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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:

,  ש' פיינרד' מלכיאל, , שוורץ, , א' גימאני, י' הראל, -י' באומלמ' אורפלי,  פרופסור:
  ע' שרמר

 , ק' קפלןע' פרידהייםא' פרזיגר, י' לוין,    ,אילן-מ' בר  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.                
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  יאושר כמקצוע ראשי בצרוף לכל מקצוע משני הניתן באוניברסיטה. מסלול ראשי •
י מובנה מתקיים בצרופים הבאים: לימודי א"י, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תלמוד, ראש-מסלול דו

תנ"ך, ספרות עם ישראל, החוג הרב תחומי במדעי היהדות, מדעי המדינה, פילוסופיה, לימודים קלסיים, 
, גיאוגרפיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, מידענות, חינוך (מלבד מגמה לחינוך מיוחד), לשון עברית

 סוציולוגיה וערבית.
 מסלול דו ראשי לא מובנה מתקיים בצרוף לכל מקצוע ראשי הנלמד באוניברסיטה. •
 מסלול משני מתקיים בצרוף למקצוע ראשי.  •

 
 

 :מורחבבמסלול  תולדות ישראלדרישות ל
 

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

 ש"ש. 16:  קורסי חובה בהיקף של           שנה א
          

 ש"ש 13: קורסי בחירה בהיקף של        ג-שנה ב
 ש"ש   6תרגילי 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. 16: קורסי חובה בהיקף של     שנה א

       
 ש"ש  3: קורסי בחירה בהיקף של   שנה ב

 
 ש"ש  2: תרגילי בחירה בהיקף של  שנה ג

 ש"ש  4סמינריון בהיקף של                    
 

           
 
 

 :נהלא מוב ראשי-דובמסלול דרישות לתולדות ישראל 
 

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

 ש"ש. 16: קורסי חובה בהיקף של    שנה א
       

 ש"ש   3: קורסי בחירה בהיקף של  שנה ב
 

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

 תקופות:
 

 תקופות כרונולוגיות: ארבעלקים לימודי התואר השני לכמו בתואר הראשון, מחו
 

 א. תקופת המקרא
 שני משנה ותלמוד.-ביתתקופת . ב
 . תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת.ג
 . תקופת העת החדשה ויהדות זמננו.ד
 

 לית.אפי תקופות, קיימת אפשרות להתמחות רגיונ-לצד התמחות על
 

 בחינת כניסה:
 אין

 
 דמות:דרישות מוק

לא ראשי -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  -ת תכנית מיוחד .ב

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

 יון ממוצע בלימודי תואר ראשון.לפחות כצ 76ציון 

י  תואר שנ

 בשני מסלולים עם תיזה ובלי תיזה (מסלול מורים)לימודי 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 4ת סמינריוניות בהיקף של עבודו 2
 
 ש"ש 6הרצאות בחירה בהיקף של       3
 

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

 ש"ש 2סוגיות בהיסטוריוגרפיה                                 1192601/1192701

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

 הגנה על התיזה (במסלול א') –בחינה בע"פ כתיבה תיזה ו                           1176201
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                            בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות –לימודי יסוד 

  
 

 ידיעת שפות:
 

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

 :הוראות לכתיבת עבודת גמר
 

 בהתאם לתקנון הכללי.
 
 

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

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

 :התמחות ראשונה  תקופת
 
 ש"ש 4עבודות סמינריוניות בהיקף של  2
 
 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  2טוריים       קריאה, כתיבה וחשיבה היס       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  

                        
     
 
 
 
 

 ללא תיזה בתולדות ישראלבמסלול מורים דרישות  .3
 

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

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

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

 קורסי חובה במסלול ב'':
 
 ומעלה 76ש"ש בציון  2קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים              11888001/11889001 
 ש"ש 2סוגיות בהיסטוריוגרפיה                                 1192601/1192701 
 ו לחילופין מבחן פנימי במחלקה.בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, א –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 -הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדותמראש ע"י המחלקה. 

 בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.
 
 
 
 
 
 
 . 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, ונה לתואר ראשון כבר בשנת לימודיהם הראש

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

 
 
 
 
 
 . תואר שלישי:5
 

 :תנאי קבלה

 .-.M.Aלפחות בעבודת התיזה ל 86ציון של  )1

 בלה.ראיון ק )2

 

 א. לימודי השלמה לפי תכנית שתיקבע ע"י ראש המחלקה והמנחה.
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 ש"ש. 6ב. השתתפות בקוליקויום (ללא ניקוד וציון)  ובנוסף שלושה קורסים בהיקף של 

 ג. כתיבת עבודת מחקר.

  

  
 תכנית הלימודים

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

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

 בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות. –לימודי יסוד ביהדות 

 שפות: אנגלית ושפה זרה נוספת.

 הרישום לקורסים יעשה בתאום ובאישור המנחה וראש המחלקה. 

 

 לקות אחרות (לכל התארים):קורסים במח

 

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

 בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כ "תו ו נ זמנ ת  הדו "י ת  י  נ

 תכנית לתואר שני ושלישי
 

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

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

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

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

 
 
 

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

תחומית, תעוצב -ות זרות שבהן נלמדה תכנית ביןסטודנטים בעלי תואר ב"א ומ"א במדעי יהדות מאוניברסיטא
 תכנית לימודים אישית, בהתאם להתמחותם.

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

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

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

 בתחומים הקשורים בעולם היהודי של הדור האחרון. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 . קורס ביהדות לפי דרישת המרכז ללימודי יסוד ביהדות.הצורך
 

נות לסטודנט קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להק
 ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).

 
 קורסי ליבה (חובה): 
 ש"ש לפי הפירוט להלן) 11ש"ש מתוך  8(על הסטודנט לבחור  
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 ש"ש                2מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                              .1
 2       סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות      .2

 ש"ש
                   ש"ש 2         מבוא לפוליטיקה הישראלית  .3
 ש"ש 1                            שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו                         .4
 ש"ש 2                                                           1945ולם היהודי מאז הע  .5

 ש"ש 1      החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של המאה העשרים             .6
 ש"ש 1                   יצירה יהודית בת זמננו (אומנות יהודית)                                              .7

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

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

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

 פגישות הדרכה אישית עם מנחים: 
 

לימודים הסטודנטים יתבקשו להגיש הצעות מחקר לתיזה או למסלול משולב למ"א/דוקטורט עד סוף שנת ה
הראשונה. המסלול המשולב יהיה המסלול המועדף בתכנית ולא תכנית לתואר מ"א בלבד.  שיטת קורסי הליבה 
הסמסטריאליים מבקשת לעודד היכרות המשתתפים עם מספר רב של נושאים רלוונטיים תוך זמן קצר כדי לסייע 

 להם בבחירת נושא התיזה.     
 
 

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

 1סמינרים ( 3שעות קורסי בחירה. מתוכם  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

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

 ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).
 
 קורסי ליבה (חובה): 
 וט להלן)ש"ש לפי הפיר 11ש"ש מתוך  8(על הסטודנט לבחור  
 

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

 ש"ש
                   ש"ש 2         מבוא לפוליטיקה הישראלית  .3
 ש"ש 1                            שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו                         .4

 ש"ש 2                                                           1945העולם היהודי מאז   .5
 ש"ש 1      החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של המאה העשרים             .6
 ש"ש 1                   יצירה יהודית בת זמננו (אומנות יהודית)                                              .7

                                    
ש"ש קורסי בחירה. קורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו  10

 יב הסטודנט את התמחותו.באשכולות נושאים מהם ירכ
 

 קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים:
אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, -חינוך, משפטים, סוציולוגיה

 מזרח תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.
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 תואר שלישי  לימודי .3

 :תנאי קבלה
 .M.Aלפחות בעבודת התיזה ל 86ציון של  )1
 ראיון קבלה. )2
 

 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  ד וציון)ויום מחלקתי (ללא ניקווהשתתפות בכל שנה בקוליק

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

 כתיבת עבודת מחקר.
 
 
 
 

 :למועמדים בעלי תעודת מוסמך מתחומים אחריםהשלמות תוכנית 
 

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

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

 
 

 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, סוציולוגיה, הגירה והזדהות     סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפי .2

 ש"ש
                   ש"ש 2         מבוא לפוליטיקה הישראלית  .3
 ש"ש 1                            שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו                         .4
 ש"ש 2                                                           1945העולם היהודי מאז   .5

 ש"ש 1      החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של המאה העשרים             .6
 יצירה יהודית בת זמננו (אומנות יהודית  .7
 
 
  
 
 יבחרו מכלל קורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל לפי בחירה.  ש"ש קורסי בחירה 6
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 ישות למקצוע מורחב:הדר
 ש"ש לפי החלוקה כדלהלן: 47  -מכסת השעות 

 
  שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז) 
  אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש (שעות שנתיות) הוא יסומן בכוכבית* 

 
  קורסי חובה
  ) 11101001חובה לכל המסלולים ( ב'ו שנה א' - וחשיבה היסטורייםכתיבה  ; קריאה,ביבליוגרפית: הדרכה  תול' ישראל

קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11001 
הדרכה ביבליוגרפית 

 וכתיבה אקדמית
 

0 1 0 0     

קריאה, כתיבה וחשיבה  110010
     0 0 1 0 היסטוריים

 
  11101מסלול  -מורחב  -תולדות ישראל 

  )11101010שנה א' חובה ( –יסוד בעת העתיקה  יקורס
קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בתולדות ישראל -קווי יסוד 11004
         0 0 0 2 בתקופת המקרא

11006 
ולדות ישראל קווי יסוד בת

, בתקופת הבית השני
 משנה ותלמוד

2 0 0 0         

 
  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2מינימום : ) 11101022( 2מתוך  1חובה  –יסוד עת עתיקה  יתרגיל
קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בתולדות  –ווי יסוד ק 11009
 11004 מקביל 0 0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

לתולדות  קווי יסוד
ישראל בתקופת 

 המקרא
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קווי יסוד בתולדות ישראל  11010
 11006 מקביל 0 0 2 0 בתקופת הבית השני

קווי יסוד בתולדות 
ישראל בתקופת 

 הבית השני
 

 
  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2ינימום : מ )11101011ג' בחירה (-שנים א' –ק.מתקדמים עת עתיקה 

קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

         0 0 0 1 כנען וישראל 11021

11024 
ישראל ועבר הירדן 

בתקופת המקרא: יחסי 
 גומלין

1 0 0 0     

: פוליטיקה מלכות דוד  11027
         0 0 0 2 מבית ומחוץ

34110  
זיופים וזייפנים בין 

היהודים בימי הביניים 
 ואילך

2 0 0 0     

110340 
היהודים במשפט הרומי 

מסובלנות  –והביזנטי 
 לדיכוי

1 0 0 0     

     0 0 0 1 עולמם של חכמים 11063

     0 0 0 1 המהפכה של חז"ל 11068

 
  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101012ג' בחירה (-שנים ב' –תיקה ת. מתקדמים עת ע

קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

71117 מחרבן לגאולה : שיבת  
         0 0 2 0 ציון

ממלכת  -מקבילים נפגשים 11181
         0 0 1 0 וישראל המקראית מארי

קרבות מפורסמים  11183
     0 0 1 0 בתקופת המקרא

סוף  –כוכבא -מלחמת בר 11184
     0 0 1 0 המרדנות היהודית ברומי

11185 

"מימות משה ועד רבי לא 
מצינו תורה וגדולה במקום 

שערים -דור בית –אחד" 
 וציפורי

0 1 0 0     

 
  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101013ג' (-שנים ב' –ה עת עתיקסמינריונים ב

קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם



 
 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''

 
 

 12 

11267 
היסטוריה חברתית של 

ישראל בעת -יהודי ארץ
 העתיקה

0 0 2 0         

89112  
מלכות משלמה ליהוא: מ

ישראל מהפילוג ועד 
 להפיכת יהוא

0 0 2 0         

 
  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101014ג' בחירה (-שנים ב' -היסטו' כללית עת עתיקה  

פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 סמינריון

סוג תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם

 קדם

בוא לתולדות יוון: מ 181011
     0 0 0 1 מהתחלות לפוליס

מבוא לתולדות יוון:  181012
     0 0 0 1 מלחמה ושלום ביוון

181013 
מבוא לתולדות רומא: 
מהתחלות לרפובליקה 

 בשיאה
1 0 0 0     

מבוא לתולדות רומא:  181014
         0 0 0 1 מרפובליקה לקיסרות

עלייתה ושקיעתה של  18200
     0 0 0 2 ות הרומיתהקיסר

תורת המשטרים בעת  183003
     0 0 0 2 העתיקה

אלכסנדר הגדול  183004
     0 0 0 2 והממלכות ההלניסטיות

183013 
אפריקה: מראשית 

האנושות ועד 
 ההשתלטות האירופית

1 0 0 0     

183014 

''פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש שהוא עם ומתחיל 

ת ללכת'': זהויות אתניו
 בממצא הארכיאולוגי

1 0 0 0     

183015 

מממלכות לאומיות 
לפרובינציות 

אימפריאליות: הלבנט 
מהמאה השמינית 
לפנה''ס ועד כיבוש 

 אלכסנדר הגדול

1 0 0 0     

183016 
דברים קטנים ונשכחים: 
ארכיאולוגיה ותרומתה 

 לחקר תקופות היסטוריות
1 0 0 0     

 
  ) 11101002חובה ( שנה א' -קורסי יסוד ימה''ב 

          
קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

ישראל  -קווי יסוד לתולדות 11302
         0 0 0 2 בימי הבינים

 
  ) 11101003שנה א' חובה  ( -תרגילי יסוד ימיה"ב 
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קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד בתולדות ישראל  11305
תולדות לקווי יסוד   11302 מקביל 0 0 2 0 בימי הביניים 

  ישראל בימי הביניים 

 
  נ"ז 5נ"ז , מקסימום :  5) מינימום : 11101015ג' בחירה (-שנים א' -ק. מתקדמים ימה''ב 

קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

יהודי מצרים בימי הביניים  11338
     0 0 0 2 לאור תעודות הגניזה

תקופת תור הזהב ביהדות  11361
         0 0 0 1 ספרד המוסלמית

ארץ ישראל בתקופת  11384
         0 0 0 1 הזוהר של צפת

11406 
ממשה עד משה לא קם 
כמשה: הרמב"ם מנהיג 

 לשעה ולדורות
1 0 0 0      

 
  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101016ג' בחירה (-שנים ב' –ת. מתקדמים ימי הביניים 

          
קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11409 

דמותו של רבי שלם שבזי 
בהיסטוריה 

ובהיסטוריוגרפיה של 
 יהודי תימן

0 1 0 0        

יהודי תימן בעת החדשה:  114100
         0 0 1 0 יצירה, מורשת ותרבות

114110 

יוצרים יצירה בצל הסהר: 
יהודים בארצות האסלאם 

בהקשרה ההיסטורי 
(התקופה המוסלמית 

 הקדומה)

0 1 0 0         

114120 

יצירה בצל הסהר: יוצרים 
יהודים בארצות האסלאם 

בהקשרה ההיסטורי 
איובית (התקופה ה

 )והממלוכית

0 1 0 0         

 
 
 

  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101017ג' (-שנים ב' -מה''ב בי סמינריונים 

פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 סמינריון

סוג תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם

 קדם

גירוש היהודים מאירופה  115960
         0 2 0 0 הי"ד-במאות הי"ב

115970 
מוסתערבים, רומניוטים 

וספרדים: הפסיפס התרבותי 
 ת'מאניתשל היהדות העו

0 0 2 0         
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  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101018ג' בחירה (-שנים ב' –היסטו' כללית ימה''ב 

          

פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 סמינריון

סוג תנאי 
 קדם

קוד תנאי 
הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם

 קדם

מבוא לימי הביניים  181020
         0 0 0 1 קדמיםהמו

     0 0 0 1 מבוא לימי הביניים הגבוהים 181022

להיות תלמיד באירופה של  183008
     0 0 0 1 ימי הביניים

183009 
הקרב על הנשמה: ויכוחים 
בין דתות במבט היסטורי 

 ותרבותי
1 0 0 0     

אפריקה: מראשית האנושות  183013
     0 0 0 1 ועד ההשתלטות האירופית

 
 

  ) 11101004שנה א' חובה ( -עת החדשה -קורסי יסוד
קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11563 
ישראל -תולדותלקווי יסוד 

ובדורות  בעת החדשה
 האחרונים

2 0 0 0         

 
  )11101023שנה א' חובה ( –ה יסוד בעת החדש יתרגיל

          
קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

תולדות ישראל לקווי יסוד  11566
 11563 מקביל 0 0 2 0 בעת החדשה ובדורו

קווי יסוד בתולדות 
 ישראל בעת החדשה

 חרוניםובדורות הא
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  נ"ז 6נ"ז , מקסימום :  6) מינימום : 11101019ג' בחירה (-שנים א' –ק. מתקדמים עת חדשה 
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קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

         0 0 0 1 שנאת ישראל לדורותיה 110020

         0 0 0 1 תולדות השואה 11003

     0 0 0 1 הציונות ומתנגדיה 11587

11594 

יש דבר  –"יהודי המזרח" 
כזה? הדומה והשונה 

בקהילות אסיה ואפריקה 
 בעת החדשה

2 0 0 0     

11614 
 –הישוב במאה הי"ט 

מארץ לא נודעת לארץ 
 נושבת

1 0 0 0     

 –העשרים  הישוב במאה 11616
     0 0 0 1 מארץ ייעודה לארץ מקלט

מלחמת תרבות: חסידים,  11663
     0 0 0 2 רבנים, ומשכילים בגליציה

116640 
החברה החרדית 

 – 1917בפלשתינה, 
1948 

1 0 0 0     

החברה החרדית בישראל,  116650
1948 – 1697 1 0 0 0     

116660 
אינטלקטואלים יהודים 

יהדות, במצריים בין 
 ציונות, ערביות ומצריות

1 0 0 0     

השכלה בקרב יהודי מזרח  116670
     0 0 0 1 התיכון בעת החדשה

 – 1917מיישוב למדינה ( 11675
1967( 1 0 0 0     
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  נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101020ג' בחירה (-שנים ב' –ת. מתקדמים עת חדשה 
          

קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

המקורות התרבותיים של  116800
         0 0 2 0 הציונות

11681 
חברת "כל ישראל חברים" 

ופעילותה בקהילות 
 היהודיות במזה"ת

0 1 0 0         

117510 
גזרות ת"ח ות"ט: 

עים ורישומם האירו
 ההיסטורי

0 1 0 0         

סודות מן החדר: חינוך  117520
         0 0 1 0 יהודי במזרח אירופה

11758 

תיאטרון, מוסיקה, קפה 
והימורים: תרבות הפנאי 

של היהודים בארצות 
 האסלאם

0 1 0 0     

 
 

  נ"ז 2מום : נ"ז , מקסי 2) מינימום : 1110121ג' (-שנים ב' –עת חדשה בסמינריונים 
          

קוד 
פרו  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11771 
בין תגובה ליוזמה: פרקים 
בקביעת מדיניות ובקבלת 
 החלטות בתקופת השואה

0 0 2 0        

117720 
מהפיכת התרבות 

שכלה היהודית: תנועת הה
 ממנדלסון ועד סמולנסקין

0 0 2 0     

117723 
ממחמד עלי ועד גמאל 

יהודי  –עבד אלנאצר 
 מצרים בעת החדשה

0 0 2 0     
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 נ"ז 2נ"ז , מקסימום :  2) מינימום : 11101022ג' בחירה (-שנים ב' – עת חדשההיסטו' כללית 
          

 סמינריון תרגיל אההרצ שם קורס קוד קורס
פרו 

 סמינריון
סוג תנאי 

 קדם
קוד תנאי 

 קדם
 שם נושא קדם

הערה 
 לתנאי קדם

         0 0 0 2 תולדות הרעיון המדיני 181000

מבוא לתולדות העת  181030
     0 0 0 1 החדשה: עליית המערב

181032 

מבוא לתולדות העת 
החדשה: מהמהפכה 
הצרפתית למלחמת 

 העולם השנייה
1 0 0 0     

18295 
ג'נוסייד אמריקני(?) 

