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פרופ' חיים ברייטברט
נשיא המכללה

פרופ' שמעון שרביט
רקטור המכללה

ד"ר פינחס חליוה
מנכ"ל ומייסד

מועמדים יקרים,
סגל המכללה האקדמית אשקלון שמח להזמינך לקמפוס
הגדול והמפואר בקריית החינוך באשקלון ,ולהציע לך להשתלב
בלימודי תואר אקדמי .המכללה מציעה מגוון רחב של לימודים
אקדמיים באווירה חמה ותומכת ומעניקה פעילות תרבותית
וחברתית ענפה .אלפי צעירים רואים במכללה מוסד אקדמי
מוביל ,והוכחה לכך דירוג איכות ההוראה של הסטודנטים
בשנת  .2019המכללה דורגה על ידי הסטודנטים בסקר
התאחדות הסטודנטים הארצי במקום ה 1-מבין  50מוסדות
אקדמיים.
לאחר כ 40-שנות פעילות כשלוחה של אוניברסיטת בר-אילן
וניסיון רב ,פועלת המכללה כמוסד ישראלי להשכלה גבוהה
המציע לימודים בכ 20-מסלולי לימוד לתואר  B.A.וB.Sc.-
וחמישה תוארי .M.A.
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 ובמגזר העסקי והציבורי.

הצוות המנהלי והאקדמי במכללה פועל לסייע לסטודנטים
בכל שנות הלימוד ,החל בלימודים ובסדנאות 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 מינהל שיווק ,ייעוץ ורישום עומד לרשותך החל משלב
ההתעניינות ועד הרישום.
אנו מאחלים לך בהצלחה ומקווים לראותך בקהילת הסטודנטים
של המכללה האקדמית אשקלון.

בכבוד רב,
הנהלת המכללה

מערכת :נעמה אביר ומורן רוטנשטיין
עיצוב גרפי :תמר וידר
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האקדמית אשקלון
צעד חכם .עתיד מבטיח!

מצוינות אקדמית מוכחת
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.
אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת האקדמית אשקלון
וליהנות מבחירה מצוינת.

בית אקדמי חם המעניק יחס אישי
ייעוץ וליווי אישי לסטודנט החל משלב הרישום ועד
סיום 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.

המרכז לחדשנות
המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית באקדמית אשקלון מאפשר
הוראה ולמידה איכותית וחדשנית ,בהלימה לעידן הדיגיטלי
של המאה ה.21-
זמינות המידע והשימוש בכלים דיגיטליים תורמים לשיפור
ההישגים הלימודיים של הסטודנט.
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לימודים בקמפוס מודרני
וחיי חברה עשירים
קמפוס המכללה הוא מהמרהיבים והיפים בארץ.
חווית הלימודים תוססת ומהנה ,הכוללת אירועי תרבות ,הפסקות
פעילות ,מופעי סטנד-אפ ,סרטי קולנוע והרצאות במרכז
הכנסים ,מעונות בסטנדרט גבוה ,חדר כושר ועוד.

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.

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).

רווחת הסטודנט
האקדמית אשקלון פועלת למען רווחת הסטודנט ומעניקה
סיוע בכל ההיבטים המקיפים את עולמו של הסטודנט במהלך
לימודיו וזאת במטרה להעניק לסטודנט סביבה לימודית תומכת
וידידותית.
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.

מרכז נגישות
בקמפוס המכללה פועל מרכז נגישות לסטודנטים עם לקויות
למידה/צרכים מיוחדים במטרה לאפשר נגישות מרבית
להשכלה גבוהה וליווי הסטודנט עד סיום לימודיו .המרכז
מציע מגוון שירותים וסיוע פרטני החל מחונכות אישית ,תמיכה
טכנולוגית ורגשית ,סדנאות ,סיוע פרטני ועוד.

