
 

 

 

 

 

  

  דפי מידע 
  תואר ראשון 

  ישראל  למחשבת תכניתה
  ב"על תש"שנה

  ,לתלמידי החוג שלום רב
  

  .ברצוננו לברך אתכם בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת 30.10.2011- שתחל השנה ב ב"עלקראת פתיחת שנת הלימודים תש
  

 .ישראל תוך שמירה על מסגרות נפרדות למחשבת כניתתה לבין ישראל עם של להיסטוריה תכניתה בין משלב ישראל לתולדות החוג
 תקופת מאז היהודית ובמחשבה בהיסטוריה המתמקדות ,וחדשניות מגוונות ,גמישות תכניות להציע לחוג מאפשר זה ייחודי שילוב

 .ימינו ועד המקרא

  
 העם של החברתיים והלאומיים ,תייםהד ,העיוניים הרעיונות של בהתפתחותם שיטתית ידיעה לתלמידיו ישראל מקנה למחשבת תכניתה

 הלימודים . הכלליות והחברתיות הדתיות ,הפילוסופיות עם ההשקפות קשריהם ובירור ,וההיסטוריים הפילוסופיים בכיווניהם ,יהיהוד

 בסיסי ידע ולהקנות העם היהודי של הרוחני לעולם אשנב לפתוח היא מטרת התכנית. והיסטוריות פילוסופיות מתוך גישות מתנהלים

 .ולהוראה בתחום זה לקרוא מקורות יהודיים באופן עצמאייכולת  ,ישראל במחשבת רחב

  

  חוגי-המסלול הדו
  

  :שהם גם מדורים להתמחות, ם כוללים שלושה מדוריםדיימוהל: הלימודים מבנה
 

  ל"ספרות חז  .א
 'נ 4 ס"שש 4 ובאגדה במדרש שיעור

 'נ 4 ס"שש 4 ובאגדה במדרש תרגיל

 'נ 4 ס"שש 4 *בתלמוד מכינה

 'נ 4 ס"שש 4 תלמודיים בטקסטים תרגיל

 'נ 16 ס"שש 16 כ"סה
    

 פילוסופיה יהודית  .ב
 'נ 4 ס"שש 4 הביניים בימי שיעור

 'נ 4 ס"שש 4 הביניים בימי תרגיל

 'נ 4 ס"שש 4 חדשה בעת שיעור

 'נ 4 ס"שש 4 חדשה בעת תרגיל

 'נ 16 ס"שש 16 כ"סה
 

  קבלה וחסידות  .ג
 'נ 4 ס"שש 4 קלאסית בקבלה שיעור

 'נ 4 ס"שש 4 קלאסית בקבלה תרגיל

 'נ 4 ס"שש 4 מאוחרת בקבלה שיעור

 'נ 4 ס"שש 4 מאוחרת בקבלה תרגיל

  'נ 16 ס"שש 16 כ"סה
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  סמינריונים

 'נ 6 ס"שש 4 סמינריון

 'נ 6 ס"שש 4 סמינריון

 'נ 12 ס"שש 8 כ"סה

  'נ 60 ס"שש 56 כללי כ"סה
  

  .נוסף בתרגיל חייב התלמיד יהיה ,בתלמוד קורס מחייב התלמיד של השני החוג אם. 'א בשנה חובה קורס היא בתלמוד המכינה *
 ונכללים הרוח למדעי לפקולטה השייכים ,אחרים מחוגים  'נ 12של  בהיקף תרגיל/שיעור של ברמה קורסים-3 ל להרשםיכול  תלמיד כל

 .ברשימת הקורסים של התכנית

 .א.הב יועץ באישור כרוך ,רשימת הקורסים של התכניתב נכלל שאינו ,אחרים מחוגים לקורס רישום

  
 מעבר דרישות

 .לפחות 60המעבר משנה לשנה מותנה בממוצע של  .ובתרגילים בשיעורים בחינות תתקיימנה סמסטר בתום

  
 הציונים שקלול

  .למת התואר הראשוןנקודות בחוג נוסף להש 60- ישראל ו למחשבת תכניתנקודות ב 60תלמידי המסלול הדו חוגי חייבים ללמוד 
  .הסופי הציון מן 1/60 = נקודה לכל בחוג התלמיד של הלימודים כל מסך זכות בנקודות קורס כל משקל לפי ייקבע הסופי הציון

