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 18.6.17תאריך עדכון: 

 תולדות ישראללהמחלקה 
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
 תואר ראשון

 
 הדרישות למקצוע מורחב

 
 עת עתיקה:

 ש"ש 2    הרצאה קווי יסוד מקרא 1
 ש"ש 2        קווי יסוד הרצאה 1
 ש"ש 2                           תרגיל קווי יסוד 1
 ש"ש 2                הרצאה מתקדמת 1
 ש"ש 2                           תרגיל 1
 ש"ש 2                                                 סמינריון 1

   ש"ש 2 המזרח הקדום או יוון ורומא-היסטוריה כללית
 ש"ש 14       

 
 :ימי הביניים

 
 ש"ש 2     קווי יסוד הרצאה 1
 ש"ש 2     תרגיל קווי יסוד 1

 ש"ש  5      הרצאות 2.5
 ש"ש 2      תרגיל  1
 ש"ש 2      סמינריון 1

  ש"ש 2  היסטוריה כללית אירופה/העולם המוסלמי
 ש"ש 15       

 העת החדשה:
 
 ש"ש 2     קווי יסוד הרצאה 1
 ש"ש 2     תרגיל קווי יסוד 1

 ש"ש 5      הרצאות 2.5
 ש"ש 2      תרגיל 1
 ש"ש 2      סמינריון 1

   ש"ש 2  היסטוריה כללית אירופה/מזרח תיכון 
 ש"ש  15       

 ת:ונוספ ותחוב
 

 ש"ש 1הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית                        
 שב מלא(קו)מת ש"ש  1     שנאת ישראל לדורותיה

                                             ש"ש )מתוקשב מלא( 1                                                         השואהתולדות 
 47 סה"כ              

 
 

הערה: ניתן להמיר שני שעורים בתולדות ישראל משתי תקופות שונות, בקורסים 
 ד, ספרות עם ישראל, אמנות יהודית, גיאוגרפיה או קורסים מתחום: תנ"ך, תלמו

 במחלקות אחרות באישור ראש המחלקה.  
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 מחלקה לתולדות ישראלה
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 תואר ראשון
 מובנה -ראשי -מסלול דו

 
 תקופה א' להתמחות

 ש"ש 2הרצאה      -קווי יסוד 

 ש"ש 2  תרגיל -קווי יסוד 

 ש"ש 1                       הרצאה 

   ש"ש 2  תרגיל מתקדם

 ש"ש 2                           סמינריון

 ש"ש 9                          
 תקופה  ב' להתמחות

 ש"ש 2      הרצאה -קווי יסוד 

  ש"ש 2   תרגיל -קווי יסוד 

 ש"ש 1הרצאה                         

 ש"ש 2    סמינריון

 ש"ש 7      
 פה ג' להתמחותתקו

 ש"ש 2הרצאה      -קווי יסוד 
 

 ש"ש 2 תרגיל        -קווי יסוד 
 ש"ש 4     

 נוספת ותחוב
 ש"ש 1הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית                   

 ש"ש 2הרצאה                                   –מקרא קווי יסוד 
 ש"ש  )מתוקשב מלא( 1           שנאת ישראל לדורותיה

  ש"ש )מתוקשב מלא(   1                   תולדות השואה                                
 25סה"כ                                                                   
 הצירופים הקיימים במחלקתנו הם:

 לימודי א"י .1
 היסטוריה כללית .2
 מזרח תיכון  .3
 תלמוד .4
 תנ"ך .5
 ספרות עם ישראל .6
 החוג המשולב למדעי היהדות )במגמת אמנות יהודית(  .7
 מדעי המדינה .8
 פילוסופיה .9

 לאסייםלימודים ק .10
 גיאוגרפיה .11

 .  ב.א. רב תחומי במדעי הרוח 11 
 .  המחלקה ללימודי מידע12 
 .  חינוך  )מלבד במגמה לחינוך מיוחד(13 
 . לשון עברית14 
 . סוציולוגיה15 

 . ערבית 16
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 לקה לתולדות ישראלהמח
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 תואר ראשון
 לא מובנה  ראשי -מסלול דו

 
 
 

 מחותתקופה א' להת
 ש"ש 2הרצאה      -קווי יסוד 

 ש"ש 2  תרגיל -קווי יסוד 

 ש"ש 1                       הרצאה 

   ש"ש 2  תרגיל מתקדם

 ש"ש 2                           סמינריון

 ש"ש 9                          
 
 
 
 

 תקופה  ב' להתמחות
 ש"ש 2      הרצאה -קווי יסוד 

  ש"ש 2   תרגיל -קווי יסוד 

 ש"ש 1הרצאה                         

  ש"ש 2    תרגיל מתקדם

 ש"ש 2    סמינריון

 ש"ש 9      
 
 
 
 

 תקופה ג' להתמחות
 ש"ש 2הרצאה      -קווי יסוד 

 
 ש"ש 2 תרגיל        -קווי יסוד 

 ש"ש 4     
 נוספת ותחוב

 ש"ש 1הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית                   
 ש"ש 2הרצאה                                   –קווי יסוד מקרא 

