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ישראלה ת  לדו לתו קה  ו מחל נ מנ ז ת  הדו י  ו

י צק שי קו לדה  גו ו שראל  י  ע"ש 

 קימי קפלןפרופ'  ראש המחלקה:

 א' גימאני, י' הראל, אילן,  -מ' ברשוורץ, , -י' באומלמ' אורפלי,  פרופסור:

  ע' שרמר, ק' קפלן,  ש' פיינרד' מלכיאל, 

 , ע' פרידהייםא' פרזיגר, י' לוין,   פרופסור חבר:

  ד' קפלן, י' קונפורטי כיר:מרצה ב

 ד' ארד, ע' ברייר,  א' גלמן מרצה:

 www.biu.ac.il/js/ti כתובת אתר האינטרנט של המחלקה:

 deptti@mail.biu.ac.il דואר אלקטרוני:

 5317290, 5318353 טלפון:

 5346467 פקס:

 14:00 – 10:00ה' משעה -ימים א' שעות קבלת קהל:

 8:00-16:00כל יום  שעות קבלה טלפוניות:

ן  תואר ראשו

 תקופות: ארבעהלימודים בתולדות ישראל מתחלקים ל
 

 תקופת המקרא א)
 תקופת בית שני, משנה ותלמוד.ב) 

 הביניים והעת החדשה המוקדמת.-) תקופת ימיג
 תקופת העת החדשה ויהדות זמננו. ד)
 

ים מתקדמים. התרגילים המתקדמים הלימודים בכל תקופה מתחלקים לשעורי יסוד, לתרגילי יסוד ולשעור
 יה ומעלה.יוהסמינריונים מיועדים לתלמידים משנת לימודיהם השנ

תלמיד המחלקה חייב להשתתף בשנת לימודיו הראשונה בשיעור יסוד חובה ובתרגיל יסוד אחד המצורף אליו בכל 
 תקופה מתקופות התמחותו. ובנוסף יכול הסטודנט להשתתף גם בהרצאות מתקדמות.

נה ב', לאחר שעמד בהצלחה בבחינות, יורשה התלמיד להשתתף בתרגילים ובסמינרים שיתפרסו על פני מגוון מש
 רחב של נושאים.

 
 תנאי הקבלה לתואר ראשון:

 
 ) תעודת בגרות1
 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית). 9.5) מבחן פסיכומטרי (מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 2
 בהסבר לתואר שני. 6ראה להלן סעיף  -לתלמידים מצטיינים, לפרטים  -של מסלול ישיר למ.א.  ) קיימת תוכנית3
 

 מסלול מורחב יאושר כהתמחות במחלקה עם אפשרות להמשך במסלול הישיר לתואר שני.  •
  

ראשי מובנה מתקיים בצרופים הבאים: לימודי א"י, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תלמוד, -מסלול דו •
ספרות עם ישראל, החוג הרב תחומי במדעי היהדות, מדעי המדינה, פילוסופיה, לימודים קלסיים, תנ"ך, 

גיאוגרפיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, מידענות, חינוך (מלבד מגמה לחינוך מיוחד), לשון עברית, 
 סוציולוגיה וערבית.

 ברסיטה.מסלול דו ראשי לא מובנה מתקיים בצרוף לכל מקצוע ראשי הנלמד באוני •
 מסלול משני מתקיים בצרוף למקצוע ראשי.  •
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 :מורחבבמסלול  תולדות ישראלדרישות ל

 
 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא: 47

 
 ש"ש. 71:  קורסי חובה בהיקף של           שנה א
          
 ש"ש 21: קורסי בחירה בהיקף של        ג-שנה ב

 ש"ש   6       תרגילי בחירה בהיקף של             
 

 ש"ש   6:  סמינריון בהיקף של                 שנה ג
 ש"ש   6קורסי בחירה ממחלקות אחרות            

 
             

 :מובנה  ראשי-דובמסלול  תולדות ישראלדרישות ל
 

 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא: 25
 

 ש"ש. 17: קורסי חובה בהיקף של     שנה א
       

 ש"ש 2: קורסי בחירה בהיקף של   ה בשנ
 

 ש"ש  2: תרגילי בחירה בהיקף של  שנה ג
 ש"ש  4סמינריון בהיקף של                    

 
           

