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 פרופ' שמעון שרביט
רקטור המכללה

 ד"ר פינחס חליוה
מנכ"ל ומייסד

 פרופ' שלמה גרוסמן
נשיא המכללה

מועמדים יקרים,
סגל המכללה האקדמית אשקלון שמח להזמינך לקמפוס 
הגדול והמפואר בקריית החינוך באשקלון, ולהציע לך להשתלב 
בלימודי תואר אקדמי במכללה. המכללה מציעה מגוון רחב של 
לימודים אקדמיים באווירה חמה ותומכת ופעילות תרבותית 
וחברתית ענפה. אלפי צעירים רואים במכללה מוסד אקדמי 

מוביל.

המכללה הוכרה בשנת 1991 כמכללה אזורית הרשאית להעניק 
תואר של אוניברסיטת בר אילן, ובשנת 2000 הוכרה כמכללה 

אקדמית.

המכללה נחשבת כיום לאחת המכללות החשובות והגדולות 
בישראל. מקצועות הלימוד העיקרים במכללה הם בתחום מדעי 
החברה, מדעי הבריאות, מדעים מדויקים ומדעי הרוח לקראת 
לימודי תואר ראשון ושני. למכללה צוות מרצים איכותי ומנוסה, 
ביניהם נמנים חשובי הפרופסורים והמרצים הבכירים באקדמיה.

הצוות המנהלי והאקדמי במכללה פועל לסייע לסטודנטים 

בכל שנות הלימוד, החל בלימודים ובסדנאות מיוחדות המקנים 
לבוגרים כלים להשתלבות מהירה ומוצלחת בעבודתם, ועד 
להענקת מלגות וליווי אישי עד סיום הלימודים. לרשות 
הסטודנטים סביבת לימודים מתקדמת הכוללת מעבדות, 
ספרייה מרווחת ועשירה, גישה ישירה למאגרי מידע חשובים, 

חדרי לימוד בצוותא, מעונות, מועדון סטודנטים וחדר כושר.

צוות המרכז לייעוץ ולהרשמה עומד לרשותך החל משלב 
ההתעניינות ועד הרישום.

אנו מאחלים לך בהצלחה ומקווים לראותך בקהילת הסטודנטים 
של המכללה האקדמית אשקלון.

בכבוד רב,

הנהלת המכללה
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01
מצוינות אקדמית מוכחת!

הנהלת המכללה האקדמית אשקלון הציבה את רמת איכות 
ההוראה בראש סדר עדיפויותיה. על פי המועצה להשכלה 
גבוהה, המכללה האקדמית אשקלון עומדת ביעד שנקבע לה 
במדד איכות ההוראה. מדד זה משקף את היחס המספרי בין הסגל 
האקדמי הבכיר לבין מספר הסטודנטים. מדד המאפשר הקדשת 
תשומת לב אישית לכל סטודנט ע"י חבר סגל אקדמי בכיר.

02
שביעות רצון סטודנטים - האקדמית אשקלון 

התברגה במקום ה-10 בארץ
סקר שערכה התאחדות הסטודנטים בהשתתפות למעלה 
מ-9,000 סטודנטים בבדיקת שביעות רצון סטודנטים מאיכות 
ההוראה, דורגה האקדמית אשקלון במקום ה-10. בציון המשוקלל 

של 3.79 בסולם 5-1.

03
שכר לימוד אוניברסיטאי

המכללה האקדמית אשקלון נמנית עם עשרים ושתיים מכללות 
ציבוריות שזוכות לתמיכה של המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(. 
המכללה כפופה להוראות הכוללות קביעת שכר לימוד אחיד 

במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות.

04
שנה ראשונה חינם לתלמידי התואר הראשון

המכללה האקדמית אשקלון מוכרת בחוק עידוד השכלה 
בנגב ובגליל שמעניק פטור משכר לימוד בשנה א', לחיילים 
משוחררים, בוגרות שירות לאומי ובוגרי שירות אזרחי )הזכאות 

הינה ל-5 שנים מיום השחרור(.

05
מערך סיוע לסטודנט

הנהלת המכללה קבעה לה כלל ברזל: "לא יפסיק סטודנט את 
לימודיו בשל קשיים כלכליים". המכללה מעמידה לרשות 
הסטודנט מלגות בהיקף של מיליוני שקלים. בנוסף בקמפוס 
המכללה פועלת הנהלת פר"ח אזורית שמעניקה מלגות למאות 

סטודנטים.

