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 החוג להיסטוריה של עם ישראל –תואר שני  – בתשפ"מידע לנרשמים 

 
  (מ"א) הלימודים לתואר שני 

  
  מטרת הלימודים

 תישראל בתקופות ובפזורות השונות, על רקע ההתפתחויו -החוג חותר להעניק לתלמידיו ידע נרחב בתולדות עם
רית ביקורתית המבוססת על הכרות עם מגוון של לפתח בתלמידיו גישה היסטו ;ההיסטוריות בחברות בהן חיו יהודים

  ולהקנות להם יכולת מחקר עצמאית. ;גישות מתודולוגיות ותיאורטיות
 

 תנאי הקבלה
   –ללימודי התואר השני רשאי להתקבל תלמיד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון בחוג לתולדות ישראל

  .היסטוריה של עם ישראל
      

ממלאים  לפחות בכל אחד מן החוגים, אשר 80ת גמר מחקרית נדרש הציון המשוקלל למסלול מ"א עם כתיבת עבוד .1
  .אחרי תנאי הקבלה הכלליים ללימודי מ"א

אשר  ,לפחות בכל אחד מן החוגים 76למסלול מ"א עם בחינת גמר כולל תוכניות מובנות נדרש הציון המשוקלל  .2
 .ממלאים אחרי תנאי הקבלה הכלליים ללימודי מ"א

 
לפחות בכל אחד מן החוגים.  76רשאים להתקבל תלמידים בעלי תואר ב"א מחוגים אחרים שסיימו בציון כמו כן 

בלימודי השלמה בהיסטוריה של עם ישראל, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה של החוג ותקנון תלמידים אלו יחויבו 
 .לימודי תואר שני של האוניברסיטה

 
 גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידעמועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה 

 .ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו לתואר-בעברית ברמה הנדרשת על
 

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות ישראל, אשר פועלות באישור 
 .או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון GRE -הו לעמוד בהצלחה בבחינת המועצה להשכלה גבוהה, יחויב

 
 מבנה הלימודים

    :לימודי המ"א בחוג מתקיימים בשני מסלולים מרכזיים
  

 5במסלול זה הן:  שש"ס תכנית כללית: חובות הלימודים 28 – מסלול המחייב כתיבת עבודות גמר מחקרית  .א
פי דרישות תקופת -שפה זרה עלקורסי בחירה מחוץ לחוג,  2, וריוגרפיקורסים במסגרת החוג כולל קורס היסט

 .עד שנתייםגמר מחקרית. משך הלימודים: בודות סמינריוניות וכתיבת עבודת התמחות, חובת הגשת שתי ע
 

 קורסים במסגרת 7שש"ס תכנית כללית: חובות הלימודים במסלול זה הן:  36 - מסלול המחייב בחינת גמר  .ב
 :י בחירה מחוץ לחוג, חובת הגשת שלוש עבודות סמינריוניות ובחינת גמר. משך הלימודיםקורס 2החוג, 

 .שנתיים
 

 תוכניות מובנות
 ),תוכנית יום א', תוכנית יום ג'(בחוג מתקיימות מספר תוכניות מובנות: תולדות ישראל בעת החדשה: 

משותפת לחוגים תוכנית  ראל ויהדות זמננוישראל, מדינת ישתולדות יהודי פולין ומזרח אירופה, אזרחות, תרבות 
 .ישראל וללימודי ארץ ישראל לתולדות

  
 .הלימודים בתוכניות המובנות מתקיימים בימי לימוד קבועים ומרוכזים לנוחיות התלמידים

 .שנתייםקורסים במסגרת החוג ובחינת גמר. משך הלימודים:  9חובות הלימודים במסלול זה הן: 
  

 :קורסים במסגרת החוג ובחינת גמר. משך הלימודים 9חובות הלימודים בתכנית מדינת ישראל ויהדות זמננו הן: 
 .עוקבים שלושה סמסטרים



   

  אוניברסיטת חיפה                           החוג לתולדות ישראל ומקרא              
                                 University of Haifa                                                               Department of Jewish History 

 

  
    Fax 04-8288812פקס:  :Mount Carmel, Haifa, Israel. Phone) 972( – 4 – 6082405: טלפון, 31905הר הכרמל, חיפה 

E- Mail jewhistdep@univ.haifa.ac.il  
 

  
  מסלול מואץ לתואר שני

 מסלול עם תזה  .1
 מסלול ללא תזה .2

  
במסלול  עונייניםוגם למועמדים המ )תיזה(המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית 

 ללא תיזה (מסלול ב').
 

לפחות וכתבו לפחות  90המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך שנה א' ושנה ב' ממוצע כולל של 
שלושה תלמיד שיזוהה כמצטיין,יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו ומעלה.  90עבודה סמינריונית  אחת, שבה השיגו ציון של 

שש"ס), מותנה בקבלת אישור בכתב מיו"ר הועדה החוגית לתואר שני.  12 - התואר השני (ולא יותר מ קורסים מלימודי
מחובותיו  , יוכרו לימודיו בקורסים אלה כמילוי חלקללימודי התואר השני בשנה העוקבת התלמיד יתקבלבמידה ו

  בות השמיעה לתואר הראשון.התלמיד לסיים את חו במסלול המ"א. במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב
  

 תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר ראשון בשנה ג' יוכל להתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד'. והיה ונותרה
תלמיד חובת הגשת עבודות לתואר הראשון, הוא יתקבל במעמד "על תנאי". על התלמיד להציג את אישור הזכאות ל

 ל לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'.לתואר הראשון עם תום הסמסטר הראשון ש
 .במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים את מכסת הקורסים הנדרשת על ידי החוג

 
 .משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תזה יעמוד על חמש שנים

 
 .ל המואץ במסלול עם בחינת גמר יעמוד על ארבע שניםמשך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלו

 
 
  