מדיניות ארה"ב כלפי 
 1900-1600האינדיאנים 

1 0 0 0     

183005 
תחילתה של המדינה 

הרוסית המודרנית: מפטר 
 הגדול ליקתרינה הגדולה

1 0 0 0     

כישלונו של הליברליזם  183006
     0 0 0 1 ברוסיה המודרנית

183007 

ם לאומיות, סכסוכים אתניי
ורצח עם במזרח אירופה 
במהלך המאה העשרים 
ותחילת המאה העשרים 

 ואחת

1 0 0 0     

183010 
אמת, שקר ופוליטיקה: 

עלייתה של המדינה 
 המודרנית והאינדיבידואל

2 0 0 0     

     0 0 0 2 העבדות כתעשייה אנושית 183011

183012 
עולמות מתחברים: 

ראשיתה של הגלובליזציה 
 המודרנית

2 0 0 0     

183013 
אפריקה: מראשית 

האנושות ועד ההשתלטות 
 האירופית

1 0 0 0     

183017 

טרגדיה אמריקנית או 
מהפכה שנייה? הגורמים 

למלחמת האזרחים 
 בארה''ב ותוצאותיה

1 0 0 0     

183018 

מאינדיאנים ויהודים עד 
חברי הקהילה 

היחס -הלהטב''ית
למיעוטים בהיסטוריה של 

 ארה''ב

1 0 0 0     
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גרמניה ויהודים מראשית  183019
     0 00 00 1 העת החדשה

הנאצים ו''הדרך  183020
     0 0 0 1 הפתלתלה לאושוויץ''

עידן האידיאולוגיות  183021
     0 0 0 1 והמהפכות באירופה

גרמניה, מדינת הלאום  183022
     0 0 0 1 והעידן הגלובלי

דת וחילון באירופה  183023
     0 0 0 1 מודרניתה

183024 
העבר הנאצי, הזיכרון 

הקולקטיבי והזהות 
 הגרמנית

1 0 0 0     

183025 
שנות השישים בארה''ב: 
דור הפרחים או דור של 

 הרס?
1 0 0 0     

- 1868גרמניה והלבנט  183026
     0 0 0 1 : תיאוריה ומעשה1939

183028 

דיפלומטיה והים התיכון: 
יים יחסים בינלאומ

מהאימפריה הרומית ועד 
 לאימפריה הקרולינגית

1 0 0 0     

183029 
הומניזם, רנסנס, רפורמה 

 12-ורפורמציה: המאה ה
 17-עד המאה ה

2 0 0 0     

היסטוריה גלובלית של  183030
     0 0 0 1 המלחמה הקרה

ההיסטוריה הצבאית של  183031
     0 0 0 1 המלחמה הקרה

של הכוח ההיסטוריה  183032
     0 0 0 1 האווירי

183033 
ומחשבה  אסטרטגיה

צבאית לאחר מלחמת 
 העולם השנייה

1 0 0 0     

183034 
טנאם לעיראק: יימו

היסטוריה מדינית וצבאית 
 של ארה''ב

1 0 0 0     

היסטוריה וגיאוגרפיה  183035
     0 0 0 1 במאה העשרים

18308 

מים סוערים תחת דגל 
ת הימית שחור: הפיראטיו

מהעת העתיקה ועד 
 סומליה

1 0 0 0     

המהפכה הצרפתית  18676
     0 0 0 1 ומורשתה באירופה

רוסיה במלחמת העולם  18711
     0 0 0 1 השנייה

בית המשפט העליון  18755
     0 0 0 1 בארה"ב: היבט היסטורי

18757 
בריטניה וארה"ב מאז 

מלח"ע השנייה: יחסים לא 
 כ"כ מיוחדים

1 0 0 0     
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     0 0 0 1 ארה"ב ומזרח אסיה 18780

 
 
 
 
 
 
 
 

תנ"ך, תלמוד, ספרות עם ישראל, אמנות  הערה: ניתן להמיר שני שעורים משתי תקופות שונות, בקורסים מתחום:
 יהודית, גיאוגרפיה או קורסים במחלקות אחרות באישור ראש המחלקה.
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 מובנה -ראשי-הדרישות לדו
 ש"ש לפי החלוקה כדלהלן: 25  -מכסת השעות 

 
קיימת אפשרות לצרוף לימודים של שני מקצועות ראשיים הקרובים זה לזה, כאשר הסכום הכולל של צרוף 

 בכל מקצוע, ושניהם יוגדרו כמקצוע ראשי. 25ש"ש,  50לימודים כזה הוא 
 

 הצירופים הקיימים במחלקתנו הם:
 ישראל-לימודי ארץ .1
 היסטוריה כללית .2
 מזרח תיכון .3
 תלמוד .4
 תנ"ך .5
 ספרות עם ישראל  .6
 חוג משולב למדעי היהדות (במגמת לאומנות יהודית)  .7
 מדעי המדינה  .8
 פילוסופיה  .9

 לימודים קלאסיים  .10
 גיאוגרפיה  .11
12. B.A  תחומי במדעי הרוח-רב 
 המחלקה ללימודי מידע  .13
 חינוך  .14
 לשון עברית  .15
 סוציולוגיה  .16

 
 
 
 
 

  שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז) 
  אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש (שעות שנתיות) הוא יסומן בכוכבית* 
         
         

 קורסי חובה
  11250מסלול  -דו ראשי מובנה  -תולדות ישראל 

         
  ) 11250001(שנה א' וב' חובה -הדרכה ביבליוגרפית; קריאה, כתיבה וחשיבה היסטורייםקורסי 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה ורסשם ק קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

הדרכה ביבליוגרפית  11001
    0 0 1 0 וכתיבה אקדמית

קריאה, כתיבה וחשיבה  110010
 היסטוריים

0 1 0 0    

 
 
  ) 11250010שנה א' חובה ( -עת עתיקה -קורסי יסוד 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם
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בתולדות  -קווי יסוד 11004
         0 0 2 ישראל בתקופת המקרא

11006 
קווי יסוד בתולדות 

ישראל בתקופת בית שני 
 המשנה והתלמוד

2 0 0         
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  נ"ז 2ום : ממקסי )11250022בה (שנה א' חו –יסוד עת עתיקה  יתרגיל

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

תולדות ל –קווי יסוד  11009
 11004 מקביל 0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

לתולדות  קווי יסוד
ישראל בתקופת 

 המקרא
  

11010 
קווי יסוד בתולדות 

קופת בית ישראל בת
 , משנה ותלמודשני

 11006 מקביל 0 2 0

קווי יסוד בתולדות 
ישראל בתקופת 

, משנה הבית השני
 ותלמוד

 

 
  נ"ז 2מקסימום :  נ"ז, 1מינימום : ) 11250011ג' בחירה (-שנים א' -מתקדמים עת עתיקה  ק.

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
 קוד תנאי

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

         0 0 1 כנען וישראל 11021

11024 
ישראל ועבר הירדן 

בתקופת המקרא: יחסי 
 גומלין

1 0 0     

פוליטיקה  -מלכות דוד 11027
     0 0 2 מבית ומחוץ

11034 
זיופים וזייפנים בין 

היהודים בימי הביניים 
 ואילך

2 0 0     

110340 
פט הרומי היהודים במש

מסובלנות  –והביזנטי 
 לדיכוי

1 0 0     

     0 0 1 עולמם של חכמים 11063

     0 0 1 המהפכה של חז"ל 11068

 
  ** בהתאם לדרישות המסלול נ"ז 2)  מקסימום : 11250012ג' בחירה (-שנים ב' -ת. מתקדמים עת עתיקה 

         
קוד 
תנאי  סוג סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

מחרבן לגאולה : שיבת  11177
     0 2 0 ציון

11181 
 -מקבילים נפגשים

ממלכת מארי וישראל 
 המקראית

0 1 0        

קרבות מפורסמים  11183
        0 1 0 בתקופת המקרא

סוף  –כוכבא -מלחמת בר 11184
        0 1 0 המרדנות היהודית ברומי

11185 
"מימות משה ועד רבי לא 

מצינו תורה וגדולה 
-דור בית –במקום אחד" 

0 1 0     
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 שערים וציפורי
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  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2)  מקסימום : 11250013ג' (-שנים ב' -עתיקה העת בסמינריונים 
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11267 
היסטוריה חברתית של 

ישראל בעת -יהודי ארץ
 העתיקה

0 0 2         

11289 
משלמה ליהוא: ממלכות 

ישראל מהפילוג ועד 
 להפיכת יהוא

0 0 2         

 
  )  11250014ג' (-'אשנים  - בימי הביניים קורסי יסוד

קוד 
סוג תנאי  ריוןסמינ תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

תולדות ל קווי יסוד 11302
         0 0 2 בימי הבינייםישראל 

 
  ) 11250009שנה א' חובה ( –תרגילי יסוד ימי הביניים 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

תולדות לקווי יסוד  11305
קווי יסוד בתולדות   21130 מקביל 0 2 0 ישראל בימי הביניים 

  ישראל בימי הביניים 

  נ"ז 2מקסימום : נ"ז,  1מינימום )  11250015ג' בחירה (-שנים א' -ימה''ב בק. מתקדמים 
         

קוד 
נאי סוג ת סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11338 
יהודי מצרים בימי 
הביניים לאור תעודות 

 הגניזה
2 0 0     

11361 
תקופת תור הזהב 

ביהדות ספרד 
 המוסלמית

1 0 0         

ארץ ישראל בתקופת  11384
         0 0 1 הזוהר של צפת

11406 
ממשה עד משה לא קם 

נהיג כמשה: הרמב"ם מ
 לשעה ולדורות

1 0 0     

  ** בהתאם לדרישות המסלול נ"ז 2)  מקסימום : 11250016ג' בחירה (-שנים ב' -ת. מתקדמים ימי הביניים 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11409 

דמותו של רבי שלם 
היסטוריה שבזי ב

ובהיסטוריוגרפיה של 
 יהודי תימן

0 1 0         

114100 
יהודי תימן בעת 

החדשה: יצירה, מורשת 
 ותרבות

0 1 0         
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114110 

יצירה בצל הסהר: יוצרים 
יהודים בארצות האסלאם 

בהקשרה ההיסטורי 
(התקופה המוסלמית 

 הקדומה)

0 1 0         

114120 

יצירה בצל הסהר: יוצרים 
הודים בארצות האסלאם י

בהקשרה ההיסטורי 
איובית (התקופה ה

 )והממלוכית

0 1 0         

  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2)  מקסימום : 112501017ג' (-שנים ב' -מה''ב מינריונים ביס
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

לתנאי  הערה שם נושא קדם קדם
 קדם

גירוש היהודים מאירופה  115960
         2 0 0 הי"ד-במאות הי"ב

115970 

מוסתערבים, רומניוטים 
וספרדים: הפסיפס 

התרבותי של היהדות 
 העות'מאנית

0 0 2         

 
  ) 11250018שנה א' חובה ( -חדשה העת ביסוד  קורסי

         
קוד 
סוג תנאי  וןסמינרי תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

תולדות לסוד קווי י 11563
         0 0 2 ישראל בעת החדשה

 
  ) 11250024שנה א' חובה ( –תרגילי יסוד בעת החדשה 

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

15661 קווי יסוד לתולדות  
 11563 מקביל 0 2 0 ישראל בעת החדשה

קווי יסוד לתולדות 
אסיה, ישראל 

אפריקה והתפוצה 
 הספרדית

  

