
 סיורים לימודיים במסגרת החוג ללימודי ארץ ישראל
 תשפ"גלשנה"ל 

 מבוא

החוג ללימודי ארץ ישראל מהווה מסגרת רב תחומית, הממזגת את רובדי הנוף השונים בסביבתם 

הארצישראלית. לפיכך, היציאה מבין כותלי המכללה אל המרחב הפתוח הינה תנאי הכרחי לחוקר, 

 ארץ ישראל.לסטודנט, ולמורה ללימודי 

סיורי החוג ללימודי ארץ ישראל הינם המשך רצוף לנלמד במסגרת הכיתתית ומהווים בכל קורס את 

 אחת ממטלותיו.

זוהי זכות והזדמנות עבור תלמידי החוג, להכיר את ארץ ישראל "דרך הרגליים", בהנחיית המורים 

 המומחים כל אחד בתחומו.

חות "וג לפי הפירוט שלהלן, והיא כרוכה בהגשת דולתלמידי הח חובהההשתתפות בסיורים הינה 

 סיור לפי הפירוט הניתן על ידי המרצה.

בקורסי החובה הניתנים בחוג, ההשתתפות בסיור הינה חלק מדרישות החובה של הקורסים. ֵיעשה 

 מאמץ לשבץ את הסיורים עם מינימום חפיפה בין סיורי החובה.

רשות, ותיעשה בהתאמה למכסת הסיורים הנדרשת מן ההשתתפות בסיורים הינה  - בקורסי בחירה

 .התלמיד

 .ש"ש(, יתקיימו שני סיורים בשנה ובקורסים סמסטריאליים, סיור אחד 2במסגרת קורסים שנתיים )

ולתאם במידת  הסיורים אריכיאת תיש להכיר את לוח הסיורים בתחילת שנת הלימודים על מנת לשריין 

 הצורך עם מקומות עבודה ומסגרות חיצוניות אחרות.

 הנחיות לסיורי לימודי ארץ ישראל 

סיורים במהלך שנות לימודם, לפי הפירוט להלן )הסיורים נחשבים  24-על תלמידי החוג להשתתף ב .1

 ש"ש(:   4-כ

 סיורי חובה 19

 ימי חפירה ארכיאולוגית 3

 סיורי בחירה 2

במסגרת קורס החובה "קווי יסוד ומבוא ביבליוגרפי בלימודי א"י", קיימת חובת יום ניווטים הנכללת  .2

וחובה  בדרך כלל בחופשת הקיץ או מיד אחרי חג הסוכותבמניין חובות הסיורים. הסיור מתקיים 

 לתלמידי שנה א'.

דו"ח ואופן הגשתו יוגדרו דו"ח סיור: הסיור מהווה אחת ממטלות הקורס, ולצידו דו"ח הסיור. צורת ה .3

 ללא הגשת דו"ח סיור לא יינתן ציון בתום הקורס. על ידי המרצה.

 סיורים פדגוגיים אינם נחשבים במכסת סיורי החוג. .4

להשלמת מכסת הסיורים, אם קיים צורך כזה, ניתן להצטרף לסיורים אחרים המתקיימים בחוג, לאחר  .5

תיאום עם מדריך הסיור )שהוא גם המרצה בקורס(. יוצאים מן הכלל הם הסיורים בגיאולוגיה 

וגיאומורפולוגיה, במבוא לחי ולצומח, ובהכשרת המורים לשל"ח. סיורים אלה סגורים למשתתפי 

 ם בלבד.הקורסי

 

  



 כיצד אדע לאלו סיורים לצאת?

 .מופיע באתר המכללה סטודנטים < סיורים הסיורים לוח

 את מועדי הסיורים יש לתכנן לפי העקרונות הבאים:

ימי סיור במהלך התואר. מתוך אלה סיור אחד הינו יום  24-חובה על תלמידי/ות החוג להשתתף ב .1

ימי חפירה ארכיאולוגית  3-וחובה לתלמידי שנה א', ו ערב פתיחת שנת הלימודיםניווטים המתקיים 

 .בחופשת הקיץהמתקיימים בד"כ 

 .ההסיורים הינם סיורי חוב -או "רגיונלי"  חובה" לימודי"בכל קורס המוגדר במידעון  .2

  .הסיורים הינם סיורי רשות -אחר בכל קורס  .3

יים סיור אחד בשנה )יוצא סיורים בשנה ובכל קורס סמסטריאלי מתק 2בכל קורס שנתי מתקיימים  .4

  (.ימי סיור  4ובו  חי וצומח הכלל הקורסמן 

בכל משבצת בלוח הסיורים בה צוין "סיור חובה", החובה חלה על תלמידי/ות החוג ללימודי ארץ  .5

 המשתתפים בקורס(. חוגים אחריםישראל בלבד )ולא על תלמידי 

 לסיור. מקוונתבכל מקרה חלה חובת הרשמה  .6

 ןרישיו: בכל משבצת בלוח בה צוין "מרענן במערכת החינוךשהינם/ן מדריכי טיולים  לתלמידים/ות .7

