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ישראלה לחלקמה  מחשבת 

 פזי -ח' בןראש המחלקה למחשבת ישראל :     
 

 ד' שוורץ     ,פזי-ח' בן פרופסור :                                     ד' אברמס,
 

 ,י' הלפר, י' קולר, מ' שניידר ,א' אלקיים   מרצה בכיר :                               
 

 ' הרשקוביץ, צ' קויפמןי                    מרצה :                     
 

   , א' מלאכי  א' אידלשטיין עמית הוראה :                               
 

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

 03-5318421      טלפון  + מענה קולי :                 
 

    03-7384102                                         פקס :  
 

 /http://jphilosophy.biu.ac.ilכתובת אינטרנט :                    

ן  תואר ראשו

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

 : לה לתואר ראשוןתנאי קב
 

 תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי
 

   : תואר ראשון  - מחשבת ישראלהדרישות ל
 

  : ראשי לפי הפירוט-הדולמקצוע  "שש  27
 
     בה)חו ב'-(שנה א' דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל  024 )1
   (שנה א' חובה) 15 -עד המאה ה  10 -מאה ה תולדות הפילוסופיה היהודית מה 101 )2
  חובה) ב'-(שנה א' עבריתמבוא לתורת הסוד ה 159 )3
 (החל משנה ב' ומעלה) יהודית בעת החדשהתולדות הפילוסופיה ה             201 )4
 קריאת טקסטים בהגות היהודית בימה"ב 30124/  חובה) ב'-(שנה א' קריאה בספר הזוהר  213 )5
 )ב' חובה-שנים א'(קריאת טקסטים  19 -עד המאה ה  17 -ודית במאה ה פילוסופיה יהמבוא ל 055 )6

   (החל משנה ב' ומעלה) ש"ש 4=  סימסטריאלייםסמינריונים   4                                 
 ש"ש  12= קורסי בחירה סימסטריאליים  12                                 

  : הוראות כלליות
 

 ידה על השתתפות בקורסים המדורגים לפי סדר שנות הלימוד, כמצוין בגוף התכנית.המחלקה מקפ א.

    "שש 4סימסטריאליים =  סמינריונים 4 - להשתתפות פעילה ב ואילך, בנוסף ב'תלמיד משנה  כל ב.
 ת לכל קורס בו הוא משתתף.  סמינריוני הבכתיבת עבוד חייב

 
  Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.ilלינק קישור למבוא המחלקתי : 

http://jphilosophy.biu.ac.il/
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 תואר שני

במסגרת המחלקה למחשבת ישראל ניתן לבחור באחד משני מסלולי הלימוד הבאים לתואר שני בתנאי 
 :  78שמסיימים את התואר הראשון בממוצע של  

 
 זהיעם ת   - מסלול א'  .1
 זהית ללא   - מסלול ב'  .2

 
 :עם תיזה  הדרישות למסלול א'

 : דרישות מוקדמות א.

  ללא קורסי השלמה. מחשבת ישראלתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במ

 יחויבו בקורסי השלמה. אחרות  חלקותתלמידים שלמדו במ

  : מכסת השעות והסמינריונים ב.

 הבאה : לפי החלוקה  "ש סימסטריאליותש  12
  סמינריונית העל התלמיד להגיש עבוד -סמינריונים למ.א.   4 ש"ש  4        

    הרצאות למ.א.  -קורסים סימסטריאליים   8 ש"ש  8              

   

 : ידיעת שפות .ג

ום ההתמחות, בתיאום עם חידיעה של שפה זרה נוסף לשליטה באנגלית. השפה תיקבע בהתחשב בת
 המנחה ועם ראש המחלקה.

 .מחלקתי ומפגשים קבועים עם המנחה סמינרהשתתפות חובה ב ד. 

 בהתאם לתקנון הכללי : ודת גמרכתיבת עב .ה

  מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני  .ו

  
  : זהית ללאהדרישות למסלול ב' 

 : דרישות מוקדמות א.