 
** בהתאם לדרישות   נ"ז 2מקסימום:נ"ז,  1מינימום:) 11250019ג' בחירה (-שנים א' -ק. מתקדמים עת חדשה 

  המסלול
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

     0 0 1 שנאת ישראל לדורותיה 110020

         0 0 1 תולדות השואה 11003

         0 0 1 הציונות ומתנגדיה 11587

11594 
יש דבר  –"יהודי המזרח" 

כזה? הדומה והשונה בקהילות 
 אסיה ואפריקה בעת החדשה

2 0 0     

מארץ  –הישוב במאה הי"ט  11614
     0 0 1 לא נודעת לארץ נושבת
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 –הישוב במאה העשרים  11616
     0 0 1 מארץ ייעודה לארץ מקלט

מלחמת תרבות: חסידים,  11663
     0 0 2 רבנים, ומשכילים בגליציה

החברה החרדית בפלשתינה,  116640
1917 – 1948 1 0 0     

אל, החברה החרדית בישר 116650
1948 – 1697 1 0 0     

116660 
אינטלקטואלים יהודים 

במצריים בין יהדות, ציונות, 
 ערביות ומצריות

1 0 0     

השכלה בקרב יהודי מזרח  116670
     0 0 1 התיכון בעת החדשה

 – 1917מיישוב למדינה ( 11675
1967( 1 0 0     
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  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2) מקסימום : 11250020ג' בחירה (-שנים ב' –ת. מתקדמים עת חדשה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

המקורות התרבותיים של  116800
         0 2 0 הציונות

11681 
חברת "כל ישראל חברים" 

ופעילותה בקהילות היהודיות 
 זה"תבמ

0 1 0         

גזרות ת"ח ות"ט: האירועים  117510
         0 1 0 ורישומם ההיסטורי

סודות מן החדר: חינוך יהודי  117520
         0 1 0 במזרח אירופה

11758 
תיאטרון, מוסיקה, קפה 

והימורים: תרבות הפנאי של 
 היהודים בארצות האסלאם

0 1 0     

  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2) מקסימום : 11250021ג' (-ים ב'שנ –חדשה העת בסמינריונים 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11771 
בין תגובה ליוזמה: פרקים 
בקביעת מדיניות ובקבלת 
 החלטות בתקופת השואה

0 0 2         

117720 
מהפיכת התרבות היהודית: 
תנועת ההשכלה ממנדלסון 

 ועד סמולנסקין
0 0 2         

117723 
ממחמד עלי ועד גמאל עבד 

יהודי מצרים בעת  –אלנאצר 
 החדשה

0 0 2         
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  לא מובנהראשי -הדרישות למסלול דו
 שעות לפי החלוקה כדלהלן: 27מכסת השעות: 

 
  נם בנקודות זכות (נ"ז)שימו לב, הערכים בטבלה הי 
  אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש (שעות שנתיות) הוא יסומן בכוכבית* 
         
         

  11260מסלול  –דו ראשי לא מובנה  –תולדות ישראל 
         

 קורסי חובה
  ) 11260001(שנה א' וב' חובה -קורסי הדרכה ביבליוגרפית; קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

הדרכה ביבליוגרפית  11001
     0 1 0 וכתיבה אקדמית

קריאה, כתיבה וחשיבה  110010
 היסטוריים

0 1 0     

         
  ) 11260010שנה א' חובה ( -עת עתיקה -קורסי יסוד

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

לתולדות  קווי יסוד 11004
         0 0 2 ישראל בתקופת המקרא

11006 
יסוד בתולדות קווי 

ישראל בתקופת בית 
 , המשנה והתלמודשני

2 0 0         

  נ"ז 2ום : מנ"ז , מקסי 2) מינימום : 11260024שנה א' חובה ( -יקה תרגיל יסוד עת עת
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בתולדות  -קווי יסוד  11009
 11004 מקביל 0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

לתולדות  קווי יסוד
קופת ישראל בת

 המקרא
  

11010 
קווי יסוד בתולדות 

בית ישראל בתקופת 
 שני, המשנה והתלמוד

 11006 מקביל 0 2 0

קווי יסוד בתולדות 
ישראל בתקופת 

, משנה הבית השני
 ותלמוד

 

 
** בהתאם   נ"ז 2מקסימום : נ"ז,  1מינימום : )  11260011ג' בחירה (-שנים א' -עת עתיקהמתקדמים  .ק

  לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

         0 0 1 כנען וישראל 11021

11024 
ישראל ועבר הירדן 

בתקופת המקרא: יחסי 
 גומלין

1 0 0     



 
 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''

 
 

 29 

פוליטיקה  -מלכות דוד 11027
         0 0 2 מבית ומחוץ

11034 
זיופים וזייפנים בין 

היהודים בימי הביניים 
 ואילך

2 0 0     

110340 
היהודים במשפט הרומי 

מסובלנות  –והביזנטי 
 לדיכוי

1 0 0         

         0 0 1 עולמם של חכמים 11063
     0 0 1 המהפכה של חז"ל 11068

  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2 )  מקסימום :11260012ג' בחירה (-שנים ב' -ת. מתקדמים עת עתיקה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

מחרבן לגאולה : שיבת  11177
     0 2 0 ציון

11181 
 -מקבילים נפגשים

ממלכת מארי וישראל 
 המקראית

0 1 0         

רסמים קרבות מפו 11183
         0 1 0 בתקופת המקרא

סוף  –כוכבא -מלחמת בר 11184
     0 1 0 המרדנות היהודית ברומי

11185 

"מימות משה ועד רבי לא 
מצינו תורה וגדולה 

-דור בית –במקום אחד" 
 שערים וציפורי

0 1 0     

  ** בהתאם לדרישות המסלול   נ"ז 2)  מקסימום : 11260013(  ג' בחירה-שנים ב' -עת עתיקה סמינריונים ב
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11267 
היסטוריה חברתית של 

ישראל בעת -יהודי ארץ
 העתיקה

0 0 2         

11289 
משלמה ליהוא: ממלכות 

ישראל מהפילוג ועד 
 להפיכת יהוא

0 0 2         

 
  ) 112601014שנה א' חובה ( -ימיה"ב בקורסי יסוד 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 -קווי יסוד לתולדות 11302
         0 0 2 ישראל בימי הביניים

  ) 11260009בה (שנה א' חו –תרגילי יסוד ימי הביניים 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם
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קווי יסוד בתולדות  11305
תולדות kקווי יסוד   21130 מקביל 0 2 0 ישראל בימי הביניים 

  ישראל בימי הביניים 

נ"ז  ** בהתאם  2נ"ז, מקסימום :  1מינימום : )  11260015ירה (ג' בח-שנים א' -ימה''ב בק. מתקדמים 
  לדרישות המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

יהודי מצרים בימי הביניים  11338
     0 0 2 לאור תעודות הגניזה

11361 
זהב תקופת תור ה

ביהדות ספרד 
 המוסלמית

1 0 0     

ארץ ישראל בתקופת  11384
     0 0 1 הזוהר של צפת

11406 
ממשה עד משה לא קם 
כמשה: הרמב"ם מנהיג 

 לשעה ולדורות
1 0 0     

 
 

  ** בהתאם לדרישות המסלול   נ"ז 2)  מקסימום : 11260016ג' בחירה (-שנים ב' -ימי הביניים בת. מתקדמים 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11409 

דמותו של רבי שלם שבזי 
בהיסטוריה 

ובהיסטוריוגרפיה של יהודי 
 תימן

0 1 0         

יהודי תימן בעת החדשה:  114100
         0 1 0 יצירה, מורשת ותרבות

114110 

בצל הסהר: יוצרים  יצירה
יהודים בארצות האסלאם 

בהקשרה ההיסטורי 
(התקופה המוסלמית 

 הקדומה)

0 1 0     

114120 

יצירה בצל הסהר: יוצרים 
יהודים בארצות האסלאם 

בהקשרה ההיסטורי 
איובית (התקופה ה

 )והממלוכית

0 1 0         

 
  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2מום : )  מקסי112601017ג' בחירה (-שנים ב' -ימיה"ב סמינריונים ב

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

גירוש היהודים מאירופה  115960
         2 0 0 הי"ד-במאות הי"ב

מוסתערבים, רומניוטים  115970
         2 0 0וספרדים: הפסיפס התרבותי 
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 היהדות העות'מאניתשל 

         
  ) 11260018שנה א' חובה ( -חדשה העת ביסוד  קורסי

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד בתולדות ישראל  11563
         0 0 2 בעת החדשה

 
  ) 11260025שנה א' חובה ( -יסוד בעת החדשה  תרגילי

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות ישראל  11566
 11563 מקביל 0 2 0 בעת החדשה

קווי יסוד לתולדות 
אסיה, ישראל 

אפריקה והתפוצה 
 הספרדית
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נ"ז  ** בהתאם  2נ"ז, מקסימום :  1מינימום : ) 11260019ג' בחירה (-שנים א' -ק. מתקדמים עת חדשה 

  לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

     0 0 1 שנאת ישראל לדורותיה 110020

     0 0 1 תולדות השואה 11003

     0 0 1 הציונות ומתנגדיה 11587

11594 

יש דבר  –"יהודי המזרח" 
כזה? הדומה והשונה 

בקהילות אסיה ואפריקה 
 בעת החדשה

2 0 0         

מארץ  –הישוב במאה הי"ט  11614
         0 0 1 לא נודעת לארץ נושבת

 –הישוב במאה העשרים  11616
     0 0 1 דה לארץ מקלטמארץ ייעו

מלחמת תרבות: חסידים,  11663
     0 0 2 רבנים, ומשכילים בגליציה

החברה החרדית  116640
     0 0 1 1948 – 1917בפלשתינה, 

החברה החרדית בישראל,  116650
1948 – 1697 1 0 0     

116660 
אינטלקטואלים יהודים 

במצריים בין יהדות, ציונות, 
 ותערביות ומצרי

1 0 0     

השכלה בקרב יהודי מזרח  116670
     0 0 1 התיכון בעת החדשה

 – 1917מיישוב למדינה ( 11675
1967( 1 0 0     

  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2) מקסימום : 11260020ג' בחירה (-שנים ב' -ת. מתקדמים עת חדשה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

המקורות התרבותיים של  116800
     0 2 0 הציונות

11681 
חברת "כל ישראל חברים" 

