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 מחשבת ישראלה לחלקמה

 פזי -ח' בן ראש המחלקה למחשבת ישראל:
 

 פזי-ח' בןד' שוורץ,  ,, א' אלקייםד' אברמס   פרופסור:
 

 צ' קויפמן מ' שניידר, י' הרשקוביץ,י' הלפר, י' קולר,    מרצה בכיר:
 

 , א' מלאכי, מ' אוחנהא' אידלשטיין   :עמית הוראה
 

  Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il   :דואר אלקטרוני
 

 03-5318421  :+ מענה קוליטלפון 
 

    03-7384102    :פקס
 

 /http://jphilosophy.biu.ac.ilU2T   :כתובת אינטרנט

 תואר ראשון
   .חוגי-ראשי/דו-במקצוע הדויתנהלו הלימודים מחשבת ישראל ה לחלקבמסגרת המ

 
 :בלה לתואר ראשוןתנאי ק

 
 .תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי

 
   :ראשוןתואר  – מחשבת ישראלהדרישות ל

 
  ראשי לפי הפירוט:-הדולמקצוע  ש"ש 27

 
 ש"ש קורסי חובה: 10

 
 .בה)חו ב'-(שנה א' דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל 30024-01 )1
 .(שנה א' חובה) 15 -עד המאה ה  10 -מאה ה התולדות הפילוסופיה היהודית מ 30101-01 )2
 .)חובה ב'-(שנה א' עבריתמבוא לתורת הסוד ה 30159-01 )3
 .(החל משנה ב' ומעלה) יהודית בעת החדשהתולדות הפילוסופיה ה 30201-01 )4
 .חובה) ב'-(שנה א' קריאה בספר הזוהר 30213-01 )5

 
 יש להגיש עבודות סמינריוניות. – ומעלה)(החל משנה ב'  שנתייםסמינריונים  2 ש"ש 4 
  .מסטריאלייםקורסי בחירה ס 13 ש"ש 13 

  :הוראות כלליות
 
המחלקה מקפידה על השתתפות בקורסים המדורגים לפי סדר שנות הלימוד, כמצוין בגוף  

 התכנית.
 

http://jphilosophy.biu.ac.il/
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 תואר שני
 ים לתואר שני: מסלולי הלימוד הבא משלושהבמסגרת המחלקה למחשבת ישראל ניתן לבחור באחד 

 .תזהעם  :מסלול א' .1
 .תזהללא  :ב'מסלול  .2
תכנית לימודים לתואר שני לא מחקרי . )תזהישראלית (ללא תרבות  – יהודית: זהות מסלול ג' .3

המוקדשת לשאלות הזהות היהודית והתרבות הישראלית, מנקודת המבט ההגותית של 
 המחשבה היהודית לדורותיה.

 
 :תזהעם  הדרישות למסלול א'

 :דרישות מוקדמות א.
 ומעלה. 76תואר ראשון בממוצע של 

  השלמה. לא יחויבו בקורסי מחשבת ישראלעלי תואר ראשון בבעלות וב
ראיון אישי קורסי השלמה בהתאם למה שיקבע ב –ות אחר חלקותמבעלי תואר ראשון בעלות וב

 . עם ראש המחלקה
  מכסת השעות והסמינריונים: ב.

  אה:הבלפי החלוקה  ש"ש 18
 .תוסמינריוני ותלהגיש עבוד יש –למ.א. שנתיים סמינריונים  2 ש"ש 4 
 למ.א.הרצאות  –קורסים סימסטריאליים  8 ש"ש 8 
 .תזהעבודת  ש"ש 6 
 ידיעת שפות: .ג

 .במחלקה ויש לעבור מבחן פטור באנגלית לתואר שני על בסיס מאמרים שיינתנ
המנחה ום ההתמחות, בתיאום עם חחשב בת. השפה תיקבע בהתנוספתשפה זרה יש ללמוד 

 ועם ראש המחלקה.
 מחלקתי ומפגשים קבועים עם המנחה. סמינרהשתתפות חובה ב ד. 
 .בהתאם לתקנון הכללי (תזה) כתיבת עבודת גמר .ה
 ת ותקנות האוניברסיטה לתואר שני.מילוי דרישו .ו
  

  :תזה ללאהדרישות למסלול ב' 
 :דרישות מוקדמות א.

 ומעלה. 76ראשון בממוצע של  תואר
  השלמה. לא יחויבו בקורסי מחשבת ישראלעלי תואר ראשון בבעלות וב
קורסי השלמה בהתאם למה שיקבע בראיון אישי  –ות אחר חלקותמבעלי תואר ראשון בעלות וב

 .עם ראש המחלקה
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 :מכסת השעות והסמינריונים ב.
 הבאה: לפי החלוקה  ש"ש 18

 .תוסמינריוני ותלהגיש עבודיש  – .למ.אשנתיים  ניםסמינריו 3 ש"ש 6 
 .הרצאות למ.א -קורסים סימסטריאליים  12 ש"ש 12 

 .מחלקתי סמינרהשתתפות חובה ב ג.
 ות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני.מילוי דריש .ד
 

  :תרבות ישראלית –ג' זהות יהודית הדרישות למסלול 
 :דרישות מוקדמות א.