המרכז להכוונה תעסוקתית
וקשרי תעשייה
מטרת המרכז להכוונה תעסוקתית באקדמית אשקלון
הינה חשיפת הזדמנויות תעסוקתיות לסטודנטים ולבוגרי
המכללה והכוונתם לתעסוקה .המרכז פועל ליצירת קשרים
עם חברות ומעסיקים במגזר הציבורי והפרטי.
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מסלולי לימוד

מינהל שיווק ,ייעוץ ורישום
בחירת מוסד אקדמי ומסלול לימודים היא החלטה משמעותית ומכרעת בעיצוב עתידך המקצועי והאישי.

הפקולטה לכלכלה

מטרת הייעוץ ללימודים אקדמיים היא לשלב בין שאיפותיך לבין הדרישות האקדמיות של מסלול הלימודים
שברצונך ללמוד ,החל מתנאי קבלה ותהליך ההרשמה ,תכניות הלימוד ,שכר הלימוד והשירותים הניתנים
לרווחת הסטודנט.
המכללה האקדמית אשקלון מציעה מגוון מסלולי לימוד והתמחויות לתואר ראשון ושני.

B.A.
בכלכלה
וחשבונאות

B.A.
בכלכלה
ושוק ההון

B.A.
בכלכלה
וניהול

יועצי הלימודים ישמחו להעניק לך ייעוץ אישי ואיכותי המושתת על מקצועיות ואמינות .יחד נלווה אותך

מדעי החברה

צעד אחר צעד ,נציע מגוון אפשרויות ונכוון אותך עד לקבלת ההחלטה הטובה והנכונה ביותר עבורך.
הנך מוזמן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות ,להתרשם ממגוון מסלולי הלימוד ,מהאיכות והמצוינות
האקדמית ,מסגל מנהלי מיומן ומוכשר ,מתשתיות טכנולוגיות מתקדמות ומסביבת לימודים צעירה ותוססת.
אנו כאן לרשותך בכל שאלה הנוגעת ללימודים אקדמיים ומקווים לראותך בין אלפי הסטודנטים והבוגרים שלנו.
בברכת הצלחה,
גב' נעמה אביר
ראש מינהל שיווק ,ייעוץ ורישום

B.A.
B.A.
בסוציולוגיה
בקרימינולוגיה
 M.A.בקרימינולוגיה ואנתרופולוגיה

ליצירת קשר9990 :
לאומי*
*לחיילים משוחררים ובוגרות שירות

 M.A.עם תזה
בפסיכולוגיה
רפואית*

ביה"ס למדעי הבריאות
B.A.

שכר לימוד אוניברסיטאי

B.A.
בפסיכולוגיה

 M.A.עם תזה
בקרימינולוגיה
קלינית

בבריאות
הציבור

שנה ראשונה חינם *

B.A.
בכלכלה
ולוגיסטיקה

M.A.
בכלכלה
יישומית

B.Sc.

במדעי
התזונה

B.S.N.

בסיעוד
B.S.N.

מדעי הרוח
 B.A.בלימודי ארץ ישראל

הפקולטה לעבודה סוציאלית
B.S.N.

בסיעוד
תוכנית להסבת
אקדמאים

בסיעוד לאחים
ואחיות מוסמכים

B.A.
בפוליטיקה
וממשל

B.A.
בלימודי
תיירות

B.A.
בלימודים רב-תחומיים
במדעי החברה במסלולים:
מינהל עסקים
משאבי אנוש
חינוך

B.S.W.

בעבודה
סוציאלית

M.S.W.

בעבודה
סוציאלית

B.S.W.

תוכנית
להסבת
אקדמאים

מדעים מדוייקים
 B.Sc.במדעי המחשב

* קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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האקדמית אשקלון במספרים
70

קמפוס מרהיב וחדשני
המשתרע על פני
כ 70-דונם
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מעבדות,
מכוני ומרכזי מחקר
באקדמית אשקלון

בוגרים ממליצים
26

מסלולי לימוד
לתואר ראשון ושני

רשות המחקר והפרסומים,
מכון שא"מ ,מעבדה פורנזית,
מעבדת סייבר ,מעבדת
חשמל ,מטבח לימודי ,מרכז
סימולציות ומעבדת מחקר
בחוג לפסיכולוגיה

