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תו א ר ר א שון
מטרת הלימודים במחלקה היא להקנות לסטודנט ידע ויכולת ניתוח של תהליכים היסטוריים .במחלקה מספר
מסלולי לימוד מתוכם על הסטודנט לבחור את המסלול המתאים לו .בהמשך מפורטים המסלולים והדרישות לכל
אחד מהם.
בכל מסלול מחולקים הלימודים כדלקמן:
.1

א.

קורסי מבוא  -אותם יש ללמוד בשנה א' .קורסים אלה מורכבים מהרצאות ותרגילים צמודים שנתיים.

ב.

קורסי עזר  -אותם יש ללמוד בשנה א' .את הקורס 'תולדות הרעיון המדיני' ( )18-1000ניתן ללמוד גם
דרך המחלקה למדעי המדינה ( )71-108אולם במקרה זה יש ללמוד קורס בחירה נוסף בהיקף 2
ש"ש במחלקה.
קורסים מתקדמים  -כל סטודנט חייב ללמוד קורסים מתקדמים משני סוגים:

.2
א.

הרצאות  -בקורסים אלו חייבים בבחינה בלבד וניתן לחלק אותם על פני שלוש שנות הלימודים .מספרם
נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.
יש לשים לב היטב למספרי הקבוצות .יש קבוצות המיועדות לתלמידי תארים מתקדמים בלבד!

ב.

פרוסמינריונים  -בכל אחד מהקורסים חייבים במטלה וברפרט ויש ללמוד אותם משנה ב' .מספרם
נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.
כדי לשפר את סיכויי ההצלחה בסמינרים ,המחלקה ממליצה לסטודנטים ללמוד  2קורסי פרו-סמינריון
בשנת הלימודים השנייה.
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.3

קורסים מחוץ למחלקה  -במקרה שדרישות המסלול כוללות קורסים מחוץ למחלקה נרשמים לאותם
קורסים במחלקה המוזכרת והמטלות בקורס נקבעות בה.

.4

סמינריונים  -נלמדים בשנת הלימודים השניה והשלישית ומחויבים בעבודה סמינריונית.
א.

ההרשמה וההשתתפות בסמינריונים מותנית בסיום כל קורסי המבוא
וקורסי העזר.

ב.

הסמינר,

תלמיד שלא הגיש
ישתתף בסמינר חדש.

את

העבודות

הסמינריוניות

עד

שנתיים

לאחר

שמיעת

נא לשים לב:
כל נושא של סמינר מופיע ברשימת הקורסים פעמיים .במספרי קורס וקבוצה שונים – פעם כסמינר
(קבוצה  )20ופעם כפרוסמינריון (קבוצה  , )10אולם ניתן ללמוד כל נושא רק פעם אחת ,לפי תכנית
הלימודים.
.5

תלמידים הנתקלים בבעיה ברישום מתבקשים לפנות למחלקה באמצעות כפתור 'פנייה למזכירות'
שבמערכת ,לבחור מתוך רשימת המחלקות את המחלקה להיסטוריה כללית ,לפרט את הבעיה בה נתקלו
ואת הקורסים אליהם הם מבקשים להירשם.

.6

המחלקה ממליצה לסטודנטים ללמוד קורס אחד בתולדות ישראל במסגרת החובות ללימודי יסוד ביהדות.

.7

הפסקת לימודים :המחלקה ממליצה לכל תלמידיה לא להפסיק את רצף הלימודים עד לסיום התואר הראשון.
תלמיד שהפסיק את לימודיו במחלקה למעלה משנתיים ,תשקול ועדת ההוראה של המחלקה באלו קורסים
לחייבו ,על מנת לחדש לימודיו.

.8

תעודת הוראה :לתלמידים המתעתדים ללמוד בתוכנית להכשרת מורים מומלץ ללמוד את הקורסים הכלליים
במחלקה לתולדות ישראל ,מתוך רשימת ההשלמות הנדרשת לתעודת הוראה.

מסלולי הלימוד במחלקה:
א 18110 .מורחב
ב 18252 .דו-ראשי מובנה*
ג.

*

 18262דו-ראשי לא מובנה**

קיימת אפשרות לצירוף לימודים של שני מקצועות ראשיים הקרובים זה לזה ,כאשר הסכום הכולל של
צירוף לימודים כזה הוא  51ש"ש ,ושניהם יוגדרו כמקצוע ראשי.
במחלקתנו קיימים צירופים עם המחלקות הבאות :לימודי ארץ-ישראל ,מדעי המדינה ,תולדות ישראל,
לימודים קלאסיים ,ספרות משווה ,פילוסופיה ,תכנית לב.א .כללי במדעי הרוח ,החוג המשולב במדעי
היהדות (אמנות יהודית) לימודי מזרח תיכון,
צירופי דו-ראשי נוספים בהליכי אישור עם המחלקות :תרבות צרפת ,מידענות ותנ"ך

**

קיימת אפשרות ללמוד היסטוריה כללית בצירוף של כל מקצוע ראשי אחר כאשר הסכום הכולל של
צירוף לימודים כזה הוא  56ש"ש ,ושניהם יוגדרו כמקצוע ראשי.

2

