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לחקור את העבר, להבין את ההווה, להבטיח את העתיד.

המחלקה



תכניות לימוד במחלקה
להיסטוריה של עם ישראל 

)B.A.( תואר ראשון
הלימודים עוסקים בשלוש תקופות:

א. העת העתיקה )ימי הבית השני, המשנה והתלמוד(
ימי הביניים ב. 

העת החדשה ג. 

מבנה הלימודים
תכנית מחלקה ראשית )80 נק”ז(  

תכנית דו-מחלקתית )54 נק”ז(  
תכנית מחלקה משנית )28 נק”ז(  

בתואר הראשון ניתן לשלב את הלימודים במחלקה 
להיסטוריה של עם ישראל עם:

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
אפשר לשלב עם כל המחלקות, למעט המחלקה לכלכלה.

שילובים נפוצים: מחשבת ישראל  סוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה  פסיכולוגיה  היסטוריה כללית  

לימודי המזרח התיכון  חינוך

הפקולטה לניהול ע”ש גילפורד גלייזר והפקולטה 
למדעי הטבע 

יש לבדוק את אפשרויות השילוב בעת הרישום
למחלקה הראשית.

 )M.A.( תואר שני
הלימודים לתואר שני מתנהלים בשני נתיבים – 

מחקרי וכללי.

מטרת הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל 
היא להקנות לתלמידינו ידע היסטורי רחב ומעמיק, 

לפתח דרכי מחשבה ומתודות מחקריות אשר חושפות 
את העבר במלוא גווניו ולהעמיק את ההיכרות עם 

תהליכי קבלת ההחלטות ועם הרבדים החברתיים בעבר. 
ההיכרות עם ההיסטוריה היהודית שופכת אור על אין-

ספור היבטים של החיים במדינת ישראל העכשווית, 
והמתודות המחקריות של הדיסציפלינה ההיסטורית 

מחדדות את יכולת הניתוח הביקורתי. בנוסף לכך, 
המחלקה שמה דגש מיוחד על הוראת הכתיבה מתוך 

אמונה שכתיבה בהירה ומסודרת משקפת תהליכי 
חשיבה הגיונית ומסייעת להבהיר ולחדד רעיונות 

ותובנות אותן אנו מעוניינים לחלוק עם הסובבים אותנו.

הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל יפתחו 
עבורך אשנב אל תוך העבר. הם יעמיקו וירחיבו את 
יכולתך להבין את תהלכי ההווה ויספקו לך את דרכי 

החשיבה והכתיבה הדרושות כדי לפתח את עתידך ואת 
עתידה של החברה.

הלימודים במחלקה מעניקים ערך מוסף, מהווים 
השלמה והעצמה לתחומי לימודים מגוונים ומעניקים 

יתרון במציאת תעסוקה במגוון תחומי עשייה.

אנו מציעים מגוון קורסים וגלריה רחבה של נושאים 
הנמצאים בחוד החנית של המחקר והמשיקים לסוגיות 

הבוערות בחברה הישראלית והיהודית בת ימינו:
זהות יהודית בארץ ובתפוצות  

יחסי דת ומדינה  
יחסי תרבות יהודית ותרבות סובבת  

ריבוד חברתי, פיקוח חברתי והיחס לאחר  
הבנת תהליכי משיחיות וגאולה  

היווצרות ארון הספרים היהודי והמאבק על תכולתו  

אם סוגיות אלו בוערות גם בך, מקומך אתנו.

המחלקה להיסטוריה של עם ישראל 
ייחודית,  לימודים  תכנית  מציעה 
המשלבת את הפן העיוני עם הפן 
להעשיר  התכנית  המעשי. מטרת 
אך  תלמידינו,  של  השכלתם  את 
גם להקנות להם כישורים מעשיים 
העבודה,  בשוק  היום  הדרושים 
והנהגה.  ובמיוחד בעמדות מפתח 
בשל השילוב הייחודי הזה בין הלכה 
למעשה, לימודי ההיסטוריה של עם 
ישראל משתלבים היטב עם הלימודים 

בכל מחלקה אחרת.



לימודי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת 
ההוראה המחלקתית כמפורט להלן:

סטודנטים שסיימו לימודים בתחומי היסטוריה כללית, 
מקרא, מחשבת ישראל וספרות עברית בציון 80 

לפחות, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של 12-8 נק”ז. 