עדן מזרחי –  B.S.N.בסיעוד

מנהלת סיעוד במרפאת "נאות אילן" באר שבע
"בואו נלמד להעריך את לימודינו לא מפני
שהם הופכים אותנו לחכמים או נעלים
על אחרים ,אלא משום שהם מאפשרים
לנו לתת עזרה ולהיות מועילים יותר לכלל
בני האדם"( .פלורנס נייטינגייל)
"המכללה האקדמית אשקלון מספקת
הכשרה מקצועית ומקיפה בתחום כל
כך מאתגר ומרתק .המסלול המקצועי אותו מקנה המכללה
מאפשר לרבים מהסטודנטים לעסוק בסיעוד וכך סולל
דרך של שליחות אנושית מלאת נתינה ,השפעה ,יכולת
להתפתח ,לנהל ,ללמוד ולחקור".
תוך חצי שנה מתחילת עבודתי בתחום ,קיבלתי האצלת סמכויות
רבה והעצמה מקצועית וניהולית .כל אלה אודות לליווי ולכלים
אותם רכשתי מצוות החוג לסיעוד ומההתנסויות הקליניות
המגוונות.

אופר שלי  B.A. -בכלכלה וחשבונאות

מפקח במס הכנסה ובעל תואר שני במשפטים
""הלימודים בחוג לחשבונאות היו לי
כחוויה חד פעמית .רמת הלימודים
היתה גבוהה והקשר עם המרצים היה
קרוב ואישי".

בזכות זאת ,סיימתי את התואר בהצטיינות,
עברתי את כל מבחני ההסמכה מטעם
מועצת רו"ח בהצלחה ובקלות ,הצלחתי
להתקבל להתמחות בכל משרדי ה ,"Big four"-ולבסוף בחרתי
בהתמחות היוקרתית בשירות הציבורי במס הכנסה.

צור ימין  B.Sc. -במדעי המחשב

מנכ"ל חברת "אלקטור תוכנה בע"מ"

5,000

סטודנטים לומדים
באקדמית אשקלון

לתארים ראשון ושני,
במכינות הקדם אקדמיות
ובביה"ס להנדסאים

8

350

אנשי סגל אקדמי

20,000

בוגרים
סיימו לימודיהם
באקדמית אשקלון

"רמת המקצועיות של המרצים ,היחס
האישי ,הידע הרחב הנלמד בקורסים
והדגש על הפרקטיקום תורמים לי
במהלך עבודתי בתעשייה ,בחשיבה
ובתכנון נכון של מערכי תוכנה .המכללה
העניקה לי חווית לימודים מאתגרת".
אלקטור הינה חברת תוכנה המתמחה
במערכות ניהול לעולם הפוליטי ,מערכות קשר עם הציבור,
ושלל מערכות לגוף העסקי.

ענת שטיינר  B.A. -בבריאות הציבור

מנהלת תוכנית חינוכית לבריאות השן באשקלון
"אני מאמינה שהתואר הקנה לי נקודת
זינוק משמעותית להתפתחות בתחום".

חווית הלימודים במכללה זכורה לי כדבר
טוב שקרה לי ,הלימוד בכיתות קטנות,
ליווי המרצים והצוות המנהלי ומתן יחס
אישי לכל סטודנט ,נתנו לי כלים להבין
מהי בריאות הציבור ובזכות התואר אני
מיישמת את הכלים שלמדתי ,הרגשתי שזכיתי.
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דיקאן הסטודנטים

מרכז נגישות

דיקאן הסטודנטים במכללה מטפל בכל הנושאים הקשורים לרווחת 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.
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
תוכניות 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.
• סטודנטים במילואים  -לסיוע בקבלת זכויות ניתן לפנות
לרכזת התאמות במשרד הדיקאן.