  
  : הסופי בציון ומשקלן השונים הלימוד לסוגי נקודות פירוט להלן

  20/60 כ "בסה אחד כל 'נ 4  שיעורים 5
  24/60 כ "בסה אחד כל 'נ 4  תרגילים 6
  12/60 כ "בסה אחד כל' נ 6   סמינריונים 2

  4/60  כ"בסה 'נ 4  בתלמוד מכינה
  60/60     כ"סה

  
 חוגי-המסלול החד

 לימודי לימודיהם במהלך ולשלב מחשבת ישראלב לימודיהם את ולהעמיק להרחיב המעוניינים לתלמידים מיועד חוגי–החד המסלול

 .א"ב יועץ באישור ההקבל .אלה לימודים המשלימים או הקשורים מקבצים

  
 הלימודים מבנה
  כ במסלול זה "סה. 'נ 12של  קורסים בהיקף חוגי–החד המסלול תלמיד ילמד) 'נ 60בהיקף ( חוגי–הדו במסלול הנדרשים ללימודים נוסף
 הקיימים המקבצים מתוך מקבצים שני של במסגרת וזאת לחוג מחוץ התלמיד ילמד הנקודות 48 יתרת את. 'נ 72=  12+  60

 ללמוד התלמיד יחויב המקבצים במסגרת . קודמים בלימודים זו במסגרת להכיר ניתן ,כן. אישיים מקבצים ירכיב או באוניברסיטה

 השני המקבץ ואת המקבצים אחד את לפילוסופיה בחוג לקחת ממליץהחוג   .א.הב הנחיית יועץ לפי וסמינריונים גיליםתר ,שיעורים

  .א.הב יועץ באישור תעשה המיקבצים ירתבח .היהדות במדעי באחד החוגים
  

  'נ 60    חוגי- מכסת הלימודים במסלול הדו
  'נ 12  )תרגילים במדורים שונים 3(הוספות בחוג 

  'נ 48      מקבצים בחוגים אחרים  2
  'נ 120          כ"סה

  
 מעבר דרישות

 .פחותל 60 המעבר משנה לשנה מותנה בממוצע של. ובתרגילים בשיעורים בחינות תתקיימנה סמסטר בתום

 

 הציונים שקלול
 .התלמיד של הלימודים כל מסך זכות בנקודות קורס כל משקל לפי ייקבע הסופי הציון

  :השונים הלימוד לסוגי נקודות פירוט להלן
  20  כ "בסה אחד כל 'נ 4   שיעורים 5
  36  כ "בסה אחד כל 'נ 4    תרגילים 9
 12   כ "בסה אחד כל' נ 6    סמינריונים 2

   4     כ"בסה 'נ 4   בתלמוד מכינה
  72    כ"סה



 .לתואר התלמיד של הלימודים כל מסך זכות בנקודות קורס כל משקל ,עיקרון אותו פי על המקבצים שני ישוקללו כן כמו

 .א.הב יועץ באישור הסטודנט של העניין לתחומי הנוגעת אישית תוכנית בחוג להתאים ניתן

  
  
  

  הנחיות כלליות לרישום הממוחשב
  

  !שימו לב
בין  18.9.2011 ראשוןישראל יתקיים ביום  מחשבת תכניתב' הרישום הממוחשב לקורסים לתלמידי שנה א

   11-13: השעות
  .ב"על תש"לשנהבתכנית  קורסיםה תוכלו לראות את רשימת  /history.haifa.ac.il-http://jewish: באתר החוג

  
 בכדי לבדוק שלא קיימת בעיהלפני מועד הרישום עם הסיסמה הראשונית  הרישום מערכת לץ לנסות ולהיכנס מומל

  .בכניסה למערכת

  
  ב"עתש) בפורטל(סדרי הרישום הממוחשב 

  .הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלךמערכת יש להיכנס ל 07.09.2011  -החל מה

  .טודנטמידע לסם הכניסה למערכת יפתח מסך ע

  . "מועדי רישום"באפשרות יש לבחור  בתפריט מצד ימין  "רישום סמסטריאלי" - יש לבחור ב

  . ת/ה לומד/מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן את חלונות רישום-ב

, בשנת לימודים וסמסטר מסוימים ה/ה רשום/אליה אתהמוקצים לתכנית לימודים  האישיכדי לצפות בזמני הרישום 