 
 

 :לא מובנה ראשי-דובמסלול דרישות לתולדות ישראל 
 

 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא: 27
 
 

 ש"ש. 71: קורסי חובה בהיקף של    שנה א
       

 ש"ש  2: קורסי בחירה בהיקף של  שנה ב
 

 ש"ש 4: תרגילי בחירה בהיקף של שנה ג
 ש"ש 4סמינריון בהיקף של                   

 
  
 

      
 
 

:  תואר שני

 תקופות:
 

 תקופות כרונולוגיות: ארבעכמו בתואר הראשון, מחולקים לימודי התואר השני ל
 

 א. תקופת המקרא
 ה ותלמוד.שני משנ-ביתתקופת . ב
 . תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת.ג
 . תקופת העת החדשה ויהדות זמננו.ד
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 לית.אפי תקופות, קיימת אפשרות להתמחות רגיונ-לצד התמחות על
 

 בחינת כניסה:
 אין

 
 דרישות מוקדמות:

לא אשי ר-או דומקצוע מורחב, דו ראשי מובנה בתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל  .א
בעלי תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי הרוח או החברה, וכן תלמידים שלמדו תולדות  והם מובנה

 ישראל כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם, ואם יתקבלו יחויבו בהשלמות.
השלמות על בסיס אישי, לפי קביעת ראש המחלקה, על דעת המנחה. התכנית  -תכנית מיוחדת  .ב

 ת אחרות, או לסטודנטים שלא הקיפו את שלושת התקופות בתולדות ישראל.לסטודנטים  ממחלקו
, נדרש , מסלול ב' תוכנית למוריםללימודי תואר שני במסלול א' (עם תיזה) או במסלול ב' (ללא תיזה) .ג

 לפחות כציון ממוצע בלימודי תואר ראשון. 76ציון 

י  תואר שנ

 זה ובלי תיזה (מסלול מורים)בשני מסלולים עם תילימודי התואר השני מתקיימים  

 בתולדות ישראל(מסלול א')   דרישות המסלול עם תיזה .1
 

 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא: 14
 

 תקופת התמחות ראשונה (בהתאם לתקופה הנחקרת בתיזה):
 
 ש"ש 4עבודות סמינריוניות בהיקף של  2
 
 ש"ש 6הרצאות בחירה בהיקף של       3
 

 ':מסלול אבקורסי חובה 
 
 ומעלה 76ש"ש בציון  2קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים             11888001/11889001 

 ש"ש 2סוגיות בהיסטוריוגרפיה                                 1192601/1192701

 וד).קוליקויום: במהלך שנות הלימוד לתואר, חובה להשתתף כל שנה (ללא ניק                          1199701

 הגנה על התיזה (במסלול א') –בחינה בע"פ כתיבה תיזה ו                           1176201

                            בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות –לימודי יסוד 

  
 

 ידיעת שפות:
 

 (ניתן להבחן במחלקה). אנגלית  בהתאם לדרישות הועדה לתואר שני .א
 .נוספת (ללא ניקוד במסלול א')שפה זרה  .ב
 
 

 :הוראות לכתיבת עבודת גמר
 

 בהתאם לתקנון הכללי.
 
 

 בתולדות ישראל(מסלול ב') תיזה  ללאדרישות המסלול  .2
 

 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא: 18
 

 :תקופת התמחות ראשונה 
 
 ש"ש 4עבודות סמינריוניות בהיקף של  2
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 ש"ש 4      בהיקף שלהרצאות בחירה  2
 

 תקופת התמחות שניה: 
 
 ש"ש 2   עבודה סמינריונית בהיקף של  1
 ש"ש 4    הרצאות בחירה בהיקף של  2
 

 ':במסלול ב'קורסי חובה 
 
 ומעלה 76ש"ש בציון  2קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים              11888001/11889001 
 ש"ש 2                   סוגיות בהיסטוריוגרפיה              1192601/1192701 
 בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או לחילופין מבחן פנימי במחלקה. –אנגלית  
 בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות. –לימודי יסוד  