מרכז נגישות במכללה האקדמית אשקלון הוקם במטרה
לסייע לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (לקות למידה ,לקות
שמיעה ,לקות ראייה ולקויות נוספות) כדי לאפשר נגישות
מרבית להשכלה גבוהה וליווי עד לסיום התואר בהצלחה.
מרבית השירותים הניתנים במסגרת המרכז :חונכות אישית,
סדנאות בנושאים שונים ,סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות
למידה וניהול זמן ,תמיכה טכנולוגית ורגשית ושיתוף פעולה
עם מעסיקים במשק.

כרטיס ביקור
מנהלת המרכז:
ד"ר מירי קריסי
דוא"לmirik@aac.ac.il :
מזכירת המרכז:
גב׳ נורית שניר

טל'08-6789211 :
דוא"ל:
Nuritsn@aac.ac.il
מיקום בקמפוס:
בניין  ,4קומה ()-1
(מול אולם ירושלים)

כרטיס ביקור
דיקאן הסטודנטים:
מר יואל ישורון
מזכירת הדיקאן:
גב׳ חדוה רביבו

טל׳08-6789195 :
דוא"ל:
hedva@aac.ac.il
מיקום בקמפוס:
בניין  4קומה ()-1

המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה
המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה האקדמית אשקלון שם לו למטרה לחשוף הזדמנויות תעסוקתיות
לסטודנטים ובוגרי המכללה והכוונתם לתעסוקה.
אחת לשנה מתקיים יריד תעסוקה וכן ימי "זרקור" בהשתתפות עשרות מעסיקים מהמשק הישראלי שמטרתם לחשוף
סטודנטים ובוגרים למעסיקים במשק .בין החברות המשתתפות :אלת"א ,הסוכנות היהודית ,חברות הייטק ,בנקים ,חברות,
מוסדות ממשלתיים ועוד.
לרשות הסטודנט עומדת מערכת משרות " ,"AcadeMEהמציעה מאות משרות עדכניות המתפרסמות מידי יום .כמו כן ,מציעה
המערכת כלים ניהוליים בתהליך התאמה ,כתיבת קורות חיים מקצועיים וכן מיון וגיוס מועמדים לעבודה.
הנכם מוזמנים להיכנס ולהתנסות במערכת " "AcadeMEבאתר המכללה " > --הכוונה תעסוקתית".

כרטיס ביקור
ממונה על
הכוונה תעסוקתית
וקשרי תעשייה:
מר ציון זוזט
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טל׳08-6789506 :
דוא"לtzion@aac.ac.il :
מיקום בקמפוס:
בניין  4חדר 114
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החוג
ללימודי תיירות
ד"ר שחר שילה
ראש החוג ללימודי תיירות

מועמדים יקרים,
אנו חיים בעידן של צבירת חוויות ותרבות הפנאי שלנו היא
המפותחת ביותר בתולדות האדם מאז ומעולם .זוהי בדיוק
מהותו של ענף התיירות המצוי סביבנו בכל אשר נפנה.

ועוד) ,תחבורה (מטוסים ,קרוזים ,מכוניות ,רכבות) ,הסעדה
(מסעדות ,תיירות קולינרית) ,טכנולוגיה וטראוול-טק (פייסבוק,
אינסטגרם ,טריוואגו ,טריפאדוויזר ועוד).

עד פרוץ משבר הקורונה ,היה ענף התיירות לתחום הכלכלי
השלישי בגודלו בעולם ,ומומחים צופים כי ישוב לתפוס את
מקומו הנכבד במהלך השנים הקרובות.

החוג ללימודי תיירות מכין את בוגריו לעבודה בתחום התיירות
הצפוי לחזור ולשגשג .אצלנו תקבלו את הכלים כיצד לתכנן,
לנהל ולשווק אטרקציות ,אירועים ,מתקני אירוח ומקומות לינה.
יחד נלמד להוביל תיירות קולינרית ,בת קיימא ואחראית ,וכל
זאת לצד שימוש עדכני בטכנולוגיה ובמדיה חברתית.