 ש"ש  )מתוקשב מלא( 1          שנאת ישראל לדורותיה
 ש"ש )מתוקשב מלא(   1                  תולדות השואה                                 

 27סה"כ                                                                   
 
 
 
 

. 
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 

 תולדות ישראלהמחלקה ל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

                             
 מסלול א' ) עם תיזה ( -תואר שני 

 
 )בהתאם לתקופה הנחקרת בתיזה( ראשונה התמחותתקופת א(   

 

 ש"ש 2  הגשת עבודה -.סמינר 1    
    
 ש"ש 2  הגשת עבודה -. סמינר 2   
 
 ש"ש 2    . הרצאה3   
 
 ש"ש 2    . הרצאה4   
 
 ש"ש 2    . הרצאה5   
 
 

 יההתמחות שנתקופה ב(  
 ש"ש 2    . הרצאה1   
 
 ש"ש 2    . הרצאה2   

  14סה"כ                                                 
 
 

 חובות כלליותג(   
 
   .שנות הלימוד לתוארכל במהלך ( חובה להשתתף 1199701קוליקויום ) .1
 
 )ללא ניקוד(. שפה זרה נוספת 2
 
 בחינת השלמה  לתואר שני(. -  11-849) קורס  . בחינה בכתב בהיסטוריוגרפיה 3 

 
 ציון תיזה לתואר שני(. – 11-762)קורס  -. בחינה בע"פ על עבודת הגמר ועל הביבליוגראפיה4  
 
 ., או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –. אנגלית 5  
 
 . לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני.6  
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 שראלתולדות ילקה לחהמ
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
 מסלול ב'  )ללא תיזה( -תואר שני 

 
 

 תקופת התמחות ראשונהא.  
 

 ש"ש 2 הגשת עבודה -. סמינר 1    
 
 ש"ש 2   הגשת עבודה -סמינר   .2   
 
 ש"ש 2   . הרצאה3   
 
 ש"ש 2   . הרצאה4   
 
 ש"ש 2   . הרצאה5   
 
 ש"ש 2   . הרצאה6   
 

 ות שניהתקופת התמחב.  
 
 ש"ש 2 הגשת עבודה -סמינר  . 1  

         
 ש"ש 2   .  הרצאה2  
 
 ש"ש 2   .  הרצאה3  
 

            
 ש"ש 18  סה"כ  

 
 
 

  
 חובות כלליות .ד
 
 
 בחינת השלמה  לתואר שני( - 11-849. בחינה בכתב בהיסטוריוגראפיה ) קורס 1
 
 , או מבחן פנימי במחלקהניבהתאם לדרישות הוועדה לתואר ש –. אנגלית 2
 
 בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני -. לימודי יסוד 3
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 

 תולדות ישראללקה לחהמ
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
 מסלול ב'  )ללא תיזה( -תואר שני 

 
 תכנית למורים

 
 תקופת התמחות ראשונהא.  

 

 ש"ש 2 הגשת עבודה -. סמינר 1    
 
 ש"ש 2                        הרצאה    2   
 
 ש"ש 2   . הרצאה3   
 
 ש"ש 2   . הרצאה4   
 
 ש"ש 2   . הרצאה5   
 
 ש"ש 2   . הרצאה6   
 

 תקופת התמחות שניהב.  
 
 ש"ש 2 הגשת עבודה -סמינר    .  1  

         
 ש"ש 2   .  הרצאה2  
 
 ש"ש 2   .  הרצאה3  

___________________________ 
 

 18     סה"כ                                
 
 
 
 חובות כלליות .ה
 
 
 בחינת השלמה  לתואר שני( - 11-849. בחינה בכתב בהיסטוריוגראפיה ) קורס 1
 
 מי במחלקה., או מבחן פניבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –. אנגלית 2
 
 בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני -. לימודי יסוד 3
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 המחלקה לתולדות ישראל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
                             ננותוכנית יהדות זמ

 ( מסלול א' ) עם תיזה -תואר שני 
 

 קורסי ליבה (א
 ש"ש 1   פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית 11-901-01
 ש"ש 1   20-הגירה והתיישבות יהודית במאה ה 11-877-01
 ש"ש 1 מחשבת ישראל הלכה למעשה לנוכח אתגרי המודרנה 11-892-01
  ש"ש 1   רת בעולם היהודי בימינושפה ותקשו 11-928-01
 ש"ש 1     יצירה יהודית בת זמננו 11-950-01
 ש"ש 1 20-החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של  המאה ה 11-978-01
 ש"ש 1   : מזרח אירופה1970-1945העולם היהודי  11-980-01

 ש"ש 1     מבוא לפוליטיקה הישראלית 01-982-11
 שש" 8סה"כ            

 קורסי בחירה (ב
 ש"ש מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל 6סה"כ  

 
 
