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 "פלימודים רב תחומיים במדעי הרוח תש
 (147)סימן מחשב 

 
 : רכזת לענייני סטודנטים

 מיון יאליזבט ס

  08-6304559טל: 

  08-6304538פקס: 

  elsimion@.bgu.ac.ilדוא"ל:

 

 מטרת התוכנית

נושאים המשלבים ביניהם מטרת התוכנית לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של 

דיסציפלינות שונות, להרחיב ולהעמיק את ההשכלה הכללית של הסטודנטים בתחומים שונים 

 במדעי הרוח והחברה.

 מבנה התוכנית

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

נק"ז כל אחת,  28בות בנות מחלקתית כאשר על כל סטודנט לבחור ארבע חטי-במסגרת חד

 נק"ז כל אחת.  28או במסגרת דו מחלקתית כאשר על הסטודנט לבחור שתי חטיבות בנות 

 

 :פירוט נקודות הזכות

 נקודות זכות חובה לתואר

 :חובות אוניברסיטאיות
 2אנגלית מתקדמים 

 הדרכה בספריה )מפגש חד פעמי(

 
2 
0 

חטיבות ובכל חטיבה  4יש לבחור 

 28חטיבות*  4נק"ז  ) 28לצבור 

 נק"ז(

112 

 קורסים כלליים 

 החטיבות שנבחרו( 4)לא מתוך 

6 

 120 סה"כ

 
 לפחות בכל מחלקה. 65על מנת לקבל תואר, יש להגיע לממוצע של 
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 חטיבה ללימודי המזרח התיכון
 (124)סימן מחשב 

 
 

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

מגוון היבטיהן: 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

 

  

 סה"כ נקודות סמסטר שם קורס מס' קורס

 4 א' חובה-האסלאםמבוא לדת  124-1-0031

מבוא למזה"ת ממחמד ועד  124-1-0011
עליית האימפריה 

 חובה-העות'מאנית

 4 א'

מבוא למזרח התיכון  124-1-0021

 חובה-המודרני

 4 ב'

לפי המוצע  12 א'+ב' קורסי בחירה  3 

 במערכת

דת ומדינה  -חובה-סמינר 124-1-0075

 במזרח התיכון המודרני

 4 ב'

 28   סה"כ כללי:
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 הערות: 

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

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

 המתפרסמת לקראת תחילת סמסטר.

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

 

 הנרשמים. החטיבה תיפתח בכפוף למספר

 תכנית הלימודים נתונה לשינויים, יש להתעדכן בשנתון הפקולטה.
 

 

  

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


 

 
 :Fax  972-8-6304538פקס:   972-8-6304531  8410501שבע -באר 653שד' התמרים, אילת. ת.ד 

Sheva, 84105, Israel-Hatmarim Blvd. Eilat. P.O.B. 653 ,Beer , כתובת דואר אלקטרוני קמפוס
 אילת

 חטיבה לספרות עברית 
 (122)סימן מחשב 

במדור לספרות חדשה אנחנו מבקשים להפגיש את הסטודנטים עם הספרות העברית 

שנכתבה במאתיים השנים האחרונות, בגולה ובארץ. זהו קורפוס עשיר מאוד מבחינה 

כמותית ואסתטית ובעל חשיבות מכרעת בעיצוב דמותם של האומה והיחיד העבריים 

 המודרניים . 

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

לומדים הסטודנטים עקרונות של פרשנות וביקורת, ורוכשים כלים לניתוח אסתטי, היסטורי 

 ותרבותי.

 מטרות המחלקה 

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

 חדשה ועכשוויות. והמדרש דרך ספרות ימי הביניים ועד לספרות

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

 אסכולות ותיאוריות המקובלות בחקר הספרות.

 שנה א' 

   

 שנה ב' 

 

סה"כ  שעות סמסטר שם קורס מס' קורס
 נקודות

 הערות

122-1-

1611+2421 

 או

122-1-

1491+2411 

 איך קוראים סיפור?

 

 או

 מי מפחד משירה? 

 שנתי 4    4 א+ב'

הקורסים 

ניתנים אחת 

 לשנתיים

סה"כ  שעות סמסטר שם קורס מס' קורס
 נקודות

 הערות

122-1-2401 

+ 

122-1-2861 

: חסידותהעד מהתנ"ך 

 תחנות בספרות העברית+

מהמקרא ועד החסידות 

 2 

 

2 

2 

 

2 

 

 60ציון מעבר 

הקורסים 
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 שנה ג

 
 

 .ניתן להירשם לסמינר רק בתחום בו נלמד קורס מבוא 

  נק"ז בחירה. 16/18נק"ז חובה,  12/10נק"ז, מבנה:  28סה"כ 

 
 בכפוף למספר הנרשמים. החטיבה תיפתח

 תכנית הלימודים נתונה לשינויים, יש להתעדכן בשנתון הפקולטה.
  

 

 או

122-1-1561 

 

 או

 

122-1-1471 

 א'+ב'

 

 או

משוררים עבריים בעולם 

   המוסלמי

 או

ספרות ותרבות עממית 

 מושגי יסוד–תיעודית 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

ניתנים אחת 

 לשנתיים

  4 4  סמינר 
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 יצירה-לאומנויותחטיבה 
 (155)סימן מחשב 

 
במסגרת תכנית הלימודים באמנות יצירה, אנו מציעים קורסים באמנות ישראלית, ציור, 

בתחומם. אנו מעודדים רישום, צילום וביקורת עבודות הניתנים על ידי יוצרים מובילים 

גישה אינטגרטיבית המשלבת בין תיאוריה למעשה ומהווה, לדעתנו, תשתית חיונית 

 לחוקר וליוצר כאחד.

 

  קורסי חובה

 

  יסודות בשנה ב' רישום לקורס רישום ציור פיגורטיבי מתקדם, חייב בקורס קדם
 של שנה א' הרישום

 
 שנה ג'

  ביצירה )לא עיוני( נק"ז בחירה18נק"ז חובה,  10נק"ז, מבנה:  28סה"כ. 

 
 החטיבה תיפתח בכפוף למספר הנרשמים.

 תכנית הלימודים נתונה לשינויים, יש להתעדכן בשנתון הפקולטה.
 

סה"כ  שעות שם קורס מס' קורס
 נקודות

 הערות

מבואות או  4 4 קורסים עיוניים 
בחירה תולדות 

 האומנות

155-1-0211 
 

  2 2 יסודות הרישום

  18 18 יצירהקורסי  

סה"כ  שעות שם קורס מס' קורס
 נקודות

 הערות

155-1-0162+ 
155-1-0172 

 שנתי 4 2+2 פרויקט אישי
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