" המשמעות היא שהסיור הוכר על ידי מנהלת הטיולים כסיור לחידוש תעודת מדריך הדרכת טיולים

 בתנאי שהסיור הנדון אינו מחובות הסטודנט באותו קורס.טיולים, 

ק למי שסיים חובותיו בקורס "מבוא לארכיאולוגיה".השתתפות בחפירות הארכיאולוגיות אפשרית ר .8

  

 

 לנשים: הנחיות בדבר פטור ו/או השלמה אחרי לידה

 אחרי לידה.ששה שבועות ההנחיות בסעיפים הבאים מתייחסים לתקופה של  .1

את סיורי הקורסים המפורטים בסעיף הבא, חובה להשלים בשנת הלימודים העוקבת שאחרי הלידה  .2

באופן שהשלמת הסיורים ג',  ת)תלמידה הלומדת קורסים אלה בשנת ד', או תלמידת רג"ב בשנ

תופנה להתייעצות עם  –המעכב את סיום החובות לתואר  בשנה העוקבת הינה הדבר היחיד

 .המרצה או ראש החוג(

מבוא לחי הסיורים שיש להשלים הינם סיורי הקורסים הבאים: מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה;  .3

ולצומח של א"י; מבוא לארכיאולוגיה; מבוא לבית ראשון; מבוא לבית שני; מבוא לימי הביניים; מבוא 

 לעת החדשה.

 שבועות מיום הלידה 6קיים פטור מלא אם מועדם בתוך  –מסיורי החובה של הקורסים הרגיונליים  .4

 שבועות מיום הלידה. 6אם מועדם בתוך  קיים פטור מלא –מן החפירות הארכיאולוגיות  .5

ימי סיור. כלומר, גם אם קיים פטור  24-בכל מקרה, מכסת הסיורים הכוללת לתואר, לא תפחת מ .6

ל בסיס ואר עימי סיור לת 24-, יש להקפיד ולהגיע ל5-ו 4מלא מהשלמת סיורים כמפורט בסעיפים 

 בחירה חופשית מכלל סיורי החוג.

 ניתן לחשב את ששה השבועות על חשבון ימים הסמוכים ללידה לקראת סוף החודש התשיעי. .7

 

 תכל'ס איך יוצאים לסיור?

.סטודנטים < סיורים :ללוח סיורים, הנחיות כלליות ותהליך ההרשמה ראו באתר המכללה



 גפ"תשסיורי חובה ורשות בחוג ללימודי ארץ ישראל 

 שם הקורס
מס' סיורים 

 בקורס

חובה 
לתלמידי 

 החוג
ללימודי 

 א"י

חובה 
לתלמידי 

ים החוג
לימודי א"י 

 גאוגרפיהו

תלמידות לימודי א"י 
עם שילוב לימודי 

 גאוגרפיה

 חובה למחזיקים בתעודת
 מדריך טיולים תקפה

 2 2 2 2 2 וגיאומורפולוגיהמבוא לגיאולוגיה 
 4 4 4 4 4 מבוא לחי ולצומח של א"י

 1 2 2 2 2 מבוא לארכיאולוגיה
 0 1 1 1 1 י יסוד בלימודי ארץ ישראלוקו

 סך הכל 
 יפלינרייםסצבמבואות הדי

9 9 9 9 7 

 3יש לבחור  2 מבוא לתולדות א"י בימי בית ראשון
 4מתוך 
 תומבוא

 2ובהתאם 
 סיורים לכל

 מבוא

 3יש לבחור 
 4מתוך 

מבואות 
 ולהשתתף

בסיור אחד 
 לכל מבוא

2 

 4מתוך  3יש לבחור 
 מבואות ולהשתתף

 בסיור אחד לכל מבוא

מבוא לתולדות א"י בימי בית שני משנה 
 ותלמוד

2 2 

 - 2 מבוא לתולדות א"י בימי הביניים

 2 2 מבוא לתולדות א"י בעת החדשה

 סך הכל 
 יאולוגייםארכ - במבואות ההיסטוריים

8 6 3 6 3 

 1 1 2 2 קורס רגיונלי ירושלים לדורותיה
פטור לבעלי היתר הדרכה 

 בירושלים

 1בלימודי א"י   1 1 1 1קורס רגיונלי 
0  

  פטור לבעלי הסמכה לאזור הנלמד

 2בגאוגרפיה   1 1 1 2קורס רגיונלי 
0  

  פטור לבעלי הסמכה לאזור הנלמד
 2 3 3 3 3 ימי חפירה ארכיאולוגית

 2 2 2 סיורי קורסי בחירה

 נוספים: חובהסיורי 
 1מבוא לאיכות הסביבה 

 1גיאוג' של אוכלוסין 
 1עיר ועיור 

 1ירושלים בירת ישראל 

0 

 16 - 12 26 20 24  סך הכל

 


