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" רוחהלימודים רב תחומיים במדעי    דתשע
  )147 סימן מחשב(

  
  : ת לענייני סטודנטיםרכז

   אליזבט סמיון

   08-6304559 טל:

   08-6304538פקס: 

  elsimion@exchange.bgu.ac.ilדוא"ל:

  

  מטרת התוכנית

יפלינות שונות, להרחיב סצם למגוון רחב של נושאים המשלבים ביניהם דימטרת התוכנית לחשוף את הסטודנטי

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

  

  מבנה התוכנית

מחלקתית -התוכנית מוצעת במסגרת חד  נק"ז. 120משך הלימודים שלוש שנים, במהלכם על הסטודנט לצבור 

או במסגרת דו מחלקתית כאשר על הסטודנט  כל אחת, נק"ז 28ת וט לבחור ארבע חטיבות בנכאשר על כל סטודנ

  נק"ז כל אחת.  28לבחור שתי חטיבות בנות 

  

  :פירוט נקודות הזכות

  

  נקודות זכות  חובה לתואר

  :חובות אוניברסיטאיות
  2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה (מפגש חד פעמי)

  
2  
0  

ל חטיבה לצבור חטיבות ובכ 4יש לבחור 

  נק"ז) 28חטיבות*  4נק"ז  ( 28

112  

   קורסים כלליים

  החטיבות שנבחרו) 4(לא מתוך 

6  

"כ   120  סה

  
  לפחות בכל מחלקה. 65על מנת לקבל תואר, יש להגיע לממוצע של 
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  ארכיאולוגיהבחטיבה 
  

  )125חטיבה בארכיאולוגיה (סימן מחשב 

וצרו בידי האדם בימי קדם. מטרת לימודי הארכיאולוגיה להקנות הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שנ

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 

  סיטת בן גוריון בנגב מושם דגש על המחקר של מדבריות הנגב וסיני.באוניבר

  )120(סימן מחשב  מקרא

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

קידו להעניק היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש. המסלול למקרא רואה מתפ

  לתלמידיו כלים למחקר עצמאי במקרא בכיווני התמחות שונים וכלים דידקטיים להוראת המקרא.

  
  שנה א'
"כ   סמסטר  שם קורס  מס' קורס סה

  נקודות
  הערות  מרצה 

מבוא לארכיאולוגיה של  א"י וסוריה מהתקופה   135-1-1401
הכלקוליתית ועד לסוף תקופת הברונזה 

  חובה-התיכונה
  2  ב'

ר יצחק ד"
 פז

  65ציון מעבר 

מבוא לארכיאולוגיה של  א"י וסוריה בתקופת   135-1-1411
  חובה-הברונזה המאוחרת והברזל

  2  ב'
ד"ר יצחק 
 פז

  65ציון מעבר 

בפרקטיקה  תרגול בארכיאולוגיה נדבכי יסוד  135-1-0140
 חובה- הארכיאולוגית

 2 'א
קובי ד"ר 
 ורדי

  60ון מעבר צי

  
  שנים ב'+ג'
"כ   סמסטר  שם קורס  מס' קורס סה

  נקודות
  הערות  מרצה 

   4   עברה של ארץ ישראל מבט מהשטח 

   4  סמינר 

   4      מונוגרפיות (קורסי בחירה) 2 

   10  קורסי בחירה ממקרא או מארכיאולוגיה 

      28      סה"כ כללי:
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  , קורסים אלו משתנים משנה לשנה.מונוגרפיה=קורסי בחירה

  אחת לשנתייםיינתנו הקורסים בקמפוס 

  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
  )124(סימן מחשב 

  
  

ההיסטוריה של המזרח התיכון (על מגוון היבטיהן: פוליטיקה, מטרתה של המחלקה להעניק ידע בסיסי על התרבות ו

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

  

  

  