ופעילותה בקהילות 
 היהודיות במזה"ת

0 1 0     

גזרות ת"ח ות"ט: האירועים  117510
     0 1 0 ורישומם ההיסטורי

ינוך יהודי סודות מן החדר: ח 117520
         0 1 0 במזרח אירופה

11758 
תיאטרון, מוסיקה, קפה 

והימורים: תרבות הפנאי של 
 היהודים בארצות האסלאם

0 1 0         
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  ** בהתאם לדרישות המסלול  נ"ז 2) מקסימום : 11260021ג' (-שנים ב' -עת חדשה סמינריונים ב

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

11771 

בין תגובה ליוזמה: 
פרקים בקביעת מדיניות 

ובקבלת החלטות 
 בתקופת השואה

0 0 2     

117720 

מהפיכת התרבות 
היהודית: תנועת 

ההשכלה ממנדלסון ועד 
 סמולנסקין

0 0 2         

117723 
ממחמד עלי ועד גמאל 

יהודי  –אלנאצר  עבד
 מצרים בעת החדשה

0 0 2         

 
קיימת אפשרות לצרוף לימודים של שני מקצועות ראשיים עם מחלקות המציעות מסלול כנ"ל, כאשר הסכום הכולל 

 ש"ש בכל מקצוע, ושניהם יוגדרו כמקצוע ראשי. 27ש"ש,  54של צרוף לימודים כזה הוא 
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 תואר שני
 

  נ"ז 8מקסימום : נ"ז,  2מינימום : ) 11402002( השלמות הרצאה–עם תיזה תולדות ישראל העת העתיקה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11004
     0 0 2 ישראל בתקופת המקרא

11006 
קווי יסוד לתולדות 

קופת בית ישראל בת
 שני, משנה ותלמוד

2 0 0         

קווי יסוד לתולדות  11302
     0 0 2 ישראל בימי הביניים

11563 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

2 0 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11402003( השלמות תרגיל–תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה 

         
 קוד

סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס
 קדם

קוד תנאי 
הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם

 קדם

קווי יסוד לתולדות  11009
     0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

11010 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

0 2 0         

קווי יסוד לתולדות  11305
     0 2 0 יםישראל בימי הביני

11566 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

0 2 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11402004( סמינריוןהשלמות –תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

לתנאי הערה  שם נושא קדם קדם
 קדם

היסטוריה חברתית של  11267
 תקופת המשנה והתלמוד

0 0 2     

משלמה ליהוא : ממלכות  11289
ישראל מהפילוג ועד 

 להפיכת יהוא
0 0 2         

גירושי היהודים מאירופה  115960
הי"ד-במאות הי"ב  

0 0 2     

מוסתערבים, רומניוטים  115970
וספרדים: הפסיפס 
ת התרבותי של היהדו

 העות'מאנית

0 0 2         

בין תגובה ליוזמה:  11771
פרקים בקביעת מדיניות 

ובקבלת החלטות 
0 0 2     
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 בתקופת השואה

מהפיכת התרבות  117720
היהודית: תנועת 

ההשכלה ממנדלסון ועד 
 סמולנסקין

0 0 2     

ממחמד עלי ועד גמאל  117723
יהודי  –עבד אלנאצר 

 מצרים בעת החדשה
0 0 2     

  ) 11402006( ק. חובה –תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

     0 0 0 ציון תיזה לתואר שני 11762

         0 0 0 קוליקויום מחלקתי 11997

 

   נ"ז 4מקסימום : נ"ז,  2מינימום : ) 11402007( הרצאה-ק. בחירה –עתיקה עם תיזה תולדות ישראל העת ה
** לפי דרישות 
 המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

חברה וחיי יום יום  11870
 בישראל המקראית

2 0 0         

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118870
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
2 0 0     

 
** לפי דרישות   נ"ז 4) מקסימום : 11402008( סמינריון-ק. בחירה –תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה 

  המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס רסקו

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

חברה וחיי יום יום  11869
 בישראל המקראית

0 0 2         

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118860
או גיבור בשלהי ימי 

 ?בית השניה
0 0 2     

 
  נ"ז 4מקסימום:נ"ז,  2מינימום:) 11402009(ימי הביניים-ק. בחירה –תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה

  ** לפי דרישות המסלול
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קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 ת לנבדלות:בין התערו 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

נשים ומשפחות יהודיות  118920
1800-1200  

2 0 0         

יהדות פרובנס בימי  118940
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
2 0 0     
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נ"ז   4מום:נ"ז, מקסי 2מינימום:) 11402010(עת חדשה -ק. בחירה –תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה 

  ** לפי דרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118470
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

2 0 0     

נשים ומנהיגות דתית  118510
21וה 20במאה ה  

2 0 0         

-התבוללות ואנטי 118530
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

2 0 0     

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

1 0 0     

למדינת  עשור ראשון 119421
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

2 0 0     

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

2 0 0     

החברה החרדית  119460
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
2 0 0     

מסורת ומשבר ?  119480
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

2 0 0     

מחבורה לתנועה:  119500
 החסידות בראשיתה

2 0 0     

 
  ) 11402013(ק. חובה  –תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118890
ורייםהיסט  

בתנאי שלא נלמד     0 0 2
118880קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927
2 0 0       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92611  
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  ) 11402014(ס. חובה  –תולדות ישראל העת העתיקה עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

לתנאי  הערה שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118880
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     2 0 0
091188קוד   

בתנאי שלא נלמד        2 0 0 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 61192
 11927קוד 
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  נ"ז 8מקסימום : נ"ז,  2מינימום : ) 11403002( השלמות הרצאה–תולדות ישראל ימי הביניים עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11004
     0 0 2 ישראל בתקופת המקרא

11006 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

2 0 0         

קווי יסוד לתולדות  11302
     0 0 2 בינייםישראל בימי ה

11563 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

2 0 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11403003( השלמות תרגיל–תולדות ישראל ימי הביניים עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

ה לתנאי הער שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11009
     0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

11010 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

0 2 0         

קווי יסוד לתולדות  11305
     0 2 0 ישראל בימי הביניים

11566 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

0 2 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11403004( השלמות סמינריון–תולדות ישראל ימי הביניים עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

היסטוריה חברתית של  11267
 תקופת המשנה והתלמוד

0 0 2     

למה ליהוא : ממלכות מש 11289
ישראל מהפילוג ועד 

 להפיכת יהוא
0 0 2         

גירושי היהודים מאירופה  115960
הי"ד-במאות הי"ב  

0 0 2     

מוסתערבים, רומניוטים  115970
וספרדים: הפסיפס 

התרבותי של היהדות 
 העות'מאנית

0 0 2         

בין תגובה ליוזמה:  11771
פרקים בקביעת מדיניות 

קבלת החלטות וב
 בתקופת השואה

0 0 2     
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מהפיכת התרבות  117720
היהודית: תנועת 

ההשכלה ממנדלסון ועד 
 סמולנסקין

0 0 2     

ממחמד עלי ועד גמאל  117723
יהודי  –עבד אלנאצר 

 מצרים בעת החדשה
0 0 2     

 
  ) 11403006( ק. חובה –תולדות ישראל ימי הביניים עם תיזה 

         
 קוד

סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס
 קדם

קוד תנאי 
הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם

 קדם
     0 0 0 ציון תיזה לתואר שני 11762

         0 0 0 קוליקויום מחלקתי 11997

 
      נ"ז   4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11403007( הרצאה-ק. בחירה –תולדות ישראל ימי הביניים עם תיזה 

  ** לפי דרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בין התערות לנבדלות:  11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

נשים ומשפחות יהודיות  118920
1800-1200  

2 0 0         

יהדות פרובנס בימי  118940
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
2 0 0     

 
** לפי דרישות    נ"ז 4) מקסימום : 11403008(סמינריון -ק. בחירה –עם תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

  המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

רה לתנאי הע שם נושא קדם קדם
 קדם

בין התערות לנבדלות:  11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

נשים ומשפחות יהודיות  118910
1800-1200  

0 0 2         

יהדות פרובנס בימי  118930
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
0 0 2     

 
נ"ז   4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11403009(עת עתיקה -ק. בחירה –תולדות ישראל ימי הביניים עם תיזה 

  ** לפי דרישות המסלול
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קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0   

  

חברה וחיי יום יום  11870
 בישראל המקראית

2 0 0       

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118870
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
2 0 0   
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נ"ז   4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11403010(עת חדשה -ק. בחירה –עם תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

  ** לפי דרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118470
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

2 0 0     

נשים ומנהיגות דתית  118510
21וה 20במאה ה  

2 0 0         

-התבוללות ואנטי 118530
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

דהעשרים ואח  

2 0 0     

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

2 0 0     

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

2 0 0     

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

2 0 0     

החברה החרדית  119460
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
2 0 0     

מסורת ומשבר ?  119480
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

2 0 0     

מחבורה לתנועה:  119500
 החסידות בראשיתה

2 0 0     

 
  ) 11403013(ק. חובה  –עם תיזה  ימי הבינייםישראל  תולדות
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118890
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     0 0 2
118880קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927
2 0 0       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92611  
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  ) 11403014(ס. חובה  –עם תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118880
 היסטוריים

ד בתנאי שלא נלמ    2 0 0
118890קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 61192
0 0 2       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92711  
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  נ"ז 8מקסימום : נ"ז,  2מינימום : ) 11404002( השלמות הרצאה–תולדות ישראל העת החדשה עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  קדם שם נושא קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11004
     0 0 2 ישראל בתקופת המקרא

11006 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

2 0 0         

קווי יסוד לתולדות  11302
     0 0 2 ישראל בימי הביניים

11563 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 יםובדורות האחרונ

2 0 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11404003( השלמות תרגיל–תולדות ישראל העת החדשה עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11009
     0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

11010 
ווי יסוד לתולדות ק

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

0 2 0         

קווי יסוד לתולדות  11305
     0 2 0 ישראל בימי הביניים

11566 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

0 2 0         

 
  נ"ז 2מום : ) מקסי11404004( השלמות סמינריון–תולדות ישראל העת החדשה עם תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

היסטוריה חברתית של  11267
 תקופת המשנה והתלמוד

0 0 2     

משלמה ליהוא : ממלכות  11289
ישראל מהפילוג ועד 

 להפיכת יהוא
0 0 2         

י היהודים מאירופה גירוש 115960
הי"ד-במאות הי"ב  

0 0 2     

מוסתערבים, רומניוטים  115970
וספרדים: הפסיפס 

התרבותי של היהדות 
 העות'מאנית

0 0 2         

בין תגובה ליוזמה:  11771
פרקים בקביעת מדיניות 

ובקבלת החלטות 
 בתקופת השואה

0 0 2     
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מהפיכת התרבות  117720
היהודית: תנועת 

