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  מבוא

 המעוניינים לסטודנטים מיועדת היא התרבות. יקורתוב פרשנות בלימודי עוסקת התכנית
 .והמדע התרבות החברה, בעיצוב ותפקידם הפרשניים התהליכים של המשמעויות אל להתוודע

 ותיאוריות תרבות של תיאוריות והשיח, הפרשנות בתורת מקורסים מורכבת הלימודים תכנית
 מיוחדת התמחות בות.ותר בפרשנות תחומיים-בין וסמינריונים קורסים ביקורתיות.

   .התרבות וביקורת בפסיכואנליזה
תורת הפרשנות היא תחום המתייחס למכלול המדעים: מדעי הרוח, החברה, יהדות, משפטים 
וטבע. בכל התחומים הללו עוסקים בפרשנות של עובדות, טקסטים, תרבויות והתנהגויות 

עילות הפרשנית, תחום זה מוכר אנושיות. במרוצת הזמן פותחו גם תיאוריות המסבירות את הפ
 כתורת הפרשנות או כהרמנויטיקה.

עד עתה יכול היה הסטודנט להתוודע לתורת הפרשנות רק באמצעות הדיסציפלינה הספציפית 
שבה למד במידה וניתנו קורסים במחלקתו. בדרך כלל, אם ניתנו קורסים מתחום תורת 

ה המסוימת ולא מתוך נקודת המבט הפרשנות הם ניתנו מתוך הפרספקטיבה של הדיסציפלינ
הרחבה של התיאוריה ההרמנויטית הכללית. כך למשל הסטודנט לספרות לומד בדרך כלל 
קורסים מתחום ביקורת הספרות, סטודנט לאנתרופולוגיה נחשף למחקר האתנוגרפי או 

 הטקסטים של התרבויות השונות, וכן הלאה.
בכך שתיאורטיקנים עכשוויים העוסקים ההכרה בהיבט הרחב של התחום באה לידי ביטוי 

בתורת הפרשנות משתמשים מצד אחד במכלול הרחב של הבנת העולם העולה ממדעי הטבע 
ומצד שני הבנת העולם העולה מתחום מדעי החברה, כאשר הזנה הדדית זו מתווכת גם דרך 

 המסורות הפילוסופיות. ההרמנויטיקה מטבעה היא אפוא אינטרדיסציפלינרית.
 

 שני תואר
 

 קיים מסלול א' בלבד (עם עבודת מחקר)
 התכנית

המסלול המוצע הוא מסלול לסטודנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות ואשר 
 מגלים יכולת ללימודים רחבי אופקים. 

תחומי יהיה -המסלול מוצע לתלמידי תואר שני ושלישי (מסלול משולב) בהנחה שלימוד בין
רק לסטודנט שלמד דיסציפלינה אחת או שתיים ביסודיות בלימודי תואר משמעותי ואפקטיבי 

ראשון. השילוב של סטודנטים הבאים למסלול כאשר באמתחתם החשיבה והידע מתחום אחד 
 תחומית.-הוא בסיס חשוב לעצם הפעולה הבין

בת של קורסי חובה וקורסי רשות. נוסף על כך קיימת חוז) "נ 48( "שש 24המודל המוצע יכלול 
השתתפות בסמינר מורים וסטודנטים. מכסת השעות החריגה משקפת את העובדה שמדובר 

 תחומיים המחייבים התפרסות רחבה על קשת נושאים.-בלימודים בין
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 

 ז)"נ 48(ש "ש 24תכנית הלימודים כוללת 
 .ז)"נ 20( ש"ש 10כ קורסי חובה, סה" 5 - קורסי חובה  .1
 מתמקדים בהיסטוריה ובתיאוריה הכללית של תורת הפרשנות ופרשנות השיח קורסים ה 

בקורס זה לומדים ז) "נ 4(קורסי החובה כוללים את הקורס העיקרי הקרוי "הרמנויטיקה".      
הסטודנטים את ההיסטוריה של התיאוריות המציעות הסבר למהות הפעולה הפרשנית למן 

ו. כמו כן, לומדים הסטודנטים בקורס על המאות השש עשרה שבע עשרה ועד לימינ
-הבעיות הקלאסיות העומדות ביסודן של התיאוריות הפרשניות ובמרכזן בעיית יחסי קורא

 .כותב-טקסט
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מפגיש את הסטודנט עם המדיום העיקרי שדרכו ז) "נ 4(הקורס השני, "פרשנות השיח",  

דנט תיאוריות שונות השפה. במסגרת קורס זה ילמד הסטו -נעשית הפעולה הפרשנית 
המנסות לשרטט את המובן של המשמעות של הביטוי הלשוני, את תפקידם של הסימנים 

אופני השיח הלשוניים, השיח הכתוב על מכלול גווניו, השיח המדובר ומובני הלשוניים, את 
 המשמעות שהם מעצבים.

ומן של שני קורסים אלו אמורים ליצור את הבסיס המינימלי וההכרחי להבנת הפנ 
 הפרשנות.

  
 הקורסים הבאים:שלושת כמו כן, חייב הסטודנט ב 

 .ז)"נ 4(בטים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים תיאוריות של תרבות: הי א.

 .)נ"ז 4( מבוא לתיאוריה בלימודי תרבות ב.
 .)נ"ז 4( תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט הומניזם ג. 

תשתית ההכרחית ללימודים ביקורתיים בתחום קורסים אלו מניחים את השלושת   
 התרבות.

 
 קורסי בחירה .2
 בהיקף קורסים 5התכנית מציעה מגוון קורסי בחירה בין תחומיים. על הסטודנטים לבחור  

 מבין הקורסים המוצעים. ז) "נ 20(ש"ש  10
בנוסף, התכנית מאשרת לסטודנטים לבחור קורסים לתואר שני ושלישי ממחלקות       

 ז)."נ 8( ש"ש 4עד , יו"ר הוועדה המחלקתיתחרות ובאישור א
 
 סמינריונים .3 
מבין הסמינריונים המוצעים בתכנית ז) "נ 8(כל סטודנט מחויב בשני סמינריונים  

 הלימודים.
 

 קולוקוויום וסמינר דוקטורנטים
 על כל סטודנט בתכנית חלה חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי במשך כל תקופת ימי

 בסמינר הדוקטורנטים. גםלימודיו. סטודנטים במסלול הדוקטורט חייבים להשתתף 
  

 מלגות
 תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית.

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

 בחינת גמר
 ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. ת הגמרבחינת הגמר תתבסס על עבוד

 
 ידיעת שפות

 אנגלית לתואר שני.
ראה בפרק  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 המבוא).
רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה יו"ר הוועדה המחלקתית המנחה בתיאום עם 

 ת לביצוע עבודת המחקר.נוספת הנדרש
  

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 
 לקבלת פרטים נוספים

 
 03-5317654 ניתן לפנות בטלפון

E-mail: Hermeneutics.Studies@biu.ac.il  
www.biu.ac.il/interdis/hermeneu/ 

http://www.biu.ac.il/interdis/hermeneu/
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 לתואר שני ולתואר שלישי (בכל המסלולים)

 
 (שעות ונקודות זיכוי לתואר)

 
 כל תלמידי התכנית חייבים בקורסים הבאים:

 
 תואר שני לכל המסלולים : עם תיזה ותלמידי מסלול משולב עתידיים

 
 קורסי חובה

 נ.ז. 4ש"ש) = 2יות ביקורתיות  (.מבוא לתיאור1
 נ.ז. 4ש"ש) =   2.פרשנות השיח (הרצאה + הדרכה)  (2
 נ.ז. 4ש"ש) =  2.הרמינוטיקה (3
 נ.ז. 4ש"ש) =  2.תיאוריות של תרבות  (4
 נ.ז. 4ש"ש) =  2הומניזם   (-.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט5
 

 חובת נוכחות בלבד –קולוקוויום מחלקתי 
 

 נ.ז. 20ש"ש =  10סה"כ: 
 

 נ.ז. 8ש"ש =   4סה"כ סמינריונים,  2 -כמו כן חייבים ב
 נ.ז. 20ש"ש = 10סה"כ קורסי בחירה מהתכנית,  5
 

 תלמידי שנה ב' במסלול עם תיזה –רישום לקוד תיזה 
 

 בהתאם לדרישות האוניברסיטה. –פטור מאנגלית וקורסי יהדות 
 

 .ז.נ 48ש"ש =  24סה"כ דרישות לתואר 
 
 
 
 

 תואר שלישי  לתלמידי המסלול המשולב :
 

 קורסי חובה :
 

 חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר. -קולוקוויום מחלקתי 
 

 חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר. -סדנאת דוקטורנטים 
 

 לתלמידי שנה ג' ומעלה –רישום לקוד דוקטורט 
 

 קורסי בחירה :
 
 נ.ז. 12ש"ש =  6. סה"כ גוון הקורסים ובסמינרים בתכניתקורסי בחירה ממ 3
 

 בהתאם לדרישות האוניברסיטה. –פטור מאנגלית וקורסי יהדות 
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 : (כולל מסלול השלמות)תואר שלישי במסלול לפסיכואנליזה ופרשנות
 

 קורסי חובה
 
 נ.ז. 4ש"ש) =  2.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (1
 נ.ז. 4ש"ש) = 2ל)  (.פרשנות השיח (הרצאה ותרגי2
 נ.ז. 4ש"ש) =  2.הרמנויטיקה  (3
 נ.ז. 4ש"ש) =  2.תיאוריות של תרבות  (4
 נ.ז. 4ש"ש) =  2.הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם היבטים פסיכואנליטיים  (5
 נ.ז. 4ש"ש) =  2הומניזם  (-.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט6
 

(חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות  פרשנותקולוקוויום למסלול פסיכואנליזה ו
 התואר.)