06
קשרי אקדמיה - תעשייה וייעוץ

להכוונה תעסוקתית
המכללה האקדמית אשקלון נהנית מקשרי אקדמיה-תעשייה 
ענפים בתחומי לימוד רבים הפותחים עבור הסטודנט צוהר 
הזדמנויות מקצועיות. במכללה פועל מרכז להכוונה תעסוקתית 
המאפשר לסטודנטים ולמעסיקים לפגוש זה את זה באמצעות 

מערכת תוכנה מתקדמת.

10 סיבות 
ללמוד באקדמית אשקלון!
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07
חזית טכנולוגית בהישג יד

המכללה האקדמית אשקלון הינה המוסד האקדמי הראשון 
בארץ שכל מערכות המידע שלו הן וירטואליות. נוחות ההפעלה 
וזמינות המידע תורמים לשיפור ההישגים הלימודיים וחוסכים 

זמן וכסף רב ברכישת תוכנות.

08
בית אקדמי חם המעניק יחס אישי

ייעוץ וליווי אישי של הסטודנט משלב הרישום ועד לסיום 
הלימודים ומתן מגוון שירותים סטודנטיאליים ותמיכה אקדמית 

לרווחת הסטודנט והצלחתו.
אווירת לימוד פרטנית ותומכת תוך הקפדה על לימוד בכיתות 

קטנות ויחס אישי של הסגל האקדמי.

09
לימודים בקמפוס מודרני וחיי חברה עשירים

קמפוס המכללה הוא מהמרהיבים והיפים בארץ. הקמפוס 
ממוקם במרחק הליכה מהתחנה המרכזית.

חווית הלימודים בקמפוס תוססת ומהנה, הכוללת אירועי תרבות, 
הפסקות פעילות, מופעי סטנד-אפ, סרטי קולנוע והרצאות 

במרכז הכנסים, מעונות בסטנדרט גבוה, חדר כושר ועוד.

10
מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

בקמפוס המכללה פועל מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות 
למידה במטרה לאפשר נגישות מרבית להשכלה גבוהה וליווי 

הסטודנט עד סיום לימודיו.
המרכז מציע מגוון שירותים וסיוע פרטני החל מחונכות אישית, 

תמיכה טכנולוגית ורגשית, סדנאות וסיוע פרטני.



המרכז לייעוץ והרשמה

המרכז לייעוץ והרשמה של המכללה האקדמית אשקלון מברך אותך בברכת הצלחה בלימודים . 

הנך מוזמן/ת לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי ואישי ולהתרשם ממגוון חוגי הלימוד, מהאיכות 
והמצוינות של הסגל האקדמי, מסגל מנהלי מיומן ומוכשר, מתשתיות טכנולוגיות מהמתקדמות 

בארץ ומהסביבה הצעירה והתוססת. 

בחירת מוסד אקדמי ומסלול לימודים היא החלטה משמעותית ומכרעת בעיצוב עתידך המקצועי 
והאישי. המרכז לייעוץ והרשמה ישמח להעניק לך ייעוץ אישי ואיכותי המושתת על מקצועיות 
ואמינות. יחד נלווה אותך צעד אחר צעד, ונציע מגוון אפשרויות העומדות בפניך עד לקבלת 

ההחלטה הטובה והנכונה ביותר עבורך. 

אנו כאן לרשותך בכל שאלה הנוגעת ללימודים האקדמיים ומקווים לראותך בין אלפי הסטודנטים 
והבוגרים הרבים שהשתלבו במשק הישראלי.

בברכת הצלחה,         
גב' נעמה אביר        

מנהלת המרכז לייעוץ והרשמה        
      

ליצירת קשר: 9990*

שנת לימודים חינם *

שכר לימוד אוניברסיטאי

*לחיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי
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מכלל הבוגרים עובדים! 89%

מבוגרי המכללה עוסקים 
בתחום שלמדו! 76%

מבוגרי המכללה מועסקים במגזר 
הציבורי ו-38% מועסקים במגזר הפרטי 62%

המשיכו בלימודים אקדמיים ומתוכם 65% 
המשיכו לתואר שני 28%

מכלל הבוגרים הביעו שביעות רצון רבה עד רבה 
מאוד מתרומת הלימודים האקדמיים לקריירה שלהם 76%

*הסקר נערך בשנת 2016 וכלל את בוגרי השנים 2016-2006

 סקר בוגרים* מקיף
מצביע על ההשקעה וההצלחה



מגוון השירותים העומדים לרשות הסטודנט:

 מלגות - לרשות הסטודנטים מגוון רחב של מלגות סיוע 
כלכלי מקרן המכללה ומקרנות חיצוניות )כגון: מפעל הפיס, 

אימפקט, הישג, משרד החינוך ועוד(. 

