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מידע לנרשמים-תואר ראשון-היסטוריה של עם ישראל
הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מבנה לימודים ותנאי קבלה
מטרת הלימודים
להקנות לתלמידי החוג ידיעה והבנה על התהליכים החברתיים ,הכלכליים ,התרבותיים והפוליטיים בתולדות עם
ישראל ,מראשיתו ועד ימינו .כמו כן ,לתת בידי התלמידים כלים ,שיאפשרו גישה ביקורתית אל המקורות .הדבר נעשה
בעיקר בעזרת תרגילים וסמינריונים .המשתתפים בסמינריון נדרשים להוכיח את יכולתם ביישום הידע והכלים
הביקורתיים והביבליוגרפיים ,העומדים לרשותם (בכלל זאת ספריה עשירה) לשם כתיבת עבודה ממצה בנושא
הסמינריון.
מבנה הלימודים
הלימודים בחוג מחולקים לשלוש תקופות:
 .1תקופת העת העתיקה –(מראשיתו של עם ישראל עד שיבת ציון).
תקופת בית שני ,המשנה והתלמוד( -משיבת ציון עד הכיבוש הערבי).
 .2תקופת ימי-הביניים -מהכיבוש הערבי עד המשבר השבתאי.
 .3העת החדשה -מאמצע המאה ה 17-ועד ימינו.
מסלול דו-חוגי
במשך שנות לימודיו לקראת התואר הראשון חייב כל תלמיד להשתתף בשיעורים ותרגילים בשלושת התקופות בהיקף
של  32נ'ק ,ב -סמינרים ,במכינה בתלמוד ,דרך הרוח  6נ'ק ,ביה"ס להיסטוריה  6נ"ז ובכללם מבוא להיסטוריה עולמית.
מסלול חד חוגי
במסלול זה לומד התלמיד  72נ'ק במסגרת החוג ו 48-נ'ק מחוץ לחוג ,שבמסגרתן ניתן להכיר בלימודים קודמים ,על
בסיס אישי.
תנאי קבלה
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה וברמה הנדרשת על-ידי החוג.
במסגרת החוג לתולדות ישראל תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים ,תכנית חדשה המאפשרת לשלב
לימודי מערכות מידע בלימודי החוג לתולדות ישראל ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו
למלגות ,התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה ,ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.
פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים/http://dighum.haifa.ac.il/index.php/he :
ובדף הפייסבוק של התוכנית/https://www.facebook.com/DigHumHaifa :
למידע נוסף ,ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית:
ד"ר משה לביאmlavee@research.haifa.ac.il ,
פרופ' צבי קופליקtsvikak@is.haifa.ac.il ,
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע/ http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he :
כמו כן ,יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.
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תוכנית אקדמיזציה למורים בכירים מוסמכים ולהנדסאים בעלי תעודת הוראה
התכנית מתקיימת במסגרת המסלול החד-חוגי ,ומיועדת לבוגרי מכינות להוראה .בתכנית זו לימודי הסמינר ולימודים
קודמים מוכרים לצורך צבירת נקודות .התלמידים מתקבלים לשנה ב' לפיכך הם פטורים מן הבחינה הפסיכומטרית.
*סטודנטים המעוניינים ללמוד בתכנית במסגרת החוג למחשבת ישראל ,תבנה עבורם תכנית ייחודית.
תנאי קבלה
 .1תעודת הוראה תלת-שנתית (ממכללה/מדרשה מוכרת ע"י משרד החינוך והתרבות) ,או תעודת הנדסאי
בעל תעודת הוראה.
 .2תעודת בגרות מלאה.
 .3תעודת מורה בכיר.
 .4עמידה בבחינת המיון באנגלית (אמי"ר) ,ברמה "מתקדמים א" .מועמדים שיתקבלו לתכנית יהיו חייבים
לסיים כל חובותיהם באנגלית כשפה זרה עד תחילת לימודיהם בדרג .3
 .5עמידה בבחינת ידע (יע"ל) זאת ,למועמדים אשר שפת ההוראה בבית הספר התיכון בו למדו לא הייתה
עברית.
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