החוג ללימודי תיירות במכללה מציע לך הזדמנות ייחודית
להשתלב בענף התיירות בזמן הנכון ,עם הידע העדכני ביותר
בתחום.
הענף כולל תחומים כלכליים מובילים :נושא האטרקציות
(למשל דיסנילנד או מצדה) ,אירועי המונים (אולימפיאדה,
אירוויזיון) ,סקטור הלינה והאירוח (מלונות ,Airbnb ,קמפינג

בברכת הצלחה,
ד"ר שחר שילה

החוג ללימודי תיירות מוצע במתכונת דו חוגית ומעניק לבוגריו תואר ראשון ( )B.A.בלימודי תיירות וארץ
ישראל .תוכנית הלימודים מעניינת ,מגוונת ומשלבת לימודים עיוניים ומעשיים .לחוג שיתופי פעולה עם
תעשיית התיירות ,רשות הטבע והגנים ,רשות העתיקות ,קק"ל ועוד .הסטודנטים לומדים בכיתות לימוד
קטנות ונהנים מליווי ויחס אישי של הסגל האקדמי והמנהלי.

תעודת זהות
הצוות האקדמי והמנהלי
ראש החוג :ד"ר שחר שילה
אחראית מנהלית :גב' מיכל חסון
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תואר ראשון  B.A .בלימודי תיירות
מטרת התוכנית
להכשיר את בוגריה להבנה מעמיקה ומקצועית של ענף התיירות
והפנאי העולמי והישראלי.
לאפשר לבוגרים השתלבות בתפקידי מפתח בתעשיית התיירות
על שלל גווניה כולל :טיילות ,פנאי ,בילוי ,נופש ,חופשה ,סיור,
ניהול פארקים ואתרי ביקור.

תוכנית לימודים
תוכנית הלימודים נוחה וגמישה המותאמת לאלה העובדים
בענף התיירות ,אך בד בבד מתאימה התוכנית לאלה המבקשים
להתמקצע ולעסוק בעולם התיירות בעתיד .במסגרת הלימודים,
ירכשו הסטודנטים כישורים אקדמיים והשכלה רחבה ,תוך
העמקה חווייתית בעולם תוכן עשיר ומגוון מתחומי הפנאי
והתיירות.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית בשילוב לימודי
ארץ ישראל .הלימודים מתאימים גם למורי דרך המעוניינים
להעמיק את ידיעותיהם בתחומים האלה( .ניתן להכיר עד
כ 30-נ"ז בכפוף להתאמה בתכני הקורסים).

סגל המרצים
בראש החוג עומד ד"ר שחר שילה  -דמות מוכרת בתעשיית
התיירות הישראלית .לצידו ד"ר יעל רם  -חוקרת מוערכת,
שזכתה להערכה אקדמית בינלאומית ומוכרת כמרצה מצטיינת
ומבוקשת במגוון כנסים ואירועים בינלאומיים .בחוג מלמדים גם
מרצים וחוקרים מצטיינים נוספים ,שישמחו לחלוק את ניסיונם
העשיר והמוצלח עימכם .תלמידינו נהנים מיחס אישי חם וחברי
מכל חברי הסגל .החוג מתנהל באווירה משפחתית נעימה
וחברי הסגל המנהלי והאקדמי עומדים לשירות הסטודנטים.

סיור בירושלים לשנה א' במסגרת הקורס "ניהול תיירות דת ומורשת"
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ייחודיות

שיתופי פעולה ותעסוקה

יחס אישי
הסטודנטים בחוג ללימודי תיירות נהנים מיחס וליווי אישי
של הסגל האקדמי והמנהלי במהלך הלימודים .אנו גאים
באווירה הייחודית השוררת בחוג .חברות ורעות הם מאפיינים
בולטים בחוג.

החוג ללימודי תיירות עובד בשיתוף פעולה קרוב עם כל שדרת
הניהול במשרד התיירות ,ונהנה מקשרים אישיים חמים בארגון
סוכני הנסיעות ,התאחדות בתי המלון ,אגודות מורי הדרך ,ארגוני
תיירות ועמותות תיירות אזוריות וכן קשרי עבודה חמים וטובים
עם רשות הטבע והגנים הלאומיים ,קק"ל ,איגוד המוזיאונים,
אטרקציות ואתרי ביקור בכל רחבי הארץ.

