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 סטוריה של עם ישראלילה מסלולה

 (521 סימן מחשב)

 

 מטרת הלימודים

המסלול משלב  .את דור החוקרים העתידיעה ההיסטורית הביקורתית ולהכשיר לפתח ולהעמיק את התוד

-לימודים בתחומים של היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של היהודיים וסביבתם התרבותית בארץ

בצפון , בצפון אפריקה, בפזורה היהודית באירופה, הנצרות והאסלאםבארצות , ישראל ובמזרח הקרוב

מקום מיוחד מוקדש לדיון בהיבטים היסטוריוגרפים וכן לשאלות המרכזיות המעסיקות את . אמריקה ועוד

 .קהיליית ההיסטוריונים בדורנו

 :הלימודים במסלול מחולקים לשלוש תקופות

 
 (והתלמודהמשנה , בית השניימי ה)העת העתיקה  .א  

 הביניים-ימי  .ב  

 העת החדשה  .ג

 

o  (ז"נק 82)חטיבה –הלימודים תכנית 

 

 'שנה א

 קורסי חובה

כ "סה סמסטר
 נקודות

כ "סה
 שעות

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול

חובה בהתאם לתקופה קורס      8 'ב +' א
 הראשית מבין שלוש התקופות

 

  קורס מבוא בתקופה השנייה    2 

  קופת השלישיתקורס מבוא בת    2 

 .הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנט, פקולטית –קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה * 

 . ח"תשע' להירשם לקורס בסמסטר ב, חובה על תלמידי שנה א

 .515-5-0008הקורס הוא ' מס

  .51-50או ביום חמישי בשעה  52:00 -0:00הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 

 

 .ז"נק 52: ז בקורסי חובה"כ נק"סה

 

 

 

 תנאי מעבר:
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 . הקורסיםבכל  11 לפחות על הסטודנט לעמוד בממוצע של, 11עבר בכל קורס מבוא יעמוד על ציון מ

 

 : קורסי בחירה -'שנה  ב

 .בתקופה המשנית 4-ופה הראשית ובתק 8 ,ז"נק 52: כ  קורסי בחירה הנדרשים בתואר"סה

 

 סמינרים -'שנה ג

 .על פי בחירת הסטודנט, אחד בתקופה הראשית סמינר: כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר"הס

 .(541)כנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים ת

  הלימודים תכניתהערות ל

 'א שנה
ז "נק 4וכן קורסים בהיקף של , את כל קורסי המבואללמוד סטודנט חייב בשנה הראשונה ללימודים ה

או /ו, המחלקה להיסטוריה כללית(: ז"נק 28 -למעט סטודנט הלומד במסלול משני )במחלקות הבאות 

רישום לקורסים אלה ייעשה באישור היועץ האקדמי של המחלקה )המחלקה ללימודי המזרח התיכון 

. כל קורסי המבואב 11ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של , 11ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על (. הרלוונטית

 .לפחות 11מעבר משנה לשנה דורש ממוצע של 

 

 'ב שנה 
וילמד קורסים , (שלישית, משנית, ראשית)בשנה השנייה ידרג הסטודנט את תקופות הלימוד לפי בחירתו 

 .מתקדמים לפי ההיקף הנדרש בכל תקופה

 . לפחות 11מעבר משנה לשנה דורש ממוצע של 

 

 'שנה ג
וכן ילמד שני קורסים סמינריוניים , הסטודנט את לימוד מכסת הקורסים המתקדמיםבשנה השלישית ישלים 

ההשתתפות בקורסי הסמינר מותנית בהשלמת לימודי קורסים מתקדמים . בהתאם לדרוג התקופות שבחר

 .בכל שלוש התקופות לפי ההיקף הכולל הנדרש בכל אחת מהן

 

 קורסי בחירה
יוכל לפנות ליועץ ההוראה במסלול כדי שזה יאשר לו , בנוסף לאנגלית, תלמיד המעוניין ללמוד שפה זרה שנייה

 4כמו כן אפשר ללמוד במסגרת קורס הבחירה קורס בתלמוד בהיקף של . ז"נק 4את לימודי השפה בהיקף של 

 .ז"נק

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

 

 


