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 חוגי-בלימודי ארץ ישראל מסלול דו .B.A -לתואר "בוגר"   תכנית לימודים
 
 

 מטרת התוכנית:
 

שרת סטודנטים לצורכי הדרכה, הסברה ישראל כמקצוע יישומי ושימושי הינו צירוף אידיאלי לשם הכ-לימודי ארץ

ישראל בקרב הציבור הרחב בארץ, בקרב מיליוני -והוראת נושאיה התרבותיים, ההיסטוריים והגאוגרפיים של ארץ

 פנים וחוץ, מטיילים ותלמידים.-תיירי

מסלול את הלימודים יוכלו לפנות ללימודי התואר השני באוניברסיטאות בובציונים מתאימים המסיימים בהצלחה 

ישראל -בהדרכה בתחומי ארץבמוסדות ובארגונים העוסקים  או להשתלב ,ישראל ומסלולים מקבילים-לימודי ארץ

ותיירות פנים ובריכוז וארגון פעולות ופרוייקטים בעשרות מוסדות ואתרים בארץ, בעיריות ובמועצות מקומיות 

 ואזוריות.

הן מודי תיירות ופנאי כצירוף טבעי ומומלץ הן מבחינה נושאית וניתן לשלב את החוג ללימודי ארץ ישראל עם החוג ללי

 במידה והסטודנט מעוניין בשילוב אחר ואין מבחינתו מניעה להוסיף ימי לימודיםמבחינה תיאום שעות וימי הלימוד. 

 ה וממשל.אנתרופולוגיה, החוג לקרימינולוגיה והחוג לפוליטיק-אפשר לצרף את אחד החוגים הבאים: החוג לסוציולוגיה

 

 מבנה תכנית הלימודים בשנה א':
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

  קורסי מבוא

  2 תולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמיתמבוא ל

  2 מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

  2 מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת העתיקה 

 קורסים מתודולוגיים

  2  ת והדרכה ביבליוגרפיתכתיבה מדעי

  2 כרטוגרפיה וקריאת מפה

  יצירה יהודיתקורסי 

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

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא

  2 תולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמיתמבוא ל

  2 מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

  2 לתולדות ארץ ישראל בעת העתיקה מבוא 

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

2  

 ,'ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה. ת המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בנוסף לעמידה בדרישוזאת 

 
 

 מבנה תכנית הלימודים בשנה ב':
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי מבוא

  2 מבוא תיאורטי ומתודולוגי -חקר ארץ ישראל

  2 ישראל בעת החדשה-מבוא לתולדות ארץ

 ורסי ליבהק

  2 נצרות בארץ ישראל

  2 ערביי ארץ ישראל במאה העשרים

 מהרשימה ( 2קורסי בחירה )

  2 המהפכה העירונית בארץ ישראל הקדומה

  2 סמינריון(-מחנה מחקר באשקלון )פרו

  2 סמינריון(-מחנה מחקר בנגב )פרו

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא

  2 וגימבוא תיאורטי ומתודול -ישראל-חקר ארץ

  2 ישראל בעת החדשה-מבוא לתולדות ארץ

 קורסי ליבה

  2 דרכים, מסחר ותחבורה בארץ ישראל

 מהרשימה( 2קורסי בחירה ) 

  2 ארץ ישראל בתקופה העות' מאנית

  2 ערבים במדינת ישראל –יחסי יהודים 

 ובאנגלית עד סוף שנה ,'סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד , על פי תקנון המכללה
תקנון , זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב'ב

 המכללה. 
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 מבנה תכנית הלימודים בשנה ג':
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה

: יחסי דת תולדות מדינת ישראל
 ומדינה

2  

  2 אדריכלות ואמנות בארץ ישראל 

 מהרשימה( 2קורסי בחירה  )

  2 עשרה-ירושלים במאה התשע

ישראל בעת -קהילות דתיות בארץ
 החדשה

2  

 מתוך הרשימה 1לבחירה  -סמינריונים

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית 
 בארץ ישראל )שנתי(

3  

שראל ערבי בארץ י-הסכסוך היהודי
  3 במאה העשרים )שנתי(

ערי מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה 
  3 בת' הקדומה )שנתי(

 סמסטר ב'

 קורסי ליבה

  2 ירושלים בתקופת המנדט

 לבחירה  ( 1קורסי בחירה )

  2 נופי המורשת הקדומים בארץ ישראל

ציביליזציה ואקולוגיה בארץ ישראל 
 הקדומה

2  

  2 רץ ישראלהיסטוריה סביבתית של א

פולחן קדושים וצדיקים בדרום מדינת 
  2 ישראל

 מתוך הרשימה 1לבחירה  -סמינריונים

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית 
 בארץ ישראל )המשך(

3  

ערבי בארץ ישראל -הסכסוך היהודי
  3 במאה העשרים )המשך(

ערי מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה 
  3 בת' הקדומה )המשך(

 נ"ז. 120הכל לתואר בלימודי א"י תיירות  *סך 
 יומיים )ע"ח המכללה(-סיורים לימודיים חד 24כמו כן חייבים הסטודנטים ב 

ובאנגלית עד סוף  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א *על פי תקנון המכללה
דים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימו , זאת'שנה ב

 תקנון המכללה. ב

 
 ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.* 
 

 , אלא אם כן צוין אחרת.60הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 

 

 


