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 הלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תשע"
 (741)סימן מחשב 

 
 : רכזת לענייני סטודנטים

 אליזבט סמיון 

  80-9584336טל: 

  80-9584350פקס: 

  elsimion@exchange.bgu.ac.ilדוא"ל:

 

 מטרת התוכנית

למגוון רחב של נושאים המשלבים ביניהם דיסציפלינות שונות,  מטרת התוכנית לחשוף את הסטודנטים

 להרחיב ולהעמיק את ההשכלה הכללית של הסטודנטים בתחומים שונים במדעי הרוח והחברה.

 

 מבנה התוכנית

-התוכנית מוצעת במסגרת חד  נק"ז. 028משך הלימודים שלוש שנים, במהלכם על הסטודנט לצבור 

נק"ז כל אחת, או במסגרת דו מחלקתית  20מחלקתית כאשר על כל סטודנט לבחור ארבע חטיבות בנות 

 נק"ז כל אחת.  20כאשר על הסטודנט לבחור שתי חטיבות בנות 

 

 :פירוט נקודות הזכות

 

 נקודות זכות חובה לתואר

 :חובות אוניברסיטאיות

 2אנגלית מתקדמים 

 בספריה )מפגש חד פעמי( הדרכה

 

2 

8 

חטיבות ובכל חטיבה לצבור  4יש לבחור 

 נק"ז( 20חטיבות*  4נק"ז  ) 20

002 

 קורסים כלליים 

 החטיבות שנבחרו( 4)לא מתוך 

9 

 721 סה"כ

 

 לפחות בכל מחלקה. 56על מנת לקבל תואר, יש להגיע לממוצע של 
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 ארכיאולוגיהבחטיבה 
 

 (726מחשב חטיבה בארכיאולוגיה )סימן 

הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שנוצרו בידי האדם בימי קדם. מטרת לימודי הארכיאולוגיה 

להקנות לתלמידים ידע מקיף בשיטות הדיסציפלינה, הבנה כללית בהתפתחות הציוויליזציות בעולם 

, ובמזרח הקרוב בכלל ובארץ ישראל ושכנותיה בפרט, ולהכשירם לעבודה ארכיאולוגית בשדה

במוזיאונים ובמחקר מדעי. באופן טבעי באוניברסיטת בן גוריון בנגב מושם דגש על המחקר של מדבריות 

 הנגב וסיני.

 (721מקרא )סימן מחשב 

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך ניצול מקיף של 

ממצאי המחקר בזמן החדש. המסלול למקרא רואה הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל 

מתפקידו להעניק לתלמידיו כלים למחקר עצמאי במקרא בכיווני התמחות שונים וכלים דידקטיים להוראת 

 המקרא.

 

 שנה א'

סה"כ  סמסטר שם קורס מס' קורס

 נקודות

 הערות מרצה 

מבוא לארכיאולוגיה של  א"י וסוריה מהתקופה  053-0-0480

ועד לסוף תקופת הברונזה  הכלקוליתית

 חובה-התיכונה

 2 ב'

ד"ר יצחק 

 פז

 93ציון מעבר 

לא יינתן 

 בתשע"ה

מבוא לארכיאולוגיה של  א"י וסוריה בתקופת  053-0-0400

 2 ב' חובה-הברונזה המאוחרת והברזל

ד"ר יצחק 

 פז

 93ציון מעבר 

לא יינתן 

 בתשע"ה

בפרקטיקה  תרגול בארכיאולוגיה נדבכי יסוד  053-0-8048

 2 א' חובה-הארכיאולוגית

ד"ר קובי 

 ורדי

 98ציון מעבר 

לא יינתן 

 בתשע"ה

 

 שנים ב'+ג'

סה"כ  סמסטר שם קורס מס' קורס

 נקודות

 הערות מרצה 

   4  סמינר 

   0    מונוגרפיות )קורסי בחירה( 4 

   08  קורסי בחירה ממקרא או מארכיאולוגיה 

   20   סה"כ כללי:

 

http://www.bgu.ac.il/eilat


 

 
 :Fax  279-1-3640561פקס:   279-1-3640568  1084548שבע -באר 356שד' התמרים, אילת. ת.ד 

Sheva, 84105, Israel-Hatmarim Blvd. Eilat. P.O.B. 653 ,Beer ,http://www.bgu.ac.il/eilat 

 מונוגרפיה=קורסי בחירה, קורסים אלו משתנים משנה לשנה.

 הקורסים בקמפוס יינתנו אחת לשנתיים

 החטיבה תיפתח בכפוף למספר הנרשמים.

 הערה:

 ניתן לקחת קורסי בחירה בשנה א' במידה ואין לקורס דרישות קדם.
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 חטיבה ללימודי המזרח התיכון
 (724)סימן מחשב 

 

 

ידע בסיסי על התרבות וההיסטוריה של המזרח התיכון )על מגוון היבטיהן: מטרתה של המחלקה להעניק 

פוליטיקה, חברה, דת, תרבות, כלכלה( מצמיחת האסלאם ועד ימינו. כמו כן תקנה המחלקה שיטות מחקר 

 בהיסטוריה ובמדעי החברה ותטפח חשיבה ביקורתית על המחקר המזרח תיכוני.  