 
 בות כלליותוח(   ג
 
 קוליקוויום מחלקתי      11-997-01. 1
 . שפה זרה נוספת )ללא ניקוד(2
 11-762-01 הגנה על התיזה בחינה בע"פ על .3
 ., או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –. אנגלית 4
 התאם לדרישות הוועדה לתואר שני.לימודי יסוד ב .5
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 המחלקה לתולדות ישראל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
                             תוכנית יהדות זמננו

 ( ב' ) ללא תיזהמסלול  -תואר שני 
 

 קורסי ליבה (א
 ש"ש 1   פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית 11-901-01
 ש"ש 1   20-התיישבות יהודית במאה ההגירה ו 11-877-01
 ש"ש 1 מחשבת ישראל הלכה למעשה לנוכח אתגרי המודרנה 11-892-01
  ש"ש 1   שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו 11-928-01
 ש"ש 1     יצירה יהודית בת זמננו 11-950-01
 ש"ש 1 20-החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של  המאה ה 11-978-01
 ש"ש 1   : מזרח אירופה1970-1945העולם היהודי  11-980-01

 ש"ש 1     מבוא לפוליטיקה הישראלית 01-982-11
 ש"ש 8סה"כ            

 קורסי בחירה (ב
 ש"ש מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל  10סה"כ   

 
 
 

 בות כלליותוח (ג
 ., או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –. אנגלית 1
 ד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני.לימודי יסו .2
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 
 המחלקה לתולדות ישראל

 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
 
 

 מסלול ישיר בתולדות ישראל לתואר שני )מסלול א'(
 

 :לתואר ראשון מבנה הלימודים
 

  .מבין קורסי המחלקה לתואר ראשון ש"ש  30
 יקריות.בהסטוריה כללית, בתקופות ההתמחות הע  ש"ש  4

 
בנושאים משלימים לתקופה העיקרית במחלקות אחרות, על פי בחירת  ש"ש  4

התלמיד ובאישור ראש המחלקה )כגון בתנ"ך, בתלמוד, בספרות, במדעי המדינה, 
 בסוציולוגיה וכיו"ב(.

 
 :מבנה הלימודים לתואר שני 

 
 4 סמינרים בתקופת ההתמחות 2קורסים לתואר שני במחלקה ) ש"ש  10

 (.ש"ש 6בהיקף של   שיעורים בתקופת ההתמחות 3, , ש"ש  4ף של בהיק
 

 אחת מהאפשרויות הבאות: ש"ש  4
 ש"ש 4שפה זרה נוספת  .1
 ש"ש 2ש"ש + קורס במחלקה אחרת  2שפה זרה נוספת  .2
 

 
 :חובות כלליות

 
 .מבחן בכתב בהיסטוריוגרפיה 
 11-997-01  שני שנות הלימוד לתוארכל במהלך קוליקוויום מחלקתי. 
 .כתיבת עבודת תיזה 
 11-762-01 .)מבחן בע"פ לסיום תואר שני )הגנה על התיזה 
  או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני -אנגלית ,. 
  בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני. -לימודי יסוד 

 
 

 3הערה: על הסטודנטים במסלול הישיר להגיש בקשה לזכאות לתואר ראשון בתום 
 לתואר שני. –הרביעית  שנות לימוד, ובתום השנה
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 18.6.17תאריך עדכון: 

 
 המחלקה לתולדות ישראל

 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
 
 

 ב'(מסלול ישיר בתולדות ישראל לתואר שני )מסלול 
 

 :לתואר ראשון מבנה הלימודים
 

  .מבין קורסי המחלקה לתואר ראשון ש"ש  30
 בהסטוריה כללית, בתקופות ההתמחות העיקריות.  ש"ש  4

 
נושאים משלימים לתקופה העיקרית במחלקות אחרות, על פי בחירת ב ש"ש  4

התלמיד ובאישור ראש המחלקה )כגון בתנ"ך, בתלמוד, בספרות, במדעי המדינה, 
 בסוציולוגיה וכיו"ב(.

 
 :מבנה הלימודים לתואר שני 

 
בהיקף  סמינרים בתקופת ההתמחות 2קורסים לתואר שני במחלקה ) ש"ש  10

שיעורים בתקופת  2, ש"ש 2בהיקף של  בתקופה השניה סמינר 1, ש"ש 4של 
 (.ש"ש 4בהיקף של  ההתמחות

 
 אחת מהאפשרויות הבאות: ש"ש  4
 ש"ש 4שפה זרה נוספת  .1
 ש"ש 2ש"ש + קורס במחלקה אחרת  2שפה זרה נוספת  .2
 ש"ש. 4קורס ממחלקה אחרת הקשור לתקופת ההתמחות בהיקף של  .3
 

 
 :חובות כלליות

 
 בהיסטוריוגרפיה. מבחן בכתב 
  או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני -אנגלית ,. 
  בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני. -לימודי יסוד 

 
 

 3הערה: על הסטודנטים במסלול הישיר להגיש בקשה לזכאות לתואר ראשון בתום 
 לתואר שני. –שנות לימוד, ובתום השנה הרביעית 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