 מעורבות חברתית - היחידה למעורבות חברתית מפעילה 
תכניות בעלות ערך אישי וחברתי, משלבת סטודנטים בעשייה 

חברתית ומעניקה מלגות ללימודים.

 מעונות - המכללה מציעה מעונות לסטודנטים במתחם 
הקמפוס ובסמוך אליו. יחידות הדיור מרווחות ובנויות 
בסטנדרט גבוה וכוללות: חדר שינה, פינת ישיבה, מטבחון, 

מקלחת, שירותים ומזגן.

 סיוע לימודי - המכללה מציעה שיעורי עזר ותגבור פרטניים 
וקבוצתיים במחיר סמלי לסטודנטים המתקשים במקצועות 

נבחרים.

 סיוע לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים 
וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.

 סיוע לסטודנט במילואים - לסיוע בקבלת זכויות ניתן לפנות 
לרכזת התאמות במשרד הדיקאן.

דיקאן הסטודנטים

דיקאן הסטודנטים במכללה אמון על רווחת הסטודנט. תפקידו להעניק סיוע בכל ההיבטים המקיפים את עולמו של הסטודנט 
במהלך הלימודים, בעיקר בנושאים שאינם אקדמיים. וזאת, כדי להעניק לסטודנט סביבה לימודית תומכת וידידותית.

מעונות הסטודנטים

 דיקאן הסטודנטים: מר יואל ישורון 
מזכירת הדיקאן: הגב' חדוה רביבו

 טלפון: 08-6789195, פקס: 08-6789197
hedva@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום בקמפוס: בניין 4 קומה )1-(

 תעודת 
זהות
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מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

מרכז התמיכה במכללה האקדמית אשקלון הוקם כדי לסייע 
לסטודנטים עם צרכים מיוחדים )לקות למידה, לקות שמיעה, 
לקות ראייה ולקויות נוספות(. וזאת, כדי לאפשר נגישות מרבית 

להשכלה גבוהה וליווי עד לסיום התואר בהצלחה. 

השירותים הניתנים במסגרת המרכז: חונכות אישית, סדנאות 
בנושאים שונים, כמו כן קיים סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות 
למידה וניהול זמן, תמיכה טכנולוגית ורגשית ושיתוף פעולה 

עם מרכז התמיכה למעסיקים במחוז דרום.

המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי 
תעשייה 

המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה האקדמית 
אשקלון העמיד בראש מעייניו את נושא חשיפת הזדמנויות 
תעסוקתיות לסטודנטים ולבוגרי המכללה והכוונתם לתעסוקה. 
המרכז פועל ליצירת קשרים עם מפעלים ומעסיקים ולשמרם 

במשך השנה. 

שמטרתם לחשוף סטודנטים  המרכז מארגן ימי "זרקור" 
ובוגרים למעסיקים במשק, ביניהם: שירות הביטחון הכללי 
)שב"כ(, משטרת ישראל, הסוכנות היהודית ועוד. אחת 
יריד תעסוקה שנתי בהשתתפות עשרות  לשנה מתקיים 
מעסיקים מהמשק הישראלי ) אלת"א - מערכות ביטחוניות, 
הסוכנות היהודית, חברות הייטק, בנקים, חברות, מוסדות 

ממשלתיים ועוד(. 

כחלק ממדיניות הנהלת המכללה לסייע בפתרונות תעסוקתיים 
לסטודנטים ולבוגריה היריד נעשה מסורת ומתקיים מדי שנה.

הנכם מוזמנים להיכנס ולהתנסות במערכת באמצעות אתר 
המכללה -- < "הכוונת תעסוקתית"

 תעודת 
זהות

 תעודת 
זהות

 מנהלת המרכז: ד"ר מירי קריסי
mirik@aac.ac.il :דוא"ל

 מזכירת המרכז: הגב' נורית שניר
טל': 08-6789211

Nuritsn@aac.ac.il :דוא"ל 
 מיקום בקמפוס: בניין 4, קומה 1- 

)מול אולם ירושלים(

 ממונה על הכוונת סטודנטים לעבודה 
וקשרי תעשייה: מר ציון זוזט

טל׳: 08-6789506

tzion@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום בקמפוס: בניין 4 חדר 114 
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טיפוס 
ארצי?