סטודנטים שסיימו את הלימודים בתחומי ידע אחרים 
במדעי הרוח והחברה בציון 80 לפחות, יחויבו בלימודי 
השלמה בהיקף של 16-12 נק”ז. הציון הנדרש בקורסי 

ההשלמה הוא 80 לפחות.

שפה זרה – במידת הצורך יידרשו הסטודנטים ללמוד 
קורס/י שפה זרה שנייה בהתאם לנושא התמחותם, בהתאם 

 M.A.-להמלצת המנחה ואישור יו”ר ועדת ההוראה ל
)קורסים אלה אינם משוקללים במניין הנקודות לתואר(.

משך הלימודים – שנתיים

נתיב מחקרי – נתיב זה מיועד לסטודנטים המעוניינים 
לפתח יכולת מחקרית ולהעמיק את הידע בתחום 

התמחותם. הסטודנטים בנתיב המחקרי יכתבו עבודת 
גמר מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים ועל 

המחקר הקיים. הלימודים בנתיב זה מאפשרים המשך 
לימודים לתואר שלישי.

)Ph. D.( תואר שלישי
המחלקה להיסטוריה של עם ישראל מציעה תכנית 

לימודים לדוקטורט, בהתאם לתקנון הכללי של 
האוניברסיטה. לימודים אלה מתקיימים בשלושה 

מסלולים: מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר.

המסלול הרגיל
למסלול הרגיל יכולים להגיש מועמדותם בעלי תואר 

שני מחקרי בהיסטוריה של עם ישראל, שממוצע 

הציונים שלהם בלימודי התואר השני הוא 85 לפחות, 
וציון עבודת הגמר הוא 90 לפחות. על המועמד למצוא 
מנחה מיועד מתוך מורי המחלקה. רשאים להגיש את 
מועמדותם ללימודים במסלול זה גם בעלי תואר שני 

מחקרי בתחומים הקרובים להיסטוריה של עם ישראל, 
כגון מדעי היהדות או היסטוריה כללית, וכן בעלי 

תואר שני בלימודי תרבות או בפילוסופיה. מועמדות 
זו תיבחן על בסיס אישי על-ידי ועדת תלמידי המחקר 

של המחלקה. לתלמידים אלה יוצעו לימודי השלמה.

המסלול המשולב
למסלול המשולב יכולים להגיש מועמדותם תלמידים 

לתואר שני בנתיב המחקרי בהיסטוריה של עם 
ישראל שסיימו את חובות השמיעה של התואר השני 
והחלו לכתוב את עבודת הגמר. על המועמד למצוא 
מנחה מיועד מתוך מורי המחלקה. המעבר למסלול 

זה מותנה באישור המנחה, ועדת המוסמכים של 
המחלקה והוועדה לתלמידי מחקר.

המסלול הישיר
למסלול הישיר יכולים להגיש מועמדותם תלמידים 

מצטיינים בעלי תואר בוגר בהיסטוריה של עם ישראל 
שסיימו את לימודיהם בציון של 90 לפחות. על 

המועמד למצוא מנחה מיועד מתוך מורי המחלקה.

תלמידי הדוקטורט בכל המסלולים חייבים ללמוד 
קורסים בהיקף כולל של לפחות 8 נק”ז, מהם 4 נק”ז 

במסגרת קורס מתודולוגי )חובה(, ולכתוב עבודת 
דוקטורט בהנחיית אחד ממורי המחלקה להיסטוריה 

של עם ישראל. חובות השמיעה ולימודי שפה זרה 
)נוספת( של התלמיד ייקבעו על-ידי מנחה העבודה 

ועל-ידי הוועדה הבוחנת את הצעת הדוקטורט.

לחקור את העבר, 
להבין את ההווה, 

להבטיח את העתיד.



סטודיו רווה-פלג

לפרטים נוספים

מזכירות המחלקה להיסטוריה של עם ישראל:

גב’ עליזה יוניק, רכזת לענייני סטודנטים
דוא”ל: history@bgu.ac.il / טל’: 08-6461101 

מירה שלום-שגב
דוא”ל: mshalom@bgu.ac.il / טל’: 6461121 

למידע נוסף על מסלולי הלימוד
history@bgu.ac.il 
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