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 שלר - וודמן ל שםעללימודי ישראל לאומית -כנית הביןוהת 
The Woodman-Scheller Israel Studies International M.A. Program (WSISIP) 

בוקר,  -והציוניות, בקריית האוניברסיטה בשדה גוריון לחקר ישראל -כנית מתקיימת במכון בן והת

 בשפה האנגלית. 

התכנית מתמקדת בחקר מדינת ישראל כתופעה פוליטית, חברתית ותרבותית המעוגנת בהקשרים 

 הרחבים של ההיסטוריה היהודית המודרנית והמרחב המזרחי תיכוני.

 מטרת הלימודים
 

התהליכים המלווים את הקמתה והתפתחותה של  תחומי על אודות -א. להקנות ידע מעמיק ורב

 מדינת ישראל משלהי המאה הי"ט ועד ימינו אנו. 

ב. לאפשר התנסות מחקרית בלתי אמצעית, ביקורתית ועצמאית על יסוד סביבת הלימודים  

,  גוריון-ן בןארכיו מתחם ייעודי וחדשני ללימודי ישראל הכולל את  , הכוללת גוריון-הייחודית במכון בן

 תיעוד בעל פה וספרייה אקדמית שזהו תחום התמחותה.  אוספי

מתוך   ,לימודי מדינת ישראלבתחום המומחים והחוקרים העתיד של ג. לעודד ולהכשיר את דור 

 פנים. -כוונה שישתלבו בעולם האקדמי ברחבי העולם ויתרמו להבנת ישראל כתופעה מורכבת ורבת 

שישתלבו בתפקידי ייצוג, ניהול וחינוך במגזר   אנשי מקצועמנהיגים מובילים והכשיר עודד ולד. ל

 הציבורי ובמגזר השלישי, במשרות דיפלומטיות ובארגוני העולם היהודי. 

 ההרשמה 
 

  80. בוגרי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של 1

 לפחות. 

 נק"ז.  12יעורי השלמה בהיקף של עד ללא רקע אקדמי קודם יחויבו בשבוגרי תואר ראשון . 2

 . נדרשת שליטה מלאה בשפה האנגלית, בקריאה, בכתיבה ובהבעה בעל פה. 3

 תכנית הלימודים
 

 .  על פני שנתיים הלימודים מתקיימים בשפה האנגלית ומתנהלים בשני מסלולי לימוד 

 סיורים. 4כנית הם סמסטריאליים. תכנית הלימודים כוללת והקורסים בת 

 בסמסטר סתיו בלבד.  יתקיים הרישום לתכנית 
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 מבנה הלימודים
 

 התכנית כוללת שני מסלולים:

 ה(. זנק"ז ת  8 +נק"ז קורסי בחירה   16נק"ז קורסי חובה +  12)  –עם תזה  . מסלול מחקרי 1

 (.נק"ז קורסי בחירה 24קורסי חובה +  נק"ז 12)   – הזללא ת  . מסלול כללי 2

                                                                         israelstudies@bgu.ac.il -ר אלקטרוניניתן לפנות בדוא לפרטים נוספים:

Scheller Israel Studies International Program-The Woodman או לאתר התכנית 

(WSISIP) 

  במימון והשתתפות  נדיבות מלגות, יוצעו תזה עם למסלול שיתקבלו לסטודנטים

     תקציביות ולמגבלות לימודית להצטיינות בכפוף וזאת, במעונות דירה שכר
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