                        
     
 
 
 
 

 ללא תיזה בתולדות ישראלבמסלול מורים דרישות  .3
 

 הפרוט הבא: ש"ש  (שעות שנתיות) לפי 18
 

 תקופת התמחות ראשונה :
 
 ש"ש 4עבודות סמינריוניות בהיקף של  2
 
 ש"ש 4הרצאות בחירה בהיקף של       2
 

 תקופת התמחות שניה: 
 
 ש"ש 2עבודה סמינריונית בהיקף של     1
 ש"ש 4    הרצאות בחירה בהיקף של  2
 

 קורסי חובה במסלול ב'':
 
 ומעלה 76ש"ש בציון  2, כתיבה וחשיבה היסטוריים       קריאה       11888001/11889001 
 ש"ש 2סוגיות בהיסטוריוגרפיה                                 1192601/1192701 
 בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או לחילופין מבחן פנימי במחלקה. –אנגלית  
 בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות. –לימודי יסוד  

                        
 
 
 
 

 קורסים במחלקות אחרות (לכל התארים):
 

המחלקה לתולדות ישראל מאפשרת לתלמידיה להשתתף בקורסים מסוימים הניתנים במחלקות אחרות באישור 
ישראל. מטעמים טכניים, הם לא ייכללו -מראש ע"י המחלקה. הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדות

 מוצע הציונים במחלקה.בחישוב מ
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 . מסלול ישיר לתואר שני:4
 

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוהים במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני 
שנים בלבד  4יה והשלישית. בתוך יאו בשנה השנבמסלול מורחב, כבר בשנת לימודיהם הראשונה לתואר ראשון 

ללא תזה). המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש  -ואר ראשון ושני (במסלול ב'יקבל התלמיד ת
 המחלקה.

 
 
 
 
 
 . תואר שלישי:5
 

 :תנאי קבלה

 .-.M.Aלפחות בעבודת התיזה ל 85ציון של  )1

 ראיון קבלה. )2

 

 א. לימודי השלמה לפי תכנית שתיקבע ע"י ראש המחלקה והמנחה.

 ש"ש. 6ללא ניקוד וציון)  ובנוסף שלושה קורסים בהיקף של ב. השתתפות בקוליקויום (

 ג. כתיבת עבודת מחקר.

  

  
 תכנית הלימודים

 . בציון עובר על השתתפות ש"ש לפחות 6קורסים לתואר שלישי בהיקף של  3-כל סטודנט לתואר שלישי יחויב ב

 א ניקוד וציון)השתתפות במהלך שנות הלימוד לתואר, בכל שנה בקוליקויום מחלקתי (לל

 בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות. –לימודי יסוד ביהדות 

 שפות: אנגלית ושפה זרה נוספת.

 הרישום לקורסים יעשה בתאום ובאישור המנחה וראש המחלקה. 

 

 קורסים במחלקות אחרות (לכל התארים):

 

הניתנים במחלקות אחרות באישור  המחלקה לתולדות ישראל מאפשרת לתלמידיה להשתתף בקורסים מסוימים
ישראל. מטעמים טכניים, הם לא ייכללו -מראש ע"י המחלקה. הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדות

 בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.
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" ו נ זמנ ת  הדו "י ת  י כנ  תו

 תכנית לתואר שני ושלישי
 

 קונספציה:
 
בין דפוסים שונים של חברה, תרבות, וחיים יהודיים כפי שבאים לידי ביטוי התכנית מבקשת לסייע לסטודנטים לה 

במרכזים היהודיים הגדולים בארבעים השנים האחרונות של המאה העשרים ועד לימינו. כל דיון בתקופה מוקדמת 
שים יותר יהיה לצורך חומר רקע בלבד, התכנית תתמקד בעשורים האחרונים של המאה העשרים ואילך. התכנית ת

 דגש על חמישה מוקדים גיאוגרפיים מרכזיים של חיים יהודיים בתקופה הנידונה לפי הסדר הבא:
 