החוג ללימודי ארץ-ישראל
החוג ללימודי ארץ ישראל שנוסד במקורו כשלוחה של החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת 
בר-אילן, מציע מסלול ייחודי לתואר ראשון ובו ניתן לשלב לימודי תיירות. תכנית הלימודים 
מעניינת, מגוונת ומשלבת סיורים לימודיים, מחנות מחקר, סדנאות ועוד. לחוג שיתופי פעולה 
עם תעשיית התיירות, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, קק"ל ועוד. הסטודנטים נהנים 

מכיתות לימוד קטנות, ליווי ויחס אישי של הסגל האקדמי והמנהלי.

 תעודת 
זהות

הסגל האקדמי והמנהלי
ראש החוג: פרופ’ יצחק רייטר

אחראית מנהלית: גב' גלית ראש

טלפון: 08-6789503
פקס: 08-6789517

galitro@aac.ac.il :דוא"ל
מיקום בקמפוס: בניין מנהלה קומה 1



החוג "לימודי ארץ-ישראל" הוא חוג רב-תחומי, המקנה ללומדים 
בו קשת רחבה של נושאים בתחומים מגוונים על אודות המרחב 
הארצי-ישראלי ועל תהליכים גאוגרפיים והיסטוריים שהתרחשו 
במהלך הדורות. הלימודים מתמקדים בתחומי ההיסטוריה 
והגאוגרפיה של ארץ ישראל מהעת העתיקה עד העת החדשה, 
דתות וציביליזציות, מיעוטים ועדות, אתרים לאומיים, מקומות 
קדושים, ארכיאולוגיה, גאוגרפיה-פיזית, גאולוגיה, אקולוגיה 
וסביבה, טופוגרפיה וקריאת מפה, מוקדי תיירותיות מבוקשים, 
חברה ופוליטיקה ועוד. תכנית הלימודים חווייתית ומשלבת 
סיורים, מחנות מחקר, סדנאות בארכיאולוגיה והרצאות מרתקות 
בידיעת הארץ ומכמניה. וזאת, כדי להכשיר את הסטודנט - 
לצורכי תעסוקה בענפי התיירות, להדרכה באתרי מורשת, בגנים 
לאומיים ושמורות טבע, להדרכה בטיולי בתי ספר ובמוזאונים 

ועוד. החוג במכללה האקדמית אשקלון הוא אבן שואבת ללימוד 
ארץ ישראל בדרום הארץ. תלמידים בעלי הישגים לימודיים 

יוכלו להמשיך לתואר שני בכל אוניברסיטה. 

אני מזמינך להצטרף לחוויה של לימודים, לפגוש בטובי המרצים 
החולשים על תחומים נרחבים ומגוונים וניחנים במצוינות 
מחקרית. אנו מתגאים בעיקר באווירה הייחודית השוררת בחוג 

ובשירות האישי שאנו מעניקים לסטודנטים.

בברכת הצלחה,     
פרופ' יצחק רייטר    

פרופ' יצחק רייטר
ראש החוג ללימודי ארץ ישראל 

מועמדים יקרים,

11



תואר ראשון .B.A בלימודי ארץ ישראל 

מטרת התכנית

לימודי ארץ ישראל נתפשים כמקצוע יישומי ושימושי. וזאת, 
מאחר שהלימודים מכשירים סטודנטים להדרכה, להסברה 
ולהוראת נושאיה התרבותיים, ההיסטוריים והגאוגרפיים של 
ארץ ישראל בקרב הציבור בארץ, בקרב תלמידי בתי הספר 

ובקרב מיליוני תיירי פנים. 

המסיימים בהצלחה ובציונים גבוהים את הלימודים יוכלו ללמוד 
לתואר שני באוניברסיטאות במסלול לימודי ארץ ישראל 
ובמסלולים דומים. כמו כן, הבוגרים יוכלו להשתלב בתעסוקה 
במוסדות ובארגונים העוסקים בהדרכה בתחומי ארץ ישראל 
)טיולים, מפעלי תיירות, רשויות מקומיות, מוסדות ממשלתיים, 

רשויות לעתיקות, מורשת והגנים הלאומיים(.

תכנית הלימודים נועדה לכל המבקש לחוות את הארץ על 
מכמניה ותולדותיה ולהכירה. ואף למבקשים להיות מועמדים 
לעבודה בהדרכה, בהוראה, בתיירות, באתרים, בארגונים 
ובמוסדות שבהם ידע הארץ נחוץ מאוד ומקנה עדיפות בקבלה 

לעבודה. 