לה ממנדלסון ועד ההשכ
 סמולנסקין

0 0 2     

ממחמד עלי ועד גמאל  117723
יהודי  –עבד אלנאצר 

 מצרים בעת החדשה
0 0 2     
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  ) 11404006( השלמות ק. חובה–עם תיזה  התולדות ישראל העת החדש

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  םשם נושא קד קדם
 קדם

     0 0 0 ציון תיזה לתואר שני 11762

         0 0 0 קוליקויום מחלקתי 11997

 
  נ"ז  4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11404007( הרצאה-ק. בחירה –ה עם תיזה חדשתולדות ישראל העת ה
  ** לפי דרישות המסלול

         
קוד 
וג תנאי ס סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118470
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

2 0 0     

נשים ומנהיגות דתית  118510
21וה 20במאה ה  

2 0 0         

-התבוללות ואנטי 118530
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

2 0 0     

בין התערות לנבדלות:  11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

1 0 0     

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

2 0 0     

תגובתם של רבנים  119440
זרח התיכון בקהילות המ

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

2 0 0     

החברה החרדית  119460
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
2 0 0     

מסורת ומשבר ?  119480
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

2 0 0     

מחבורה לתנועה:  119500
 החסידות בראשיתה

2 0 0     
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** לפי דרישות   נ"ז 4) מקסימום : 11404008(סמינריון -ק. בחירה –ה עם תיזה חדשעת התולדות ישראל ה

  המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118460
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

0 0 2     

נשים ומנהיגות דתית  118500
21וה 20במאה ה  

0 0 2         

-התבוללות ואנטי 118520
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

0 0 2     

בין התערות לנבדלות:  11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

תנועת ההגירה בזמננו,  118990
הזדהות הקולקטיבית 

חב היהודי במר
 באמריקה הלטינית

0 0 1     

עשור ראשון למדינת  11941
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

0 0 2     

תגובתם של רבנים  119430
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

0 0 2     

החברה החרדית  119450
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
0 0 2     

מסורת ומשבר ?  119470
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

0 0 2     

מחבורה לתנועה:  119490
 החסידות בראשיתה

0 0 2     

 
נ"ז   4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11404009(עת עתיקה -ק. בחירה –תולדות ישראל העת החדשה עם תיזה 

  ** לפי דרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה קורס שם קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בין התערות לנבדלות:  11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0   
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חברה וחיי יום יום  11870
 בישראל המקראית

2 0 0       

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118870
או גיבור בשלהי ימי 

 ?יהבית השנ
2 0 0   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

נ"ז   4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11404010(ימי הביניים-ק. בחירה –ה עם תיזה חדשתולדות ישראל העת ה
  ** לפי דרישות המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 ות לנבדלות:בין התער 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

נשים ומשפחות יהודיות  118920
1800-1200  

2 0 0         

יהדות פרובנס בימי  118940
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
2 0 0     

  ) 11404013(ק. חובה  –ה עם תיזה חדשתולדות ישראל העת ה
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118890
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     0 0 2
118880קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927
2 0 0       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92611  
 

  ) 11404014( ס. חובה –ה עם תיזה חדשה עתתולדות ישראל ה
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118880
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     2 0 0
118890קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 61192
0 0 2       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92711  
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  נ"ז 8מקסימום : נ"ז,  2מינימום : ) 11502002( השלמות הרצאה–תולדות ישראל העת העתיקה בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11004
     0 0 2 ישראל בתקופת המקרא

11006 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

2 0 0         

קווי יסוד לתולדות  11302
     0 0 2 ישראל בימי הביניים

11563 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

2 0 0         

 
  נ"ז 2קסימום : ) מ11502003( השלמות תרגיל–תולדות ישראל העת העתיקה בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11009
     0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

11010 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

0 2 0         

יסוד לתולדות  קווי 11305
     0 2 0 ישראל בימי הביניים

11566 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

0 2 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11502004( השלמות סמינריון–תיזה  בליתולדות ישראל העת העתיקה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

היסטוריה חברתית של  11267
 תקופת המשנה והתלמוד

0 0 2     

משלמה ליהוא : ממלכות  11289
ישראל מהפילוג ועד 

 להפיכת יהוא
0 0 2         

גירושי היהודים מאירופה  115960
הי"ד-במאות הי"ב  

0 0 2     

מוסתערבים, רומניוטים  115970
ספרדים: הפסיפס ו

התרבותי של היהדות 
 העות'מאנית

0 0 2         

בין תגובה ליוזמה:  11771
פרקים בקביעת מדיניות 

ובקבלת החלטות 
 בתקופת השואה

0 0 2     
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מהפיכת התרבות  117720
היהודית: תנועת 

ההשכלה ממנדלסון ועד 
 סמולנסקין

0 0 2     

ממחמד עלי ועד גמאל  117723
יהודי  –עבד אלנאצר 

 מצרים בעת החדשה
0 0 2     
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  נ"ז 2) מקסימום : 02006511( ק. חובה –תיזה  בליתולדות ישראל העת העתיקה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בחינת השלמה לתואר  11849
 שני

0 0 0     

 
  נ"ז 6מקסימום : נ"ז,  2מינימום : ) 11502007( הרצאה-ק. בחירה –תיזה  בלית ישראל העת העתיקה תולדו

  ** בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

חברה וחיי יום יום  11870
 בישראל המקראית

2 0 0         

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118870
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
2 0 0     

 
 נ"ז 4מקסימום:נ"ז,  2מינימום:) 11502008(סמינריון -ק. בחירה –תיזה  בליתולדות ישראל העת העתיקה 

  לדרישות המסלול** בהתאם 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

חברה וחיי יום יום  11869
 בישראל המקראית

0 0 2         

בוגד  –תתיהו יוסף בן מ 118860
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
0 0 2     

 
 6נ"ז, מקסימום :  2מינימום : ) 11502009(ימי הביניים-ק. בחירה –תיזה  בליתולדות ישראל העת העתיקה 

  נ"ז  ** בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  ם נושא קדםש קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

נשים ומשפחות יהודיות  118920
1800-1200  

2 0 0         

יהדות פרובנס בימי  118940
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
2 0 0     
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 4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 115020010(ימי הביניים-ריוןסמינ –תולדות ישראל העת העתיקה בלי תיזה 

  נ"ז ** בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

נשים ומשפחות יהודיות  118910
1800-1200  

0 0 2         

יהדות פרובנס בימי  118930
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
0 0 2     

 
 

 6נ"ז, מקסימום :  2מינימום : ) 11502011(עת חדשה -ק. בחירה –תיזה  בליתולדות ישראל העת העתיקה 
  נ"ז  ** בהתאם לדרישות המסלול

         
קוד 

סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס ורסק
 קדם

קוד תנאי 
הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם

 קדם
פליטים או גאּולים:  118470

העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

2 0 0     

נשים ומנהיגות דתית  118510
21וה 20במאה ה  

2 0 0         

-התבוללות ואנטי 118530
 התבוללות במאה
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

2 0 0     

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

1 0 0     

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

2 0 0     

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

2 0 0     

החברה החרדית  119460
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
2 0 0     
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מסורת ומשבר ?  119480
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

2 0 0     

מחבורה לתנועה:  119500
 אשיתההחסידות בר

2 0 0     
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 4נ"ז, מקסימום :  2מינימום : ) 11502012(עת חדשה -סמינריון –תולדות ישראל העת העתיקה בלי תיזה 

  נ"ז  ** בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

ים או גאּולים: פליט 118460
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

0 0 2     

נשים ומנהיגות דתית  118500
21וה 20במאה ה  

0 0 2         

-התבוללות ואנטי 118520
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

0 0 2     

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

תנועת ההגירה בזמננו,  118990
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

0 0 1     

עשור ראשון למדינת  11941
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

0 0 2     

תגובתם של רבנים  119430
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

0 0 2     

החברה החרדית  119450
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
0 0 2     

מסורת ומשבר ?  119470
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

0 0 2     

מחבורה לתנועה:  119490
 החסידות בראשיתה

0 0 2     

 
 
 

  ) 11502013(השלמות ק. חובה –תיזה  בליתולדות ישראל העת העתיקה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס רסקו

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118890
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     0 0 2
118880קוד   
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 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927
2 0 0       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92611  
 

  ) 11502014(השלמות ס. חובה –יזה ת בליתולדות ישראל העת העתיקה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118880
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     2 0 0
118890קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 61192
0 0 2       

שלא בתנאי  
נלמד קוד 

92711  
 
 

  נ"ז 8נ"ז, מקסימום :  2מינימום : ) 11503002( השלמות הרצאה–בלי תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11004
     0 0 2 מקראישראל בתקופת ה

11006 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

2 0 0         

קווי יסוד לתולדות  11302
     0 0 2 ישראל בימי הביניים

11563 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

2 0 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11503003( ת תרגילהשלמו–בלי תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11009
     0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

11010 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

0 2 0         

קווי יסוד לתולדות  11305
     0 2 0 ישראל בימי הביניים

11566 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

0 2 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11503004( השלמות סמינריון–בלי תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

היסטוריה חברתית של  11267
 תקופת המשנה והתלמוד

0 0 2     
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משלמה ליהוא : ממלכות  11289
ישראל מהפילוג ועד 

 להפיכת יהוא
0 0 2         

גירושי היהודים מאירופה  115960
הי"ד-במאות הי"ב  

0 0 2     

וסתערבים, רומניוטים מ 115970
וספרדים: הפסיפס 

התרבותי של היהדות 
 העות'מאנית

0 0 2         

בין תגובה ליוזמה:  11771
פרקים בקביעת מדיניות 

ובקבלת החלטות 
 בתקופת השואה

0 0 2     

מהפיכת התרבות  117720
היהודית: תנועת 

ההשכלה ממנדלסון ועד 
 סמולנסקין

0 0 2     

ועד גמאל  ממחמד עלי 117723
יהודי  –עבד אלנאצר 

 מצרים בעת החדשה
0 0 2     
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  נ"ז 2) מקסימום : 00635011( ק. חובה –בלי תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בחינת השלמה לתואר  11849
 שני

0 0 0     

 
נ"ז **  6נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11503007( הרצאה-ק. בחירה –בלי תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

  בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 דלות:בין התערות לנב 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

נשים ומשפחות יהודיות  118920
1800-1200  

2 0 0         

יהדות פרובנס בימי  118940
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
2 0 0     

 
נ"ז **  4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11503008(סמינריון -ק. בחירה –בלי תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

  בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

נשים ומשפחות יהודיות  118910
1800-1200  

0 0 2       

יהדות פרובנס בימי  118930
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
0 0 2   