הכנה לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים
הסגל האקדמי רואה כחלק מתרומתו לאקדמיה ולחברה
חשיבות רבה לליווי וייעוץ בוגרי החוג בדרכם לשוק העבודה
וללימודי המשך מתקדמים .החוג מספק ייעוץ והכוונה ושומר
על קשר עם הבוגרים.

קשרינו הטובים ושיתופי הפעולה האלה ,יעמדו לרשות בוגרי
החוג במציאת תעסוקה הולמת עם תום לימודיהם .כיום תוכלו
למצוא את בוגרי החוג המשולבים בענף התיירות והפנאי במגוון
נרחב של תפקידים בכל שדרות הניהול והתעסוקה.

חווית לימודים עשירה
במסגרת תוכניות הלימוד מתקיימים סיורים לימודיים ,מחקרי
שדה ,סדנאות בשיווק ובתכנון תיירות.

סיור בג'יסר א-זרקא בקורס "תיירות בת קיימא"
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A .בלימודי תיירות  -מסלול דו-חוגי
שנה א'
סמסטר א

שנה ג'
נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

קורסי מבוא

קורסי חובה

מבוא לתעשיית התיירות

2

יסודות התיירות

2

מבוא למדעי החברה
בתיירות

2

מבוא לכלכלה לתיירות

3

תיירות דיגיטלית און ליין

2

קורסי חובה
ניהול תיירות דתית
ותיירות מורשת

2

ניהול תיירות דתית
ותיירות מורשת

2

קורסי מתודולוגיה
מבוא לסטטיסטיקה א’

תפקידי הרגולטור
בענף התיירות

2

ניהול משאבי אנוש
בתיירות

2

סדנא בשיווק תיירות

2

תיירות בת קיימא
אסטרטגיה ויזמות
בתיירות

2
2

סמינריון ב’
סמינר חוסן בתיירות

2

סמינר חוסן בתיירות

2

קורסי בחירה
3

מבוא לסטטיסטיקה ב’

3

כתיבה מדעית והדרכה
ביבליוגרפית

2

שנה ב'
סמסטר א

סמסטר א

נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

נ”ז

סמסטר ב

ניהול משברים
בתיירות

2

המוצר התיירותי
בישראל :ערים קדושות
ותיירות פנאי

2

סיור למוזיאון תרבות הפלשתים באשדוד ,במסגרת הקורס "ניהול תיירות דת ומורשת"

נ”ז

קורסי חובה
יסודות החשבונאות

3

שימור מורשת

2

דיני תיירות ומלונאות

2

תכנון ופיתוח אתרי
תיירות

2

פרקטיקום מודרך
בתיירות ,מלונאות ופנאי

1

פרקטיקום מודרך
בתיירות ,מלונאות ופנאי

1

סוגיות מרכזיות
בניהול תיירות

2

קורסי מתודולוגיה
שיטות מחקר א’

2

שיטות מחקר ב’

2

סמינריון א'
פרוסמינריון לפיתוח
תיירות מדברית

2

פרוסמינריון לפיתוח
תיירות מדברית

2

סה"כ השעות לתואר  120ש"ס.
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

סיור במסגרת הקורס" :תיירות אקולוגית ותיירות בת קיימא"
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החוג
ללימודי
ארץ ישראל
פרופ' אבי ששון
ראש החוג ללימודי ארץ ישראל

מועמדים יקרים,
ארץ-ישראל היתה ועודנה משאת נפשם של אוכלוסיות רבות
לאורך ההיסטוריה העולמית והמקומית .בעיני רבים היא היתה
מושא לגעגועים לארץ הקודש ולעומתם רבים עשו דרכם
אליה ,מי כעולי רגל ומי שבאו להתיישב בה.
החוג ״לימודי ארץ-ישראל״ מקנה ללומדים בו קשת רחבה
של נושאים בתחומים מגוונים אודות המרחב הארץ-ישראלי
והתהליכים הגיאוגרפיים וההיסטוריים שהתרחשו במהלך
הדורות .הלימודים מתמקדים בתחומי ההיסטוריה והגאוגרפיה
של ארץ ישראל מהעת העתיקה עד העת החדשה ,גאוגרפיה-
פיזית ,כרטוגרפיה ,ארכיאולוגיה ,חברה ופוליטיקה ,מיעוטים
ועדות ,אתרים לאומיים ,מקומות קדושים ,מוקדי תיירות
מבוקשים ,ועוד.

