיירות שיעניק 

היא מאפשרת ניצול . ית המוצעת ייחודית מסוגה ואינה קיימת בשום מוסד אקדמי מוכרהתוכנ. התוכנית

, מירבי של המומחיות האקדמית והניסיון המקצועי הקיים בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה

  . חבריו נמנים מרצים מדיסציפלינות שונותםשע

  

  תנאי קבלה

 לפחות 76בעלי ציון ממוצע של , סיטה מוכרת בארץ ובעולםמאוניברבוגרי תואר ראשון לתכנית יתקבלו 

  . מוכרת ממשרד התיירות" מורה דרך מוסמך"ובעלי תעודת 

  

  מבנה הלימודים

  ).גמר ללא כתיבת עבודת(' ומסלול ב) עם כתיבת עבודת גמר(' מסלול א: בחוג שני מסלולים ללימודים

מורה דרך שממוצע ציוניו .  קורסים9= ס " שש36עומד על  )זהיללא ת(' במסלול בהיקף תוכנית הלימודים 

 הוועדה ר"באישור יו )זהיתעם כתיבת ( 'למסלול אלעבור  וכלי, ומעלה 85יעמוד על  תום השנה הראשונהב

כולל קורס הדרכה ,  קורסים8= ס " שש32 עומד על ' במסלול אהיקף הלימודים .החוגית לתואר שני

   .ס" שש8שפה זרה שניה בהיקף של ובנוסף לימודי , מתודולוגית

  

   : חובהכוללת ארבעה קורסילמורי הדרך ימודים תוכנית הל

  אתרים שימור  .1

   21 -תיירות במאה ה .2

  דתות מדע ה .3

   ) שלושה ימים באחד האזורים בארץבןמרוכז שטח קורס (א .פוס מקמ .4

  

  .בשבועאחד הלימודים יתקיימו ביום מרוכז 

  .ארבעה סמסטרים = לימוד שתי שנותרושה על פני נית פהתוכ

יהיו זכאים לשנת לימוד ו' יחולו עליהם חובות תלמידי מסלול א ,זהיתלמידים שיעברו למסלול עם כתיבת ת

  .תיבתה כנוספת לצורך סיום

  העוסקתקנון הלימודים.  מצוי באתר הרשות ללימודים מתקדמיםתקנון הלימודים המקיף לתואר שני

  .מצוי באתר החוג, עבודת הגמר ושקלול הציונים,  בבחינת הגמר,ג בחובתכניות הלימוד המפורטות