 ומעלה. 76תואר ראשון בממוצע של 
 . ראיון אישי עם ראש המחלקהקיום 

 :מכסת השעות והסמינריונים ב.
  הבאה:לפי החלוקה  ש"ש 18

 .קורסי מבואות וספרות יסוד 3 ש"ש 6 
 .תוסמינריוני ותלהגיש עבודיש  – .למ.אשנתיים  סמינריונים 2 ש"ש 4 
 6עד  –שראל ובתרבות עברית וישראלית סימסטריאליים במחשבת י קורסים 8 ש"ש 8 

ות מתוכם מחוץ למחלקה בהתאם לרשימת הקורסים המוצעים לתלמיד
 .ים בתוכניתולתלמיד

 .מחלקתי סמינרהשתתפות חובה ב ג.
 ות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני.מילוי דריש .ד
  

 :תזהמורים במחשבת ישראל לתואר שני במסלול ללא תכנית למורות ול
, יםות ולמורהמסלול מיועד למור במחשבת ישראל עם דגש חינוכי.לקראת תואר שני  ודיםלימ

 .בעלי תעודת הוראהבעלות ו נשי חינוךלנשות ולא
 :דרישות מוקדמות א.

  .ומעלה 76ראשון בממוצע של שסיימו תואר תעודת הוראה עלי בעלות וב
 קורסי השלמה.בעלות ובעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו ב

 מכסת השעות והסמינריונים: ב.
  הבאה:לפי החלוקה ש "ש 18

 .תוסמינריוני ותלהגיש עבוד יש – למ.א שנתייםסמינריונים  2 ש"ש 4 
 .למ.אהרצאות  –קורסים סימסטריאליים  12 ש"ש 12 
 .מ. ישראל במערכת החינוך –ים ות/חובת השתתפות בסדנת המור ש"ש 2 
 .מחלקתי סמינרבהשתתפות חובה  
 ות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני.מילוי דריש 

            
 :בכל מסלולי התואר השני

 במסגרת המחלקה ללימודי יסוד ביהדות. ש"ש 2 –חובת לימודי יסוד ביהדות  
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 : למ"אמשולב סלול מ
שיעדו  ,במסלוללתואר הראשון ה ימהלך שנת הלימודים הראשונה או השניקיימת אפשרות להשתלב ב

ולתלמידים  ותשנים בלבד, והוא מיועד לתלמיד 4 -כ שני. מסלול זה נמשך התואר ההוא סיום 
  : הם םן/היציונש

 .    540פסיכומטרי  ,90בגרות 
 חלקה. ראיון אישי עם ראש המקבלה למסלול זה מותנית ב

 תואר שלישי

 :ותוכנית הלימודים מוקדמותשות דרי 
 .חלקהראיון עם ראש המ

שבאים ממסלול שאינו מחקרי במחשבת ישראל או שבאים מתחום אחר,  סטודנטיות וסטודנטים
 במחשבת ישראל כחלק מההשלמות לתואר שלישי.  לתואר שני תזהבכתיבת  ות וחייביםחייב

 לכל אחת מהמשימות.ומעלה  86 חייב להיות ציון של -וגם לקורסי ההשלמה  תזההממוצע ל
 שתאושר ע"י הועדה לתואר שלישי. מחקרהצעת הגשת  
 חלקה.מיוחדת שתקבע ע"י ראש המלימודים תכנית  
 .יםות/מחלקתי ובסמינר חוקר סמינרהשתתפות ב 
 . מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שלישי 

ורסים ק 4 –, לפחות ריונים או הרצאות)(סמינ סימסטריאלייםסי בחירה קור 12 –השתתפות ב 
 סימסטריאליים כל שנה.  

שפה זרה נוספת הקשורה למחקר בנוסף לשפה האנגלית, תיקבע בתיאום עם המנחה וראש 
 המחלקה. 

  
 
 

(שעה וחצי אחת אקדמית פירושה קורס בן שעה  )שבועיתש"ש (שעה  –הבהרה 
 1=  שבועיתשעה  1. אחדסמסטר המתקיים מדי שבוע בשבוע במשך קלנדרית) 

 12 (שני סמסטרים) , למשל, במשך שנה שלמהתהלומד יתסטודנטנקודת זכות. 
שהן  ש"ש בכל סמסטר) 12( ש"ש 24 ה" באמתחתאוגרת"שעות מדי שבוע בשבוע 

 .נק"ז 24
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