תכנית לימודים

תכנית הלימודים מבוססת על גישת הגאוגרפיה ההיסטורית, 
במסגרתה ירכשו הסטודנטים ידע עשיר על מוקדי תיירות, דתות 
וציביליזציות, מיעוטים ועדות, אתרים לאומיים וארכיאולוגיים, 
מקומות קדושים, מפות טופוגרפיות, אקולוגיה וסביבה, ועוד.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית בשילוב חוג שני 
לבחירה. אפשרות נוספת היא לימודי תיירות - חוג המכשיר לניהול 

תיירות ובו נלמד ניהול אתרי תיירות ותכנונו.

סגל מרצים

בראש החוג עומד פרופ' יצחק רייטר, ראש רשות המחקר של 
המכללה, חוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות ובמכון 
טרומן, מרצה אורח וחוקר באוניברסיטאות בעולם. בעבר אף 
כיהן כסגן יועץ ראש הממשלה לענייני ערביים. יחד עם פרופ' 
רייטר מלמדים מרצים ואנשי אקדמיה מובילים, חוקרים ידועי 
שם שזכו להצטיינות בהוראה ומורי דרך מנוסים בהדרכה 
ובסיורים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך 

תקופת הלימודים ועד לסיום לימודיו.

סיור בתל עזקה עם ד"ר אקרמןסיור בעכו בנמל הפיזאני עם פרופ׳ רייטר
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ייחודיות

יחס אישי 

הסטודנטים בחוג ללימודי ארץ ישראל נהנים מיחס וליווי 
אישי של הסגל האקדמי והמנהלי במהלך הלימודים. אנו גאים 
באווירה הייחודית השוררת בחוג - חברות ורעות הם תוצרי החוג. 

הכנה לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים 

הסגל האקדמי רואה כחלק מתרומתו לאקדמיה ולחברה 
חשיבות רבה לליווי וייעוץ לבוגרי החוג בדרכם לשוק העבודה 
וללימודי המשך מתקדמים. החוג מספק ייעוץ והכוונה ושומר 

על קשר עם הבוגרים.

חווית לימודים עשירה 

מעבר למגוון הקורסים, מתקיימים סיורים לימודיים במסגרת 
תכניות הלימוד, מחנות מחקר, סדנאות בארכיאולוגיה ועוד.

שיתופי פעולה 

החוג משתף פעולה עם רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, 
קרן קיימת לישראל, המועצה לשימור אתרים, מוזיאון ארצות 

המקרא ומשרד התיירות.

תעסוקה אפשרית לבוגרי החוג 

בפני בוגרי החוג ללימודי ארץ ישראל מגוון אפשרויות תעסוקה: 
הוראה והדרכה בחברות טיולים, מוזאונים, חברה להגנת הטבע, 
רשות הטבע והגנים, קק"ל, ארגון והדרכה של סיורים ברשויות 

מקומיות ועוד. 

סיור במדבר יהודה עם ד"ר איתן קליין
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מסלול דו-חוגי

שנה א'

נ”זסמסטר בנ”ז סמסטר א

קורסי מבוא 

מבוא לתולדות ארץ 
ישראל בתקופה 

המוסלמית
4

מבוא לתולדות ארץ 
ישראל בתקופה 

המוסלמית
4

מבוא לגיאוגרפיה פיסית 
של ארץ ישראל

4
מבוא לגיאוגרפיה פיסית 

של ארץ ישראל
4

מבוא לתולדות ארץ 
ישראל בתקופת המקרא 

4
מבוא לתולדות ארץ 

ישראל בתקופת המקרא 
4

מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בימי בית שני 

)התקופה ההלניסטית, 
רומית, ביזנטית(

4

מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בימי בית שני 

)התקופה ההלניסטית, 
רומית, ביזנטית(

4

קורסי מתודולוגיה

2כרטוגרפיה וקריאת מפה

שנה ב'

נ”זסמסטר בנ”ז סמסטר א

קורסי מבוא

חקר ארץ ישראל - מבוא 
תיאורטי ומתודולוגי

4
חקר ארץ ישראל - מבוא 

תיאורטי ומתודולוגי
4

מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בעת החדשה

4
מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בעת החדשה

4

קורסי ליבה

2נצרות בארץ ישראל
דרכים, מסחר ותחבורה 

בארץ ישראל
2

ערביי ארץ ישראל במאה 
העשרים

2

4ירושלים בתקופת המנדט4ירושלים בתקופת המנדט

קורסי בחירה - 4 מתוך מהרשימה

המהפכה העירונית בארץ 
ישראל הקדומה

2ירושלים בתקופת המנדט2

מחנה מחקר באשקלון 
)פרו-סמינריון(

2
ירושלים ועכו בתקופה 

הצלבנית
2

 מחנה מחקר בנגב 
)פרו-סמינריון(

2
יחסי יהודים-ערבים 

במדינת ישראל
2

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בלימודי ארץ ישראל
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שנה ג'
נ”זסמסטר בנ”ז סמסטר א