 מדינת ישראל )א
 אמריקה הצפונית ואמל"ט  )ב
 מזרח אירופה ומדינות חבר העמים  )ג
 מערב אירופה   )ד
 ארצות האיסלאם  )ה
 

 י הבחירה.ניתן להתמחות באחד התחומים המהווים נושאי "ליבה" של התכנית, או באחד מתחומ

 
 
 

 קהל היעד:
 
עבור . 76ציון ממוצע בהתכנית פתוחה לבוגרי מדעי יהדות, רוח, חברה, משפטים וטבע שסיימו את לימודיהם  

תחומית, תעוצב -סטודנטים בעלי תואר ב"א ומ"א במדעי יהדות מאוניברסיטאות זרות שבהן נלמדה תכנית בין
 תכנית לימודים אישית, בהתאם להתמחותם.

 
סטודנטים המעוניינים להמשיך ללימודי  –הפוטנציאלי מורכב משלוש קבוצות עיקריות: הקבוצה הראשונה  הקהל

מתעניינים בתחום  –דוקטורט ולפתח קריירה אקדמית של מחקר והוראה בתחום יהדות זמננו. הקבוצה השנייה 
דור האחרון. הקבוצה השלישית הרוצים להעמיק את היכרותם עם תיאוריות ותופעות הקשורות בעולם היהודי של ה

הם אלה העובדים בשטחים שונים שבהם נעזרים במידע על העולם היהודי העכשווי, ביניהם תחומי החינוך,  -
ארגון קהילתי, תקשורת, שליחות וכדומה. התכנית לתואר שלישי נועדה לעודד ולהכשיר חוקרים ובעלי מקצוע 

 רון. בתחומים הקשורים בעולם היהודי של הדור האח
 

 מסגרת הלימודים:
 
עם ובלי תזה ולימודי דיסרטציה לתואר שלישי. קיימת גם אפשרות של מסלול לתואר שני יתקיים מסלול לימודים  

משולב לתואר שלישי ומסלול ישיר לתואר שלישי לבעלי ציוני סיום מתאימים בתואר ראשון. לכל תלמיד ייקבע 
ורסי הבחירה תיקבע בהתייעצות עם המדריך/המלווה. קיים גם מסלול מדריך/מלווה מסגל מורי התכנית. תכנית ק

 מיוחד בו ניתן לסיים את חובות הלימודים בתכנית לתואר שני ללא תזה בתוך שנה אקדמית מלאה.
 
 
 

 + כתיבת תיזה ש"ש 14תיזה, היקף תוכנית הלימודים הוא  עםתואר שני  א'מסלול  .1
 

שעות  8-להגנה על התיזה. הקורסים מחולקים   -ת תיזה, ובחינה בע"פ כוללת כתיב תיזה עםהתכנית לתואר שני 
הכוללים מקורסי בחירה)  1 -מקורסי חובה ו 1(סמינרים  2שעות קורסי בחירה. מתוכם  6-, ו)חובהליבה (קורסי 

 פטור במחלקה ע"יקיימת אפשרות לקבלת שפה זרה לתואר שני, כאנגלית ילמד חובת כתיבת עבודה. כל סטודנט 
. בנוסף לאנגלית, שפה זרה ראשונה, על כל סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת (ללא ניקוד) וזו תקבע באופן בחינה

  . סטודנט שלמד שפה זרה נוספת בתואר שני יהיה פטור מחובה זו בתואר שלישי.אישי בהתאם להתמחות
וציון) והשלמות שתקבענה על פי וקוויום במהלך שנות הלימוד (ללא ניקוד יקולבלתכנית זו יתווספו השתתפות 

 . קורס ביהדות לפי דרישת המרכז ללימודי יסוד ביהדות.הצורך
 

קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט 
 ו להלן).ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (רא
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 ש"ש) 8בהיקף של  קורסי ליבה (חובה 
 ש"ש לפי הפירוט להלן) 11ש"ש מתוך  8(על הסטודנט לבחור  
 

 ש"ש                2מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                              .1
 2       ה והזדהות     סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגיר .2

 ש"ש
 ש"ש 2       ממלחמת העולם השניה ועד ימינו.העולם היהודי             .3
           ש"ש 2        גישות ושיטות-חקר יהדות זמננו            .4
 . 

                                   
 
ימים במחלקות השונות אשר יאורגנו באשכולות ש"ש קורסי בחירה. קורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקי 6

-חינוך, משפטים, סוציולוגיה קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים: נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו.
אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תקשורת, 

 , גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.קרימינולוגיה, לימודי א"י
 
 

 פגישות הדרכה אישית עם מנחים: 
 

הסטודנטים יתבקשו להגיש הצעות מחקר לתיזה או למסלול משולב למ"א/דוקטורט עד סוף שנת הלימודים 
הראשונה. המסלול המשולב יהיה המסלול המועדף בתכנית ולא תכנית לתואר מ"א בלבד.  שיטת קורסי הליבה 

סטריאליים מבקשת לעודד היכרות המשתתפים עם מספר רב של נושאים רלוונטיים תוך זמן קצר כדי לסייע הסמ
 להם בבחירת נושא התיזה.     

 
 

 ש"ש.  18מסלול ב' תואר שני בלי תיזה, היקף תוכנית הלימודים הוא  .2
 

 1סמינרים ( 3בחירה. מתוכם  שעות קורסי 10-שעות קורסי חובה, , ו 8-התכנית לתואר שני בלי תיזה  מחולקת ל
מקורסי בחירה) הכוללים חובת כתיבת עבודה. בנוסף, ילמד כל סטודנט אנגלית שפה זרה  2-מקורסי חובה ו

 לתואר שני, או קבלת פטור במחלקה ע"י בחינה. 
דנט קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטו

 ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).
 
 ש"ש) 8בהיקף של  קורסי ליבה (חובה 
 

 ש"ש                2מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                              .1
 2       גרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות     סוגיות ביהדות זמננו: דמו .2

 ש"ש
 ש"ש 2                      העולם היהודי ממלחמת העולם השניה ועד ימינו.           .3
 ש"ש 2                                                                           גישות ושיטות-חקר יהדות זמננו .4
   

ורסי בחירה. קורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו ש"ש ק 10
 באשכולות נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו.

 
 קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים:

לית, אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כל-חינוך, משפטים, סוציולוגיה
 מזרח תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.

 
 
 
 

      
 לימודי תואר שלישי  .3

 :תנאי קבלה
 .M.Aלפחות בעבודת התיזה ל  85ציון של  )1
 ראיון קבלה. )2
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 תוכנית למועמדים בעלי תעודת מוסמך ביהדות זמננו:

 
 ש"ש לפחות בציון עובר על השתתפות.  6קורסים בהיקף של  3-יב ביכל סטודנט לתואר שלישי יחו
 .שנות הלימוד לתוארכל במהלך  ויום מחלקתי (ללא ניקוד וציון)והשתתפות בכל שנה בקוליק

 שפות: אנגלית ושפה זרה נוספת.
 הרישום לקורסים יעשה בתאום ובאישור המנחה וראש המחלקה. 

 כתיבת עבודת מחקר.
 
 
 
 

 :למועמדים בעלי תעודת מוסמך מתחומים אחריםמות השלתוכנית 
 

 ש"ש לפי הפירוט הבא: 14קורסים בהיקף  יחויבו בהשלמת
מקורסי בחירה)  1 -מקורסי חובה ו 1סמינרים ( 2שעות קורסי בחירה. מתוכם  6-שעות קורסי ליבה (חובה), ו 8
ים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורס השלמות שתקבענה על פי הצורך.ה

התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור 
 האחרון (ראו להלן).

 
 

 ):ש"ש  8בהיקף  קורסי ליבה (חובה
 
 ש"ש                2           מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                   .1

 2       סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות      .2
 ש"ש

 ש"ש 2       .            העולם היהודי ממלחמת העולם השניה ועד ימינו.3
           ש"ש 2        גישות ושיטות-.            חקר יהדות זמננו4
 . 

                                   
  
 
 יבחרו מכלל קורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל לפי בחירה.  ש"ש קורסי בחירה 6
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