סה"כ   סמסטר  שם קורס  מס' קורס
  נקודות

  הערות  מרצה

  א' חובה-מבוא לדת האסלאם  124-1-0031
4 

ד"ר מוחמד 

  אלעטאונה

  

מבוא למזה"ת ממחמד ועד עליית   124-1-0011
  חובה- האימפריה העות'מאנית

  'א
4 

מר אביעד 
  מורנו

  

-מבוא למזרח התיכון המודרני  124-1-0021

 חובה

ד"ר ערן  4  ב'

  סגל

  

לפי המוצע     12  א'+ב'  קורסי בחירה  3  

  כתבמער

דת ומדינה במזרח  -חובה-סמינר  124-1-0075

  התיכון המודרני

ד"ר מוחמד   4  ב'

  אלעטאונה

 

      28      סה"כ כללי:
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  : ותהער

 קורסי החובה בחטיבה. 3סמינר יכול לקחת רק מי שסיים את  .1

לת , יש להתעדכן מול מערכת השעות המתפרסמת לקראת תחימשתנים משנה לשנהקורסי הבחירה שמות  .2

 .סמסטר

  ניתן לקחת קורסי בחירה בשנה א' במידה ואין לקורס דרישות קדם. .3

  

  החטיבה תיפתח בכפוף למספר הנרשמים.
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  פילוסופיההחטיבה ל
  )131מחשב (סימן 

  

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

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

  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  131-1-1011

  חובה
    דר' רמי ישראל  2  א

- מבוא לפילוסופיה  131-1-1501
  חובה- תיקהא

    דר' רמי ישראל  2  ב

  

  

  שנים ב'+ג'

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

  מהמערכת
  22      

  חובה-סמינר  131-1-0083
   (שנה ג') 

  2      

      28      סה"כ כללי:
  

  רותהע

  עמ').  15-נק"ז (הכולל כתיבת חיבור סמינריוני  כ 2בסמינר של  יםחטיבה חייבה יכל תלמיד .1

, יש להתעדכן מול מערכת השעות המתפרסמת לקראת תחילת משתנים משנה לשנהקורסי הבחירה שמות  .2

 סמסטר.ה

  ניתן לקחת קורסי בחירה בשנה א' במידה ואין לקורס דרישות קדם. .3

  

  ף למספר הנרשמים.החטיבה תיפתח בכפו
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  חטיבה לספרות עברית 
  )122(סימן מחשב 

  
  המחלקה  תומטר

להעמיד דור חדש של חוקרי ספרות, מבקרים ואנשי רוח אשר יטביעו חותם בשיח התרבות העברית ובעיצוב פני 

  החברה הישראלית.

ך ספרות ימי תקופותיה. מתקופת האגדה והמדרש דרללהקנות לתלמידים ידע בספרות העברית לסוגיה ו  .א

 הביניים ועד לספרות חדשה ועכשוויות.

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

 המקובלות בחקר הספרות.

 להכשיר את התלמידים למחקר עצמאי.  .ג

אדינו, אידיש) באמצעות של לימודי פולקלור ולימודי ספרויות יהודיות (ללאפשר הרחבת הידע והמחקר   .ד

 חטיבות המחלקה.

  שנה א'

  

  שנה ב' 

  

סה"כ   סמסטר  שם קורס  מס' קורס
  נקודות

  הערות  מרצה

122-1-

1611+2421  

  א+ב' חובה-יסודות הסיפורת
4 

  שנתי  ד"ר רונית גז

וצרים ויצירות בספרות י  
  ת ישראלית עכשווי

  א'
2 

ד"ר ערן 
  צלגוב

  

122-1-

2401+2861  

מבוא היסטורי מספרות המדרש 

  חובה-עד לחסידות

  4      

מבוא לשירה העברית בימיי   122-1-1561

הביניים הפיוט ושירת תור 

  הזהב 

  4     

לפי המוצע     10    קורסי בחירה  

 במערכת
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  שנה ג

  
     4    סמינר  

      28      סה"כ כללי:


