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 ויהדות זמננו תולדות ישראלהמחלקה ל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

                             
 בתשפ" – מסלול א' ) עם תיזה ( -תואר שני 

 
 )בהתאם לתקופה הנחקרת בתיזה( תמחותההתקופת א(   

 
 ש"ש 2  הגשת עבודה -סמינר  .1    
    
 ש"ש 2  עבודההגשת  -. סמינר 2   

 
 ש"ש 2    . הרצאה3   
 
 ש"ש 2    . הרצאה4   
 
 ש"ש 2    . הרצאה5   

 ש"ש 10     
 

  קורסי חובה
 
 קריאה, כתיבה וחשיבה . 1  

 ש"ש  2             היסטוריים      
 ש"ש 2   . קורס היסטוריוגרפיה              2  

 ש"ש 14 –סה"כ    ש"ש 4                                      
                                     

 
 

 חובות כלליותג(   
 
   .שנות הלימוד לתוארכל במהלך ( חובה להשתתף 1199701קוליקויום ) .1
 
 .קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים .2
 
 .11-926/7 –בהיסטוריוגרפיה  קורס/סמינר .3

 
 ציון תיזה לתואר שני(. – 11-762)קורס  -בחינה בע"פ על עבודת הגמר ועל הביבליוגראפיה .4

 
 ., או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –אנגלית  .5

 
 .שפה זרה נוספת )ללא ניקוד( .6

 
 לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני. .7
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 ויהדות זמננו תולדות ישראללקה לחהמ
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
 פ"בתש – 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 8    
 

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

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

 ש"ש 6    
  קורסי חובה  ג.
 
 קריאה, כתיבה וחשיבה . 1  

 ש"ש 2   היסטוריים      
 ש"ש 2     . קורס היסטוריוגרפיה  2  

   ש"ש 18 –ש"ש     סה"כ  4            
 
 
 חובות כלליות .ד
 

 .11-926/7 –קורס/סמינר בהיסטוריוגרפיה  .1

 .קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים .2

 , או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –אנגלית  .3

 בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני -לימודי יסוד  .4
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 ויהדות זמננו תולדות ישראללקה לחהמ
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
 פ"בתש – 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 8    
    
 

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

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

 ש"ש 6    
 קורסי חובה  .ג
 
 . קריאה, כתיבה וחשיבה 1  

 ש"ש 2   היסטוריים      
 ש"ש 2   . קורס היסטוריוגרפיה    2  

  ש"ש 18 -ש"ש   סה"כ   4     
 
 
 חובות כלליות .ד
 
 .11-926/7 –. קורס/סמינר בהיסטוריוגרפיה 1
 
 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים. .2
 
 , או מבחן פנימי במחלקה.בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –. אנגלית 3
 
 בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני -. לימודי יסוד 4
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 ויהדות זמננו מחלקה לתולדות ישראל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
                             תוכנית יהדות זמננו

 תשפ"ב – תיזה (מסלול א' ) עם  -תואר שני 
 

 קורסי ליבה (א
 מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה  11-8960-01

 ש"ש 2       היהודית בעת החדשה
 סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה,  11-8980-01

 ש"ש 2        הגירה והזדהות
 ש"ש 2      גישות ושיטות –חקר יהדות זמננו  11-9900-01

 ש"ש 2   גיבור וגיבורה ביישוב ובמדינה מי ימלל גבורות ישראל: 01-961-11
 ש"ש 8סה"כ             

 קורסי בחירה (ב
 )מהעת החדשה בלבד( ש"ש מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל 6סה"כ  

 
 *מתוך קורסי הליבה יש לקחת סמינריון אחד

 *מתוך קורסי הבחירה יש לקחת סמינריון אחד
 
 
 בות כלליותו(   חג
 
 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
 לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני. .5
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 ויהדות זמננו המחלקה לתולדות ישראל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 
                             תוכנית יהדות זמננו

 תשפ"ב –(  ב' ) ללא תיזהמסלול  -תואר שני 
 

 קורסי ליבה (א
 מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה  11-8960-01

 ש"ש 2       היהודית בעת החדשה
 סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה,  11-8980-01

 ש"ש 2         הגירה והזדהות
 ש"ש  2      גישות ושיטות –חקר יהדות זמננו  11-9900-01

 ש"ש 2   מי ימלל גבורות ישראל: גיבור וגיבורה ביישוב ובמדינה 01-961-11
 ש"ש 8סה"כ             

 קורסי בחירה (ב
 )מהעת החדשה בלבד( מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל ש"ש  10סה"כ   

 
 *מתוך קורסי הליבה יש לקחת סמינריון אחד

 *מתוך קורסי הבחירה יש לקחת שני סמינריונים
 
 

 בות כלליותוח (ג
 ., או מבחן פנימי במחלקהבהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני –. אנגלית 1
 עדה לתואר שני.לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוו .2
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