  

 
נ"ז **  6נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11503009(עת עתיקה -ק. בחירה –בלי תיזה  ימי בינייםתולדות ישראל 

  בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

חברה וחיי יום יום  11870
 בישראל המקראית

2 0 0       

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118870
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
2 0 0   
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נ"ז **  4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 115030010(עת עתיקה-סמינריון –בלי תיזה  ימי הבינייםתולדות ישראל 

  בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

חברה וחיי יום יום  11869
 בישראל המקראית

0 0 2         

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118860
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
0 0 2     

 
 

נ"ז  6נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11503011(עת חדשה -ק. בחירה –תולדות ישראל ימי הביניים בלי תיזה 
  ** בהתאם לדרישות המסלול

         
 קוד

סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס
 קדם

קוד תנאי 
הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם

 קדם
פליטים או גאּולים:  118470

העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

2 0 0     

נשים ומנהיגות דתית  118510
21וה 20במאה ה  

2 0 0         

-התבוללות ואנטי 118530
אה התבוללות במ

העשרים ובמאה 
 העשרים ואחד

2 0 0     

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

1 0 0     

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

2 0 0     

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

2 0 0     

החברה החרדית  119460
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
2 0 0     
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מסורת ומשבר ?  119480
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

2 0 0     

מחבורה לתנועה:  119500
 בראשיתההחסידות 

2 0 0     
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נ"ז **  4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11503012(עת חדשה -סמינריון –תולדות ישראל ימי הביניים בלי תיזה 

  בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

או גאּולים:  פליטים 118460
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

0 0 2     

נשים ומנהיגות דתית  118500
21וה 20במאה ה  

0 0 2         

-התבוללות ואנטי 118520
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

0 0 2     

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

תנועת ההגירה בזמננו,  118990
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

0 0 1     

עשור ראשון למדינת  11941
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

0 0 2     

תגובתם של רבנים  119430
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

0 0 2     

ברה החרדית הח 119450
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
0 0 2     

מסורת ומשבר ?  119470
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

0 0 2     

מחבורה לתנועה:  119490
 החסידות בראשיתה

0 0 2     

 
 
 

  ) 11503013(השלמות ק. חובה –תולדות ישראל ימי הביניים בלי תיזה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס סקור

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118890
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     0 0 2
118880קוד   
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 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927
2 0 0       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92611  
 

  ) 11503014(השלמות ס. חובה –יזה תולדות ישראל ימי הביניים בלי ת
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118880
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     2 0 0
118890קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 61192
0 0 2       

שלא בתנאי  
נלמד קוד 

92711  
 
 

  נ"ז 8נ"ז, מקסימום :  2מינימום : ) 11504002( השלמות הרצאה–תולדות ישראל העת החדשה בלי תיזה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11004
     0 0 2 ראישראל בתקופת המק

11006 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

2 0 0         

קווי יסוד לתולדות  11302
     0 0 2 ישראל בימי הביניים

11563 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

2 0 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11504003( גילהשלמות תר–תולדות ישראל העת החדשה בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11009
     0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

11010 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

0 2 0         

קווי יסוד לתולדות  11305
     0 2 0 ישראל בימי הביניים

11566 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

0 2 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11504004( השלמות סמינריון–תולדות ישראל העת החדשה בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  וןסמינרי תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

היסטוריה חברתית של  11267
 תקופת המשנה והתלמוד

0 0 2     
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משלמה ליהוא : ממלכות  11289
ישראל מהפילוג ועד 

 להפיכת יהוא
0 0 2         

גירושי היהודים מאירופה  115960
הי"ד-במאות הי"ב  

0 0 2     

ים, רומניוטים מוסתערב 115970
וספרדים: הפסיפס 

התרבותי של היהדות 
 העות'מאנית

0 0 2         

בין תגובה ליוזמה:  11771
פרקים בקביעת מדיניות 

ובקבלת החלטות 
 בתקופת השואה

0 0 2     

מהפיכת התרבות  117720
היהודית: תנועת 

ההשכלה ממנדלסון ועד 
 סמולנסקין

0 0 2     

מאל ממחמד עלי ועד ג 117723
יהודי  –עבד אלנאצר 

 מצרים בעת החדשה
0 0 2     
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  נ"ז 2) מקסימום : 50400611( ק. חובה –תולדות ישראל העת החדשה בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בחינת השלמה לתואר  11849
 שני

0 0 0     

 
 

נ"ז **  6נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11504007הרצאה (-ק. בחירה –העת החדשה בלי תיזה תולדות ישראל 
  בהתאם לדרישות המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118470
יות הגדולות העל

מארצות האסלאם 
)1948– 1970 ) 

2 0 0     

נשים ומנהיגות דתית  118510
21וה 20במאה ה  

2 0 0         

-התבוללות ואנטי 118530
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

2 0 0     

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

ההגירה בזמננו,  תנועת 118991
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

1 0 0     

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

2 0 0     

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

2 0 0     

החברה החרדית  119460
תינה בתקופת בפלש

 המנדט הבריטי
2 0 0     

מסורת ומשבר ?  119480
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

2 0 0     

מחבורה לתנועה:  119500
 החסידות בראשיתה

2 0 0     
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נ"ז **  4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11504008סמינריון (-ק. בחירה –בלי תיזה  עת חדשהתולדות ישראל 

  אם לדרישות המסלולבהת
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118460
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

0 0 2     

נשים ומנהיגות דתית  118500
21וה 20במאה ה  

0 0 2         

-התבוללות ואנטי 118520
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

0 0 2     

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

תנועת ההגירה בזמננו,  118990
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

0 0 1     

עשור ראשון למדינת  11941
דיוקנה של ישראל: 

 חברה בצל העבר
0 0 2     

תגובתם של רבנים  119430
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

0 0 2     

החברה החרדית  119450
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
0 0 2     

מסורת ומשבר ?  119470
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

0 0 2     

מחבורה לתנועה:  119490
 החסידות בראשיתה

0 0 2     

 
 

נ"ז **  6נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11504009(עת עתיקה -ק. בחירה –בלי תיזה  עת חדשהתולדות ישראל 
  בהתאם לדרישות המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

ערה לתנאי ה שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     
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חברה וחיי יום יום  11870
 בישראל המקראית

2 0 0       

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118870
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
2 0 0   
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נ"ז **  4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 115040010(עת עתיקה-סמינריון –בלי תיזה  עת חדשהתולדות ישראל 

  בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

יום חברה וחיי יום  11869
 בישראל המקראית

0 0 2         

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118860
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
0 0 2     

נ"ז  6נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 115040011( ימי הביניים-ק. בחירה –בלי תיזה  עת חדשהתולדות ישראל 
  ** בהתאם לדרישות המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

נשים ומשפחות יהודיות  118920
1800-1200  

2 0 0         

יהדות פרובנס בימי  118940
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
2 0 0     

נ"ז  4נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 115040012(ימי הביניים -סמינריון –עת חדשה בלי תיזה תולדות ישראל 
  ** בהתאם לדרישות המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
זהות תודעת ה

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

נשים ומשפחות יהודיות  118910
1800-1200  

0 0 2       

יהדות פרובנס בימי  118930
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
0 0 2   

  

  ) 11504013(השלמות ק. חובה –בלי תיזה  עת חדשהתולדות ישראל 
         

קוד 
סוג תנאי  יוןסמינר תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118890
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     0 0 2
118880קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927
2 0 0       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92611  
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  ) 11504014(השלמות ס. חובה –בלי תיזה  עת חדשהתולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118880
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     2 0 0
118890קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 61192
0 0 2       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92711  
 
 

  נ"ז 4מקסימום : נ"ז,  2מינימום : ) 11505002( השלמות הרצאה–ראל מסלול מורים בלי תיזה תולדות יש
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11004
     0 0 2 ישראל בתקופת המקרא

11006 
לתולדות  קווי יסוד

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

2 0 0         

קווי יסוד לתולדות  11302
     0 0 2 ישראל בימי הביניים

11563 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

2 0 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11505003( השלמות תרגיל–תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קווי יסוד לתולדות  11009
     0 2 0 ישראל בתקופת המקרא

11010 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בתקופת בית 
 שני, משנה ותלמוד

0 2 0         

ות קווי יסוד לתולד 11305
     0 2 0 ישראל בימי הביניים

11566 
קווי יסוד לתולדות 

ישראל בעת החדשה 
 ובדורות האחרונים

0 2 0         

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11505004( השלמות סמינריון–תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

היסטוריה חברתית של  11267
 תקופת המשנה והתלמוד

0 0 2     

משלמה ליהוא : ממלכות  11289
ישראל מהפילוג ועד 

0 0 2         
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 להפיכת יהוא

גירושי היהודים מאירופה  115960
הי"ד-במאות הי"ב  

0 0 2     

מוסתערבים, רומניוטים  115970
סיפס וספרדים: הפ

התרבותי של היהדות 
 העות'מאנית

0 0 2         

בין תגובה ליוזמה:  11771
פרקים בקביעת מדיניות 

ובקבלת החלטות 
 בתקופת השואה

0 0 2     

מהפיכת התרבות  117720
היהודית: תנועת 

ההשכלה ממנדלסון ועד 
 סמולנסקין

0 0 2     

ממחמד עלי ועד גמאל  117723
יהודי  –עבד אלנאצר 

 רים בעת החדשהמצ
0 0 2     
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  נ"ז 2) מקסימום : 50500611( ק. חובה –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

בחינת השלמה לתואר  11849
 שני

0 0 0     

 
נ"ז,  2מינימום:) 11505007( עת עתיקה-הרצאה -ק. בחירה –סלול מורים בלי תיזה תולדות ישראל מ

  נ"ז ** בהתאם לדרישות המסלול 8מקסימום:
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

סטוריה היהודיתבהי  
2 0 0     

חברה וחיי יום יום  11870
 בישראל המקראית

2 0 0         

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118870
או גיבור בשלהי ימי 

 ?הבית השני
2 0 0     

 
  "זנ 2)מקסימום:11505008(עת עתיקה–סמינריון-ק. בחירה –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

חברה וחיי יום יום  11869
 בישראל המקראית

0 0 2         

בוגד  –יוסף בן מתתיהו  118860
או גיבור בשלהי ימי 

 ?ת השניהבי
0 0 2     

 
נ"ז  8נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11505009(ימי הביניים-ק. בחירה –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 

  ** בהתאם לדרישות המסלול
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 ערות לנבדלות:בין הת 11864
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
2 0 0     