החל מהשנה (חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.  סדנאת דוקטורנטים
 )השניה

 לתלמידי שנה ג' ומעלה –רישום לקוד דוקטורט 
 

 נ.ז. 24ש"ש =  12סה"כ  
 
 נ.ז. 12ש"ש =  6סה"כ  קורסי בחירה מהתכנית , 3

 ת קורס המוגדר כסמינריון)(אחד מהם חייב להיו
 

 נ.ז. 36ש"ש =  18סה"כ דרישות לתואר 
 

 בהתאם לדרישות האוניברסיטה –פטור באנגלית וקורסי יהדות 
 

 חובות נוספים:
 

על הסטודנטים לקחת קורסי חובה בשנה  -תלמידי תואר שני בכל המסלולים  .1

ודי התואר הראשונה ובכל מקרה, את קורסי החובה יש לסיים בשנה השנייה ללימ

 השני.

ניתן לקחת קורס בחירה גם במחלקות אחרות, בהתאם לתחומי   -בכל המסלולים  .2

הרישום לקורס זה  המחקר של הסטודנטים ובלבד שהקורס הוא לתארים מתקדמים.
 מותנית  באישור ראש  התכנית או ראש המסלול.

 ל שנות התואר.חובה בכ –נוכחות בקולוקוויום לאורך שנת הלימודים  -בכל המסלולים  .3

חייבים בסדנת דוקטורטים מהשנה הראשונה, לאורך כל שנות  -תלמידי תואר שלישי  .4

 התואר. תלמידי מסלול פסיכואנליזה חייבים בסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה.

 

 

 

 03-5317654לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 
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 תואר שלישי
 

תלמידי המסלול המשולב שהשלימו את כל חובותיהם לימודי התואר השלישי פתוחים בפני 
לתואר השני במסלול א', הגישו הצעת מחקר ועמדו בקריטריונים הנדרשים ע"י בית הספר 

 ללימודים מתקדמים.
 12( ש"ש 6בהיקף קורסים  3סטודנטים אלו יחויבו במהלך לימודיהם לתואר השלישי בלפחות 

יחד עם זאת, מנחה ת בלבד, ללא עבודות ומבחנים. עובר, על נוכחושעליהם יקבלו ציון  ז)"נ
הדוקטורט רשאי להטיל על הסטודנט חובות נוספות בהתאם לשיקול דעתו, לרבות לימוד שפה 

 זרה נוספת.
 

 פרשנות ללימודי התוכנית של ופרשנות" "פסיכואנליזה דוקטורט  מסלול
 הנפש בריאות צועותממק למטפלים מיועדת מסלול זה מורכב מחמש שנות לימוד. התכנית

 ללמוד המעוניינים שני עם תזה,  תואר בעלי באמנות) פסיכיאטריה, טיפול ס,"(פסיכולוגים, עו
  .הפרשנות לימודי הפסיכואנליזה ותחום תחום בין המשלב בתחום שלישי לתואר

 הם שם החברה במדעי השני לתואר לימודיהם את מסיימים הנפש בריאות ממקצועות מטפלים
 חשים רבים מטפלים .כמותיות מחקר בשיטות שימוש תוך אמפיריות עבודות לעשות נדרשים

 המחקר לשיטות מאשר ולפרשנות התרבות לביקורת יותר הדוק קשר הטיפולית שלעבודתם
 המבוסס הקליני החשיבה אופן את הולמות אינן שם המחקר ששיטות מאחר החברה במדעי
עת,  (בכתבי התחומים שני בין בקשר ההתעניינותתיאורטית.  עיונית חשיבה על הגדול בחלקו
 .זה צורך על לענות באה והתוכנית האחרונות בשנים מאוד ההכשרה) עלתה ומסלולי כנסים

במהלך לימודיהם בתואר השלישי. בנוסף, ז) "נ 36(ש"ש  18-תלמידי מסלול זה מחוייבים ב
 הכללי של התכנית.לאורך כל שנות לימודיהם, חייבים תלמידי המסלול בקולקוויום 

 
 כמו כן, החל מהשנה השנייה ללימודיהם, חייבים תלמידי המסלול בסמינר דוקטורנטים.

 
 ללימודי התיאורטי היסוד את שיספקו חובה קורסי שלושה לומדים הסטודנטים הראשונה בשנה

ש"ש  8הפסיכואנליזה, סה"כ  של והתרבותי הפילוסופי ההקשר על נוסף חובה וקורס הפרשנות
ישלימו תלמידי המסלול  ז)"נ 20( ש"ש 10בהיקף  את חמשת הקורסים הנוספים ז)"נ 16(

 סמינריון אחדבהמשך לימודיהם. במסגרת מכסת לימודים זו מחוייבים תלמידי המסלול לקחת 
מבין אלו המוצעים בתכנית הלימודים של התכנית. השלמת חובות הלימודים מותנת בקבלת 

 ציון מספרי על הקורסים.
 
 
 
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5317654ניתן לפנות בטלפון  

E-mail: rachel.hobara@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/interdis/hermeneu/ 
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