 ללא קורסי השלמה.  מחשבת ישראלמתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון ב

 . השלמה קורסיאחרות יחויבו ב חלקותתלמידים שלמדו במ

 : מכסת השעות והסמינריונים ב.

 הבאה: לפי החלוקה  סימסטריאליות "ש ש  18
 (בסמינריונים אלה על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית) .למ.א סימסטריאליים סמינריונים   6 ש"ש    6    

 הרצאות למ.א.   12 ש"ש  12 

   

 מחלקתי סמינרהשתתפות חובה ב ג.
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 וניברסיטה לתואר שני מילוי דרישות ותקנות הא .ד

  
 תכנית למורים במחשבת ישראל לתואר שני במסלול ללא תיזה

במחשבת ישראל עם שני המסלול מיועד למורים ואנשי חינוך בעלי תעודת הוראה, הלומדים לקראת תואר 
  .  78 -בממוצע   דגש חינוכי. יתקבלו לתכנית : מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח

 B.E.Dוגם בעלי תואר  שסיימו תואר ראשוןגננות  /מורים/ מנהלי בתי ספר -שהם למסלול : סטודנטים עמדים מו
 ש"ש סימסטריאליות.    10  מחוייבים בהשלמות בהיקף שלביהדות, 

  . 
 התכנית מותאמת לאנשי החינוך וכוללת : 

 
   לפי החלוקה הבאה :  ש"ש סימסטריאליות  18       
 

 סמינריונים סימסטריאליים למ.א.(בסמינריונים אלה על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית)  4ש"ש      4      
 הרצאות למ.א.  12ש"ש      12     

 מ. ישראל במערכת החינוך  –חובת השתתפות בסדנת המורים  –הרצאות  2ש"ש       2      
 

לשנת  , קיימת אפשרות להרשם לתכנית המוריםלימודי תנ"ך ומחשבת ישראל –לבאים מתחום מדעי היהדות 
    לימודים אחת בלבד, ועליהם יהיה לסיים את כל החובות באותה שנה.

     
 תנ"ך, תלמוד, תושבע"פ לדוגמא :  -באחד ממקצועות היהדות שאינם מחשבת ישראל -קורס שנתי בלימודי יסוד ביהדות   

 ישראל-והיסטוריה של עם                                                 
              

  Jewish-PhilosophyDept@mail.biu.ac.ilלינק קישור למבוא המחלקתי : 
                                                  

 : למ"אמשולב סלול מ
עדו הוא סיום שי ,במסלוללתואר הראשון ה יקיימת אפשרות להשתלב במהלך שנת הלימודים הראשונה או השני

  הם :  הםיציונשנים בלבד, והוא מיועד לתלמידים ש  4 -כ שני. מסלול זה נמשך התואר ה
 .    540פסיכומטרי  ,90בגרות 

 חלקה. ראיון אישי עם ראש המקבלה למסלול זה מותנית ב

 לתואר שלישי מחשבת ישראלל חלקהדרישות המ

 חלקהראיון עם ראש המ  

 שאינו מחקרי במחשבת ישראל או שבאים מתחום אחר, חייבים בכתיבת תיזה לתואר שני        סטודנטים שבאים ממסלול  

 במחשבת ישראל כחלק מההשלמות לתואר שלישי.  

 לכל אחת מהמשימות.  86חייב להיות  ציון של   -הממוצע לתיזה וגם לקורסי ההשלמה  

 שתאושר ע"י הועדה לתואר שלישי. מחקרהצעת הגשת   

 חלקה.מיוחדת שתקבע ע"י ראש המלימודים ת תכני  

 .מחלקתי ובסמינר חוקרים סמינרהשתתפות ב  

 . מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שלישי  

 קורסים סימסטריאליים כל שנה.   4 -, לפחות (סמינריונים או הרצאות) סימסטריאלייםסי בחירה קור  12 -השתתפות ב  

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