קורסי ליבה

תולדות מדינת ישראל: 
יחסי דת ומדינה

2
אדריכלות ואמנות 

בארץ-ישראל בתקופה 
ההליניסטית-ביזנטית

2

קורסי בחירה - 3 מתוך מהרשימה

 ירושלים במאה 
התשע-עשרה

2
נופי המורשת הקדומים 

בארץ ישראל
2

קהילות דתיות בארץ-
ישראל בעת החדשה

2
אנתרופוקן - האדם 

כמעצב הנוף
2

2מסלג'וקים לממלוכים
היסטוריה סביבתית של 

ארץ ישראל
2

פולחן קדושים וצדיקים 
בדרום מדינת ישראל

2

סמינריונים -  1 מתוך הרשימה

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית. 

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. 

סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס.

יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

סיור במכתש רמון עם ד"ר אקרמן

נ”זסמסטר בנ”ז סמסטר א

נוף סימבולי וזהות דתית 
ולאומית בארץ ישראל 

6
נוף סימבולי וזהות דתית 

ולאומית בארץ ישראל
6

הסכסוך היהודי-ערבי 
בארץ ישראל במאה 

העשרים
6

הסכסוך היהודי-ערבי 
בארץ ישראל במאה 

העשרים 
6

ערי מישור החוף הדרומי 
ושפלת יהודה בת’ 

הקדומה 
6

ערי מישור החוף הדרומי 
ושפלת יהודה בת’ 

הקדומה 
6
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גאים בבוגרים שלנו

בתום הלימודים מצטרפים הבוגרים לארגון הבוגרים המונה 
כ-15,000 בוגרים. כמו כן, המכללה האקדמית אשקלון מעמידה 
לרשות הבוגרים את המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה, 
המלווה אותם עוד במהלך לימודיהם להכוונה, להשתלבות 

ולקליטה במגוון משרות.

אנו גאים לפגוש את בוגרי החוג ללימודי ארץ ישראל בתפקידי 
ניהול והדרכה במוסדות וארגונים בישראל ובתארים מתקדמים.

הצטרפו עוד היום לאלפי בוגרינו!

הממונה על הכוונת סטודנטים לעבודה
וקשרי תעשייה: מר ציון זוזט

טלפון: 08-6789506
tzion@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום בקמפוס: בניין 4 חדר 11



אורלי אורבך
מתפעלת מוזיאון גוש קטיף בירושלים.

"לקראת סיום לימודיי התחלתי לחפש 
עבודה המשלבת את שני החוגים שלמדתי: 
ולימודי תיירות.  לימודי ארץ ישראל 
נחשפתי למשרה במוזאון גוש קטיף 
בירושלים. בעבודה יש הדרכות בעברית 
ובאנגלית וניהול צוות עובדים, הנהלת 
חשבונות וקבלת קהל. העבודה מאתגרת 
וחושפת אותי בפני אוכלוסיות שונות 
בארץ ובחו"ל. העבודה במוזאון מעניקה לי 
אפשרות ליישם את מה שלמדתי בתואר 

בניהול ובהיבט ההיסטורי-גאוגרפי".

מעיין אלבז
דיילת קרקע בחברת ארקיע

לעבודה  התקבלתי  לימודיי  "בסיום 
כדיילת קרקע בחברת ארקיע. לימודי 
שקיבלתי  הכלים  הראשון,  התואר 
וההמלצות מראש החוג סייעו לי רבות 

במציאת העבודה".

סיוון שמשון
מדריכה בחברת "מצוינים בטבע" 

"השילוב של לימודי ארץ ישראל ולימודי 
תיירות הועיל לי מאוד במציאת עבודה. 
מיד בסיום לימודיי התקבלתי לעבודה 
כמדריכה סיירות בחברת "מצוינים בטבע" 

לילדים בבית ספר יסודי". 
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אשקלון האקדמית   המכללה 
אשקלון  ,12 צבי  בן  יצחק  רח' 
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