נשים ומשפחות יהודיות  118920
1800-1200  

2 0 0         

יהדות פרובנס בימי  118940
דיוקן של  –הביניים 

 חברה ותרבות
2 0 0     
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  נ"ז 2) מקסימום : 115050010(ימי הביניים-סמינריון –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

נשים ומשפחות יהודיות  118910
1800-1200  

0 0 2         

יהדות פרובנס בימי  118930
דיוקן של  –ביניים ה

 חברה ותרבות
0 0 2     

 
 

נ"ז  8נ"ז, מקסימום: 2מינימום:) 11502011(עת חדשה -ק. בחירה –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 
  ** בהתאם לדרישות המסלול

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

אי הערה לתנ שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118470
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

2 0 0     

נשים ומנהיגות דתית  118510
21וה 20במאה ה  

2 0 0         

-התבוללות ואנטי 118530
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

2 0 0     

 בין התערות לנבדלות: 11864
תודעת הזהות 

טוריה היהודיתבהיס  
2 0 0     

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

1 0 0     

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

2 0 0     

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
םהתשע עשרה והעשרי  

2 0 0     

החברה החרדית  119460
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
2 0 0     

מסורת ומשבר ?  119480
היסטוריה חדשה של 

2 0 0     
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-יהדות המאה השמונה
 עשרה

מחבורה לתנועה:  119500
 החסידות בראשיתה

2 0 0     
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  נ"ז 2) מקסימום : 11505012(עת חדשה -סמינריון –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118460
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

0 0 2     

נשים ומנהיגות דתית  118500
21וה 20במאה ה  

0 0 2         

-התבוללות ואנטי 118520
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

0 0 2     

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית
0 0 2     

תנועת ההגירה בזמננו,  118990
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

0 0 1     

עשור ראשון למדינת  11941
ל: דיוקנה של ישרא

 חברה בצל העבר
0 0 2     

תגובתם של רבנים  119430
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

0 0 2     

החברה החרדית  119450
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי
0 0 2     

מסורת ומשבר ?  119470
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

0 0 2     

מחבורה לתנועה:  119490
 החסידות בראשיתה

0 0 2     

 
 
 

  ) 11505013(ק. חובה  –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118890
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     0 0 2
118880קוד   

בתנאי שלא         0 0 2 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927
נלמד קוד 
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92611  

 
  ) 11505014(ס. חובה  –תולדות ישראל מסלול מורים בלי תיזה 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

 הערה לתנאי שם נושא קדם קדם
 קדם

קריאה, כתיבה וחשיבה  118880
 היסטוריים

בתנאי שלא נלמד     2 0 0
118890קוד   

 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 61192
0 0 2       

בתנאי שלא  
נלמד קוד 

92711  
 
 

  נ"ז 8) מקסימום : 11406002(יהדות זמננו ק. חובה –יהדות זמננו עם תיזה  -תולדות ישראל 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה ורסשם ק קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

        ציון תיזה לתואר שני 11762

מברלין לירושלים:  118970
הזרמים הדתיים בחברה 

 היהודית בעת החדשה

2 
      

סוגיות ביהדות זמננו:  118981
דמוגרפיה, סוציולוגיה, 

 הגירה והזדהות

2 
      

שפה ותקשורת בעולם  11944
 היהודי בימינו

1       

       1 יצירה יהודית בת זמננו 11977

החינוך בעולם היהודי  11979
במחצית השנייה של 

20-המאה ה  

1 
      

העולם היהודי ממלחמת  11981
 העולם השנייה ועד ימינו

2       

מבוא לפוליטיקה  11983
 הישראלית

2       

            יום מחלקתיקוליקו 11997

  נ"ז 6) מקסימום : 11406003(יהדות זמננו ק. בחירה –יהדות זמננו עם תיזה  -תולדות ישראל 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים: העליות  118470
ות האסלאם הגדולות מארצ

)1948– 1970 ) 

2 
      

נשים ומנהיגות דתית במאה  118510
21וה 20ה  

2       
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התבוללות -התבוללות ואנטי 118530
במאה העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

2 
      

בין התערות לנבדלות:  11864
תודעת הזהות בהיסטוריה 

 היהודית

2 
      

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
טיבית הזדהות הקולק

במרחב היהודי באמריקה 
 הלטינית

1 

      

       2 סוגיות בהיסטוריוגרפיה 11927

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של חברה 

 בצל העבר

2 
      

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות התשע 
 עשרה והעשרים

2 

      

החברה החרדית  119460
פלשתינה בתקופת המנדט ב

 הבריטי

2 
          

מסורת ומשבר ? היסטוריה  119480
חדשה של יהדות המאה 

עשרה-השמונה  

2 
      

מחבורה לתנועה: החסידות  119500
 בראשיתה

2       
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  נ"ז 2) מקסימום : 11406004(יהדות זמננו ס. חובה –יהדות זמננו עם תיזה  -תולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

מברלין לירושלים:  118960
הזרמים הדתיים בחברה 

 היהודית בעת החדשה

 
 

2 
    

סוגיות ביהדות זמננו:  118980
דמוגרפיה, סוציולוגיה, 

 הגירה והזדהות

 
 

2 
    

ולם שפה ותקשורת בע 11928
 היהודי בימינו

  1     

     1   יצירה יהודית בת זמננו 11950

החינוך בעולם היהודי  11978
במחצית השנייה של 

20-המאה ה  

 
 

1 
    

העולם היהודי ממלחמת  11980
 העולם השנייה ועד ימינו

  2     

מבוא לפוליטיקה  11982
 הישראלית

  2     

 
  נ"ז 2) מקסימום : 11406005(יהדות זמננו ס. בחירה –זה יהדות זמננו עם תי -תולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118460
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

 

 

2 

    

ית נשים ומנהיגות דת 118500
21וה 20במאה ה  

  2     

-התבוללות ואנטי 118520
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

 

 

2 

    

 בין התערות לנבדלות: 11863
תודעת הזהות 

 בהיסטוריה היהודית

 
 

2 
    

תנועת ההגירה בזמננו,  118990
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

 

 

1 

    

ת בהיסטוריוגרפיהסוגיו 11926    2     

עשור ראשון למדינת  11941
ישראל: דיוקנה של 
 חברה בצל העבר

 
 

2 
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תגובתם של רבנים  119430
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

 

 

2 

    

החברה החרדית  119450
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי

 
 

2 
    

? מסורת ומשבר  119470
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

 

 

2 

    

מחבורה לתנועה:  119490
 החסידות בראשיתה

  2     

 
  נ"ז 8) מקסימום : 11506013(יהדות זמננו ק. חובה –יהדות זמננו בלי תיזה  -תולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם דםק
 קדם

מברלין לירושלים:  118970
הזרמים הדתיים בחברה 

 היהודית בעת החדשה

2 
      

סוגיות ביהדות זמננו:  118981
דמוגרפיה, סוציולוגיה, 

 הגירה והזדהות

2 
      

שפה ותקשורת בעולם  11944
 היהודי בימינו

1       

       1 יצירה יהודית בת זמננו 11977

החינוך בעולם היהודי  11979
במחצית השנייה של 

20-המאה ה  

1 
      

העולם היהודי ממלחמת  11981
 העולם השנייה ועד ימינו

2       

מבוא לפוליטיקה  11983
 הישראלית

2       

  נ"ז 10) מקסימום : 11506014(יהדות זמננו ק. בחירה –יהדות זמננו בלי תיזה  -תולדות ישראל 
         

קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים: העליות  118470
הגדולות מארצות האסלאם 

)1948– 1970 ) 

2 
      

נשים ומנהיגות דתית במאה  118510
21וה 20ה  

2       

התבוללות -התבוללות ואנטי 118530
ה העשרים ובמאה במא

 העשרים ואחד

2 
      

תנועת ההגירה בזמננו,  118991
הזדהות הקולקטיבית 

2       
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במרחב היהודי באמריקה 
 הלטינית

עשור ראשון למדינת  119421
ישראל: דיוקנה של חברה 

 בצל העבר

2 
      

תגובתם של רבנים  119440
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות התשע 
והעשרים עשרה  

2 

      

החברה החרדית  119460
בפלשתינה בתקופת המנדט 

 הבריטי

2 
          

מסורת ומשבר ? היסטוריה  119480
חדשה של יהדות המאה 

עשרה-השמונה  

2 
      

מחבורה לתנועה: החסידות  119500
 בראשיתה

2       
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  נ"ז 2) מקסימום : 11506015( יהדות זמננו ס. חובה–יהדות זמננו בלי תיזה  -תולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

מברלין לירושלים:  118960
הזרמים הדתיים בחברה 

 היהודית בעת החדשה

 
 

2 
    

סוגיות ביהדות זמננו:  118980
דמוגרפיה, סוציולוגיה, 

רה והזדהותהגי  

 
 

2 
    

שפה ותקשורת בעולם  11928
 היהודי בימינו

  1     

     1   יצירה יהודית בת זמננו 11950

החינוך בעולם היהודי  11978
במחצית השנייה של 

20-המאה ה  

 
 

1 
    

העולם היהודי ממלחמת  11980
 העולם השנייה ועד ימינו

  2     

מבוא לפוליטיקה  11982
 הישראלית

  2     

 
  נ"ז 4) מקסימום : 11506016(יהדות זמננו ס. בחירה –תיזה  בלייהדות זמננו  -תולדות ישראל 

         
קוד 
סוג תנאי  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קורס

 קדם
קוד תנאי 

הערה לתנאי  שם נושא קדם קדם
 קדם

פליטים או גאּולים:  118460
העליות הגדולות 
מארצות האסלאם 

)8194– 1970 ) 

 

 

2 

    

נשים ומנהיגות דתית  118500
21וה 20במאה ה  

  2     

-התבוללות ואנטי 118520
התבוללות במאה 
העשרים ובמאה 

 העשרים ואחד

 

 

2 

    

תנועת ההגירה בזמננו,  118990
הזדהות הקולקטיבית 

במרחב היהודי 
 באמריקה הלטינית

 

 

1 

    

עשור ראשון למדינת  11941
נה של ישראל: דיוק

 חברה בצל העבר

 
 

2 
    

תגובתם של רבנים  119430
בקהילות המזרח התיכון 

למודרניזציה במאות 
 התשע עשרה והעשרים

 

 

2 
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החברה החרדית  119450
בפלשתינה בתקופת 

 המנדט הבריטי

 
 

2 
    

מסורת ומשבר ?  119470
היסטוריה חדשה של 
-יהדות המאה השמונה

 עשרה

 

 

2 

    

ורה לתנועה: מחב 119490
 החסידות בראשיתה

  2     
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