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 לימודים לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל

 (125-2)סימן מחשב           

 

סטודנטים שסיימו לימודים בתחומי הקבלה המחלקתית. יקבעו בהתאם להחלטת ועדת  - לימודי השלמה

לפחות, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של  80היסטוריה כללית, מקרא, מחשבת ישראל וספרות עברית בציון 

לפחות,  80סטודנטים שסיימו את הלימודים בתחומי ידע אחרים במדעי הרוח והחברה בציון  ז.נק" 12-8

 לפחות. 80נק"ז. הציון הנדרש בקורסי ההשלמה הוא  16-12יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של 

 

במידת הצורך ידרשו הסטודנטים ללמוד קורס/י שפה זרה שנייה בהתאם לנושא התמחותם,  - שפה זרה

 קורסים אלה אינם משתקללים במניין הנקודות לתואר.  להמלצת המנחה ואישור יו"ר המ"א בהתאם

 

  משך הלימודים

 . שנתייםמשך הלימודים 

 בנתיב הכללי, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה. 

ש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה בנתיב המחקרי, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגי

 השנייה ללימודים )לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת(. 

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת לצורך השלמת כתיבת עבודת 

 הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. 

ת כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים בהיקף של מי שלא יסיימו א

 נק"ז בשנה הרביעית והאחרונה לתואר על מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את התואר בנתיב כלשהו.  8

 לא תאושר שנה חמישית לתואר בשום נתיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

 

 

 הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי. - נתיבי הלימוד

 

 מחקריהנתיב ה

נתיב זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחום התמחותם. 

ועל המחקר הקיים. הסטודנטים בנתיב זה יכתבו עבודת גמר מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים 

 הלימודים בנתיב זה מאפשרים המשך לימודים לתואר שלישי. 

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 126-2-0255 א'

126-2-0265 

 על רקע תקופתו א' בבליהתלמוד ה

 'בבבלי על רקע תקופתו התלמוד ה

 *קורס מהמחלקה למחשבת ישראל

2 

2 

 4 סה"כ קורסי חובה   א'
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 28 קורסי בחירהסה"כ *  ב'-א' ו

 125-2-9991 ב'

125-2-9992 

 )סמסטר א'( עבודת גמר

 )סמסטר ב'( עבודת גמר

4 

4 

נק"ז 40 סה"כ לתואר  

 

 

 

 

נק"ז ברמת תואר שני  ממחלקות אחרות,  12*ניתן ללמוד באישור ועדת ההוראה קורסים בהיקף של עד 

בקורס  קורסי הבחירהמ אחדהם תרומה משמעותית לתחום ההתמחות. כמו כן, ניתן להמיר ובתנאי שיש ל

שתי בנוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים, חובה לכתוב נק"ז(.  4"קריאה מודרכת" )

 עבודות סמינר.

 

 עבודת גמר

ור הוועדה המחלקתית ובאיש עד תום שנת הלימודים הראשונה מאושרת הצעת מחקרו קביעת מנחה

  . המשך הלימודים בנתיב המחקרי מותנה בכך.3-עד תום הסמסטר הוהפקולטית 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

 כלליהנתיב ה

יב הכללי ילמדו הסטודנטים נתיב זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בהעמקת ידע ובהרחבת ההשכלה, בנת

בנוסף, הסטודנטים בנתיב הכללי חייבם . מתוך תכנית לימודי המוסמךרסי בחירה וסמינרים קורסי חובה, קו

 . ובות השמיעהום חבתום השנה השנייה בלימודים, לאחר סיבבחינת גמר  להיבחן

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 126-2-0255 א'

126-2-0265 

 על רקע תקופתו א' יתלמוד בבל

 'בתלמוד בבלי על רקע תקופתו 

 *קורס מהמחלקה למחשבת ישראל

2 

2 

 4 סה"כ קורסי חובה   א'

 36 קורסי בחירהסה"כ *  ב'-א' ו
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 0 בחינת גמר  - ב'

 

 סה"כ לתואר
נק"ז 40  

 

