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מסלול חדשני ומאתגר לציבור מורי  ה שנים אחדותהחוג ללימודי ישראל מקיים ז

נבנה , תחומי באוניברסיטה-המשותף לחוג הרב ,מסלול ייחודי זה. הדרך בישראל

האקדמית של מורי בתיאום עם משרד התיירות והותאם לצרכי המשך השכלתם 

 .דרך המעוניינים בכך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

, ה של ארץ ישראל ומדינת ישראלהיסטוריהעוסקים בשל החוג את מגוון הקורסים מציע המסלול 

. וחקר החברה הישראלית על כל גווניה, ארכיאולוגיה ובוטניקה, יתזופי תהיסטורי-גיאוגרפיה

של המומחיות האקדמית והניסיון המקצועי הקיים בחוג ללימודי  כנית מאפשרת ניצול מירביהת

 .שעם חבריו נמנים מרצים מדיסציפלינות שונות, ישראל באוניברסיטת חיפה
 

 לאנשים עובדים יםשעות וימי ההוראה מותאמ
 .נקודות זכות בגין קורס מורי הדרך 03-אוניברסיטה מכירה בה

 .שנתייםמשך ב בשבועאחד לימודים מרוכזים ביום ה
 . יתקבלו מורי דרך העומדים בתנאי הקבלה לאוניברסיטה

 .ללא בחינה פסיכומטרית קבלהתנאים אלה מאפשרים 

  
 .אורלי מיכאל' גב, לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת החוג ללימודי ישראל
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 אוניברסיטת חיפה
 החוג ללימודי ישראל

 למורי דרך( .M.A. )א.לימודי מ
 

החוג ללימודי ישראל מקיים זה שנים אחדות מסלול חדשני ומאתגר לציבור מורי 

מסלול ייחודי זה נבנה בתיאום עם משרד התיירות והותאם לצרכי . בישראלהדרך 

 .המשך השכלתם האקדמית של מורי דרך המעוניינים בכך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ומדינת ארץ ישראל היסטוריה של העוסקים ב. א.מהקורסים לתלמידי ההמסלול כולל את מגוון 

, י"עליות לאו ציונות, ופעילות המעצמות לאומיות יהודית, העת העתיקה וימי הביניים: ישראל

גיאוגרפיה , ערבי-יהודיהוהסכסוך  על גווניה החברה הישראלית, ומדינת ישראל המנדט

 .התוכנית כוללת סיורים לימודיים וביקור בארכיונים מרכזיים. חי וצומח, אולוגיהיוארכ

 

מדע הדתות , בישראלתיירות הבהיבטים שונים של  העוסקיםיעודיים יהחוג מקיים קורסים 

המסיימים יזכו לתעודת מאסטר של אוניברסיטת חיפה במסלול מורי דרך . ושימור אתרים

 . ממשרד התיירות תעודה המכירה במסלול זהו
 

 לאנשים עובדים יםשעות וימי ההוראה מותאמ
 . משך שנתייםב הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע

 .לפחות 67ישראלית שהשיגו ציון משוקלל של ומכללה יתקבלו בוגרי אוניברסיטה 

 

 .אורלי מיכאל' גב, ישראללפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת החוג ללימודי 
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