החוג ללימודי ארץ ישראל ( )B.A.נוסד במקורו כשלוחה של החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת
בר-אילן ,מציע מסלול ייחודי לתואר ראשון ובו ניתן לשלב לימודי תיירות .תוכנית הלימודים 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.

תוכנית הלימודים חווייתית ומשלבת לצד ההוראה הפרונטלית,
גם סיורים ,מחנות מחקר ,סדנאות בארכיאולוגיה והרצאות 			
מרתקות בידיעת הארץ ומכמניה .כל זאת ,כדי להעניק ללומדים

אצלנו השכלה רחבה ומעמיקה בידיעת הארץ ולהכשיר את
הסטודנטים למגוון תפקידים בהתאם לצורכי המשק בענפי
התיירות ,השתלבות במוסדות מובילים בארץ כגון :רשות
הטבע והגנים ,רשות העתיקות ,קרן קיימת לישראל ,הדרכה
באתרי מורשת ,בגנים לאומיים ושמורות טבע ,טיולי בתי ספר,
במוזאונים ועוד.
החוג במכללה האקדמית אשקלון הוא אבן שואבת ללימוד
ארץ ישראל בדרום הארץ .תלמידים בעלי הישגים לימודיים
יוכלו להמשיך לתואר שני בכל אוניברסיטה.

בברכת חן הארץ,
פרופ׳ אבי ששון

תעודת זהות
הסגל האקדמי והמנהלי
ראש החוג :פרופ' אבי ששון
אחראית מנהלית :גב' מיכל חסון
18
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תואר ראשון  B.A .בלימודי ארץ ישראל
מטרת התוכנית

תוכנית לימודים

ייחודיות

לימודי ארץ ישראל נתפשים כמקצוע יישומי ושימושי .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.

תוכנית 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.

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.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית בשילוב לימודי
תיירות..

הכנה לפיתוח קריירה וללימודים מתקדמים
הסגל האקדמי רואה כחלק מתרומתו לאקדמיה ולחברה
חשיבות רבה לליווי וייעוץ בוגרי החוג בדרכם לשוק העבודה
וללימודי המשך מתקדמים.

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 כגון :טיולים ,מפעלי תיירות ,רשויות מקומיות ,מוסדות
ממשלתיים ,רשויות לעתיקות ,אתרי מורשת והגנים הלאומיים.
תוכנית הלימודים נועדה לכל המבקש לחוות את הארץ על
מכמניה ותולדותיה .ולמבקשים להיות מועמדים לעבודה
בהדרכה ,בהוראה ,בתיירות ,באתרים ,בארגונים ובמוסדות
שבהם ידע הארץ נחוץ מאוד ומקנה עדיפות בקבלה לעבודה.

סיור בעכו בנמל הפיזאני
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סגל המרצים
בראש החוג עומד פרופ' אבי ששון ,חוקר בולט של התרבות
החומרית וקברי קדושים שמחקריו תורמים לשימור אתרים
בארץ .יחד עמו מלמדים מרצים ואנשי אקדמיה מובילים,
חוקרים ידועי שם שזכו להצטיינות בהוראה ומורי דרך מנוסים
בהדרכה ובסיורים ,כמו :פרופ' יצחק רייטר מזרחן ,ד"ר רפי
לואיס ,מומחה לשדות קרב בימיה"ב שמחקריו זוכים לתהודה
בינלאומית; סגנית ראש החוג ,ד"ר איילת לוי-רייפר חוקרת
הארכאולוגיה של תקופת המקרא; ד"ר איתן קליין ,סגן מנהל
היחידה לפיקוח על שוד עתיקות ברשות העתיקות ומומחה
לתקופות הקדומות.