קרבה  נק"ז ברמת תואר שני גם ממחלקות אחרות, בתנאי שיש להם 12ניתן ללמוד קורסים בהיקף של *

בנוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד . לתחום ההתמחות )מותנה באישור ועדת ההוראה(

 עבודות סמינר.שתי מהקורסים, חובה לכתוב 

 

 גמרבחינת 

הגמר תורכב על ידי חברי סגל המחלקה בהנחיית ועדת ההוראה. ההשתתפות בבחינה בתיאום  בחינת

להיוועץ עם יו"ר ועדת ההוראה לגבי החומר  בחינה על הסטודנט/יםחלקה.  לפני הובאישור מזכירות המ

 . מתקיימת לאחר סיום חובות השמיעה בתוארהנדרש לבחינה. בחינה זו היא בחינה בכתב ה

הבחינה תתקיים בשני מועדים בלבד, אחד בתום סמסטר א' והשני בתום סמסטר ב', על פי לוח הבחינות 

 .75 -ון עובר בבחינה הינושיפורסם על ידי מדור בחינות. צי

 

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 75% קורסים

 25% בחינת גמר

 

 

 

 

 לפרטים נוספים:

 yunik@bgu.ac.il , 6461101-08גב' עליזה יוניק 

 

 

 

 פקולטהההלימודים לתואר שני הנמצא באתר לקרוא גם את תקנון  מומלץ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (Ph. Dימודים לתואר שלישי )ל

 

מודים לדוקטורט, בהתאם לתקנון הכללי של וכנית ליעה תצימ של עם ישראל המחלקה להיסטוריה

 שלושה מסלולים: מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר.לימודים אלה מתקיימים בהאוניברסיטה. 
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 המסלול הרגיל

 

ממוצע ציוני אשר , סטוריה של עם ישראלימחקרי בה ועמדות בעלי תואר שנימלמסלול זה יכולים להגיש 

לפחות. על המועמד לבוא  90 עבודת הגמר הואוציון  ,לפחות 85 לימודי התואר השני הואהקורסים שלהם ב

רשאים להגיש את מועמדותם ללימודים במסלול זה גם בעלי בדברים עם מורי החוג באשר למנחה המיועד. 

 ,מדעי היהדות או היסטוריה כלליתכגון  ,ים להיסטוריה של עם ישראלבתחומים הקרובתואר שני מחקרי 

על בסיס אישי על ידי ועדת תלמידי  יבחןת זו מועמדות .בלימודי תרבות או פילוסופיה בעלי תואר שניוכן 

בעלי תואר שני מחקרי בתחומים שאינם היסטוריים יחויבו בלימודי השלמה בהתאם מחקר של המחלקה. ה

 הדוקטורט של המחלקה. להחלטת ועדת

 המסלול המשולב

 של עם ישראלהיסטוריה במחקרי בנתיב הלמסלול זה יכולים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שני 

שסיימו את חובות השמיעה של התואר השני והחלו לכתוב את עבודת הגמר. על המועמד לבוא בדברים עם 

וועדת המוסמכים של המחלקה , תנה באישור המנחהמורי החוג באשר למנחה המיועד. המעבר למסלול זה מו

 .הוועדה לתלמידי מחקרו

 

 המסלול הישיר

  של עם ישראליכולים להגיש מועמדותם תלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר בהיסטוריה  זהלמסלול 

 .    לפחות. על המועמד לבוא בדברים עם מורי החוג באשר למנחה המיועד 90בציון של את לימודיהם שסיימו 

 

נק"ז  4, מהם נק"ז 8בהיקף כולל של לפחות  קורסים למודדי הדוקטורט בכל המסלולים חייבים ליתלמ

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

הצעת  אתהבוחנת  ה של התלמיד ייקבעו על ידי מנחה העבודה ועל ידי הועדהע. חובות השמיעם ישראל

 הדוקטורט.  

 

 תקנון אקדמי

 http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec  לתקנון האקדמי ניתן להיכנס לאתר: 

 

 רכזת לענייני סטודנטים

 הגב' עליזה יוניק 

 08-6461121,  08-6461101 טלפונים:

 yunik@bgu.ac.il :דוא"ל
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