 שנה א'

 

 שנה ב' 

 

 שנה ג

 

  

"כ סה סמסטר שם קורס מס' קורס

 נקודות

 הערות מרצה

 א' חובה-מבוא לדת האסלאם 024-0-8850
4 

ד"ר מוחמד 

 אלעטאונה

 

מבוא למזה"ת ממחמד ועד עליית  024-0-8800

 חובה-האימפריה העות'מאנית

 א'
4 

מר אביעד 

 מורנו

 

-מבוא למזרח התיכון המודרני 024-0-8820

 חובה

ד"ר ערן  4 ב'

 סגל

 

לפי המוצע   02 'א'+ב קורסי בחירה  5 

 במערכת

דת ומדינה במזרח  -חובה-סמינר 024-0-8803

 התיכון המודרני

ד"ר מוחמד  4 ב'

 אלעטאונה

 

   20   סה"כ כללי:

http://www.bgu.ac.il/eilat


 

 
 :Fax  279-1-3640561פקס:   279-1-3640568  1084548שבע -באר 356שד' התמרים, אילת. ת.ד 

Sheva, 84105, Israel-Hatmarim Blvd. Eilat. P.O.B. 653 ,Beer ,http://www.bgu.ac.il/eilat 

 הערות: 

 קורסי החובה בחטיבה. 5סמינר יכול לקחת רק מי שסיים את  .0

השעות המתפרסמת לקראת שמות קורסי הבחירה משתנים משנה לשנה, יש להתעדכן מול מערכת  .2

 תחילת סמסטר.

 ניתן לקחת קורסי בחירה בשנה א' במידה ואין לקורס דרישות קדם. .5

 

 החטיבה תיפתח בכפוף למספר הנרשמים.
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 החטיבה לפילוסופיה
 (737)סימן מחשב 

 

מטרת   המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות והמתכונות שונות.

הלימודים במחלקה כפולה: להציג בפני התלמיד את תורותיהם ומפעלם  של גדולי הפילוסופים הקלאסיים 

והמודרניים ולפתח אצל התלמיד כלי ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך כדי התמודדות עם בעיות פילוסופיות 

 שונות

 

 הקורסים יינתנו בקמפוס אחת לשנתיים.

 

 שנה א'

 הערות מרצה סה"כ נקודות סמסטר שם קורס מס' קורס

-מבוא לפילוסופיה 050-0-0800

 חובה

  דר' רמי ישראל 2 א

-מבוא לפילוסופיה 050-0-0380

 חובה-אתיקה

  דר' רמי ישראל 2 ב

 

 

 שנים ב'+ג'

 הערות מרצה סה"כ נקודות סמסטר שם קורס מס' קורס

קורסי בחירה  

 מהמערכת

 22   

 חובה-סמינר 050-0-8805

 )שנה ג'(  

 2   

   20   סה"כ כללי:

 

 הערות

 עמ'(.  03-נק"ז )הכולל כתיבת חיבור סמינריוני  כ 2כל תלמידי החטיבה חייבים בסמינר של  .0

שמות קורסי הבחירה משתנים משנה לשנה, יש להתעדכן מול מערכת השעות המתפרסמת לקראת  .2

 תחילת הסמסטר.

 ואין לקורס דרישות קדם.ניתן לקחת קורסי בחירה בשנה א' במידה  .5

 

 החטיבה תיפתח בכפוף למספר הנרשמים.
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 חטיבה לספרות עברית 
 (022)סימן מחשב 

במדור לספרות חדשה אנחנו מבקשים להפגיש את הסטודנטים עם הספרות העברית שנכתבה במאתיים 

חשיבות השנים האחרונות, בגולה ובארץ. זהו קורפוס עשיר מאוד מבחינה כמותית ואסתטית ובעל 

 מכרעת בעיצוב דמותם של האומה והיחיד העבריים המודרניים . 

במהלך הלימודים אנחנו שמים דגש על הקניית "ארגז כלים" מגוון ומשוכלל. בקורסים השונים לומדים 

 הסטודנטים עקרונות של פרשנות וביקורת, ורוכשים כלים לניתוח אסתטי, היסטורי ותרבותי.

  מטרות המחלקה

לתלמידים ידע בספרות העברית לסוגיה ולתקופותיה. מתקופת האגדה והמדרש דרך להקנות  .א

 ספרות ימי הביניים ועד לספרות חדשה ועכשוויות.

להקנות לתלמידים כלי מחקר אנליטיים להתמודדות עם יצירות ספרותיות על פי אסכולות  .ב

 ותיאוריות המקובלות בחקר הספרות.

 שנה א' 

 שנה ב' 

סה"כ  שעות סמסטר שם קורס מס' קורס

 נקודות

 הערות מרצה

022-0-

0900+2420 

022-0-

0460+2400 

 חובה   -יסודות הסיפורת

 או 

 חובה-מבוא לשירה 

  א+ב'

4 

     

4 

 שנתי ד"ר רונית גז

  'ב יצירות מופת מספרות העולם 022-0-8424

0 
0 

  

022-0-

2480+2090 

 או

022-0-0390 

מבוא היסטורי מספרות המדרש 

 חובה-לחסידותעד 

 או

מבוא לשירה העברית בימיי 

הביניים הפיוט ושירת תור 

  חובה-הזהב

  

 

4 

 

 

 

 

 

5 

ציון מעבר  

98 

ציון מעבר  

98 

לפי המוצע   09 09  קורסי בחירה 

 במערכת
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 שנה ג

 

   4  סמינר 

   20   סה"כ כללי:
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