חווית לימודים עשירה

שיתופי פעולה
החוג משתף פעולה עם רשות הטבע והגנים ,רשות העתיקות,
קרן קיימת לישראל ,המועצה לשימור אתרים ומוזיאון ארצות
המקרא.

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

מעבר למגוון הקורסים ,מתקיימים סיורים לימודיים במסגרת
תוכניות הלימוד ,מחקרי שדה ,סדנאות בארכאולוגיה ועוד.

סיור בתל עזקה
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A .בלימודי ארץ ישראל  -מסלול דו-חוגי
שנה א'
סמסטר א

שנה ג'
נ”ז

סמסטר ב

נ”ז

קורסי מבוא

סמסטר א

נ”ז

מבוא לתולדות ארץ
ישראל בתקופה
המוסלמית

2

מבוא לתולדות ארץ
ישראל בתקופה
המוסלמית

מבוא לגיאוגרפיה פיסית
של ארץ ישראל

2

מבוא לגיאוגרפיה פיסית
של ארץ ישראל

2

מבוא לתקופת המקרא

2

מבוא לתקופת המקרא

2

מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בימי בית שני
(התקופה ההלניסטית,
רומית ,ביזנטית)

2

מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בימי בית שני
(התקופה ההלניסטית,
רומית ,ביזנטית)

2

מדינת ישראל
בעשור הראשון

2

קורסי בחירה
Holy sitesin the
holy land: confict or
coexistence

נוף סימבולי וזהות דתית
ולאומית בארץ ישראל

2

2

3

קורסי מתודולוגיה
2

שנה ב'
סמסטר א

נ”ז

סמסטר ב

אדריכלות ואמנות
בארץ-ישראל בתקופה
ההליניסטית-ביזנטית

2

המהפכה העירונית
בארץ ישראל הקדומה

2

ערביי ארץ ישראל
במאה העשרים

2

סמינריון

קורסי בחירה

כרטוגרפיה וקריאת מפה

סמסטר ב

נ”ז

קורסי ליבה
2

מיפו לתל-אביב

דרכי הגעה

חקר ארץ ישראל  -מבוא
תיאורטי ומתודולוגי

2

מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בעת החדשה

2

מבוא לתולדות ארץ-
ישראל בעת החדשה

2

הגעה ברכבת:
3

מתחנת הרכבת באשקלון יוצא אוטובוס,
העוצר בתחנה הצמודה למכללה האקדמית
אשקלון.
מודיעין רכבת ישראל *5770
אתר הבית של רכבת ישראל

כתובת המכללה להזנה בניווט לווייני
רחוב יצחק בן צבי  ,12אשקלון.

קורסי מבוא
חקר ארץ ישראל  -מבוא
תיאורטי ומתודולוגי

המכללה האקדמית אשקלון ממוקמת
במרחק של כ— 10דקות הליכה מתחנת
האוטובוסים המרכזית ,במרכז העיר.
מוקד מידע אגד *2800
מוקד מידע דן בדרום *5467
פורטל קווי תחבורה בישראל

הוראות הגעה ברכב פרטי:

נ”ז

2

נוף סימבולי וזהות דתית
ולאומית בארץ ישראל

הגעה באוטובוס:

לרשותכם מתחם חניה (חינם) ברחבת
אצטדיון הכדורגל העירוני הסמוך למכללה.

קורסי ליבה
דרכים ,מסחר ותחבורה
בארץ ישראל

2

נצרות בארץ ישראל

2

ירושלים
בתקופת המנדט

2

ירושלים
בתקופת המנדט

2

קורסי בחירה
תגליות ירושלים

2

ירושלים ועכו
בתקופה הצלבנית

2

מסלג'וקים לממלוכים

2

חוקריה ומגליה של ארץ
ישראל (פרו-סמינריון)

2
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סה"כ השעות לתואר  120ש"ס.
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים
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