  .בשורה המתאימה  חץ על ל

  לתכנית הלימודים  האישיהמציגה את זמני הרישום , כדוגמת החלונית הבאה, תפתח חלונית

  

  .לסגירת החלונית לחץ על 

  

בחר בתפריט . רישום סמיסטריאליהמדריך נמצא במסך ". רישום באינטרנט"ניתן למצוא מדריך  מערכתבתוך ה. 4

  ".רישום באינטרנט"תח המדריך יפ, הוראות לרישום- מצד ימין  ב

  

כיצד ניתן וכן מדריך  ,הרישוםמערכת ב ניתן למצוא סרט הדרכה המסביר כיצד ניתן להירשם באתר האוניברסיטה. 5

  .מערכתללפתור בעיות טכניות בכניסה 



  ":סטודנטיםלשונית " ולבחור את, להיכנס לאתר האוניברסיטהיש ולבעיות טכניות למדריך  ,על מנת להגיע לסרט

  

  

  

  .:  בעמודה השמאלית מופיע הקישור למדריך

  .ת"מידע ושירותים לסטודנט ותו, למידה מתוקשבת: ת ומערכהקשורים בבמדריך זה ניתן למצוא בעיות ופתרונות 
  

  . :  מופיע הקישור לסרטלמדריך לעזרה הטכנית מתחת  

  
  
  

  . למחרת 07:00ועד  16:00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  6.11.2011עד  9.10.20011-החל מ

או  8249250 :הבאים בטלפונים סטודנטים לייעוץ לפנות נא לפורטל בכניסה הקשורות סיוע בבעיות המבקשים סטודנטים

  .בטלפון תינתן התמיכה 20:00-8:00 השעות בין 'ה-'א בימים 8240856

  
  

  
  ! ימו לבש

רק תלמידים שתשלומם נקלט . ל לפחות עשרה ימים לפני ביצוע הרישום הממוחשב"יש לשלם מקדמת שכ
לפנות למדור שכר לימוד  דרישה לתשלוםעל תלמיד שלא קיבל  .במערכת יוכלו לבצע רישום ממוחשב

  04-8240320, 04-8240667: בטלפונים
  
  
  



  :י בעיון את ההוראות הבאות/אנא קרא
  

קורס בשפה גם ל) חוגי- אם מדובר במסלול דו, ושל החוג השני(לקורסים של החוג  בנוסףעליך להירשם , רךלהזכי �

  .פטוראין לך אם אנגלית ה

  .3סטודנט אשר לא השלים את חובות האנגלית לא יוכל להירשם לקורסים מדרג , פי תקנון האוניברסיטה- על �

לפני ביצוע הרישום הממוחשב יחסם בעת הרישום סטודנט אשר לא שילם שכר לימודי לפחות עשרה ימים  �

  .עלול לפגוע בך בקבלת הקורסים שתרצה, אי תשלום שכר הלימוד בזמן. הממוחשב

לא יתקבלו פניות בנדון בטלפון או . פורטל –בנייה ושינויים במערכת הלימודים יתבצעו דרך המערכת הממוחשבת  �

  . בהגעה פיזית למזכירות

גם אם השינויים בוצעו , יצוע שינויים יש לבדוק מערכת שעות במידע ושירותים לסטודנטלאחר הקלדת המערכת או ב �

  .י מזכירות החוג"ע

אך ורק על מעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים של החוג מוטלת , להרכבת מערכת השיעורים האחריות �

  .התלמיד

הייה ערוך לאפשרות שקבוצת . קומות פנוייםהרישום מתבצע על בסיס מכסות ומ, פי השיטה האוניברסיטאית- על �

  . השיעור או התרגול שבחרת תהיה מלאה

תוך ) לשני הסמסטרים(הרישום הוא שנתי . ל"לקראת תחילת שנה, הרישום לתוכנית הלימודים נערך פעם אחת בשנה �

  .'והן בתחילת סמסטר ב' הן בתחילת סמסטר א) ביטולים או תוספות(אפשרות לבצע שינויים 

  :יים במערכת השיעורים ניתן לערוך במועדים הבאיםשינו �

  6.11.2011עד  9.10.2011התאריכים  בין: לגבי שני הסמסטרים

  14.3.2012 – 29.2.2012: בלבד' לגבי קורסי סמסטר ב

 .החוג למזכירות ומבוילת גדולה מעטפה בצירוף תוגש) מבחן בית, רפראט, סמינריונית(כל עבודה  �
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