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 התוכנית ללימודי מדינת ישראל

 במחלקה ללימודים רב תחומיים

 (761סימן מחשב )

 

, מטרת המסלול להקנות ידע במגוון רחב של נושאים הקשורים במדינת ישראל :מטרת הלימודים

התכנית מבוססת על גישה רב תחומית ועוסקת בהיבטים שונים של החברה . חברתה ותרבותה

הלימודים במסלול מוכרים . חברתיים וצבאיים, תרבותיים, פוליטייםהיבטים : הישראלית כגון

 .כשיעורי השלמה ללימודי תעודת הוראה  באזרחות

 :המסלול מורכב משלושה צירים

 היסטורי-ציר כרונולוגי. א

דרך הצמתים המרכזיים בתולדות מדינת ישראל ועד , מתקופת היישוב והמאבק להקמת המדינה

 .לימינו

 ציר נושאי.  ב

מיעוטים בחברה הישראלית , חברה וכלכלה, בטחון ויחסי חוץ: על כמו-דיון בשורה של נושאי

 .תרבות ואמנות, דמוגרפיה והתיישבות, ישראל והעולם  הערבי, ישראל והתפוצות

 ציר מתודי . ג

התכנית מבוססת על תפישה רב תחומית ובין תחומית ונעזרת בשיעורים מתודולוגיים וסדנאות 

ולבעיות המחקר , ונתן לחשוף את הלומדים לשיטות ותשתיות מחקר עדכניותמחקר שכו

במסגרת זו ייחשפו הלומדים . האופייניות לעיסוק בהיסטוריה ובמדעי החברה בני זמננו

על מערכת " ארכיון בן גוריון"דוגמת  -למרכזי מידע ממוחשבים , לארכיונים בארץ ובעולם

הזדמנויות המחקריות הגלום בהם יחד עם שיטות ולעולם ה, המחשוב המתקדמת הפועלת בו

 .מחקר נוספות ממדעי החברה והרוח

 

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 (ז"נק 45)מחלקתי -דו –תכנית הלימודים

 'שנה א

 קורסי חובה

כ "סה סמסטר
 נקודות

כ "סה
 שעות

שעות 
 תרגול

 הקורס' מס שם הקורס שעות

 761-7-1717 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 א

 761-7-1777 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 'ב

היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים בלימודי  2 - 2 2 'א
 מדינת ישראל

761-7-1170 

 761-7-1700 בעקבות התיעוד 2 - 2 2 'ב
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החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים  2 - 2 2 'א
 אנתרופולוגיים

761-7-1007 

 'ב

 

החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים  2 - 2 2
 אנתרופולוגיים

761-7-1037 

 

 721-7-0767 תולדות עם ישראל בראשית העת החדשה       2 - 2 2 'א

 721-7-0717 תולדות עם ישראל בעת החדשה המאוחרת 2 - 2 2 'ב

 

 ז"נק 61:  ז  בקורסי החובה"כ נק"סה

 

 :משנה לשנה מעברתנאי 

 קורסי המבואלפחות בכל  16ציון  .7

 לפחות בכל הקורסים 61ממוצע  .2

 

 

 'שנה ב

 ז"נק  01:  כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר"סה

 

 16 ציון :תנאי מעבר

 

 

 'שנה ג

 סמינרים+קורסי חובה

כ "סה סמסטר
 נקודות

' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה
 הקורס

שנתי או 
 סמסטריאלי

שני סמינרים    0 ז"נק 0
מתוך תכנית 
הלימודים של 

 .המסלול

 

 

   (שני סמינרים)ז "נק 0: כ קורסי סמינר"סה

 

 יידרש לקחת במהלך שנות לימודיו שני סיורים מאלה , ד"החל משנת תשע, כל סטודנט

 .הניתנים על ידי התוכנית
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 (ז"נק 82)חטיבה מורחבת -תכנית הלימודים 

 'שנה א

 קורסי חובה

כ "סה סמסטר
 נקודות

כ "סה
 שעות

שעות 
 תרגול

 הקורס' מס שם הקורס שעות

תולדות עם ישראל בראשית העת  2 - 2 2 'א
 החדשה

721-7-70767 

תולדות עם ישראל בעת ה חדשה  2 - 2 2 'ב
 המאוחרת

721-7-0717 

 761-7-1717 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 א

 761-7-1777 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 'ב

 'א

 

 'ב

2 

 

2 

2 

 

2 

- 

 

- 

2 

 

2 

החברה הישראלית היבטים 
 סוציולוגים אנתרופולוגיים

החברה הישראלית היבטים 
 סוציולוגים אנתרופולוגיים

761-7-1007 

 

761-7-1037 

 או                                     

 'ב

 'א

2 

2 

2 

2 

 בעקבות התיעוד  

ותיאורטיים היבטים מתודולוגים 
 בלימודי מדינת ישראל

761-7-1700 

761-7-1170 

 

 :מעבר משנה לשנהתנאי 

 לפחות בכל קורסי המבוא 16ציון  .0

 לפחות בכל הקורסים 61ממוצע  .4

 

 'ג+ 'שנה ב

 ז "נק 72  :כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר"סה

 

 סמינר -'שנה ג

 סמינרים+קורסי חובה

כ "סה סמסטר
 נקודות

 הקורס' מס שם הקורס שעות תרגולשעות  כ שעות"סה

או /שנתי
 סמסטריאלי

4 4     

 

 יידרש לקחת במהלך שנות לימודיו סיור אחד מאלה , ד"החל משנת תשע, כל סטודנט

 .הניתנים על ידי התוכנית

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

 


