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 של היסטוריה, כללית היסטוריה: ההיסטוריים החוגים חמשת את בתוכו מאגד להיסטוריה ס"ביה

 .האמנות ותולדות ישראל-ארץ לימודי, ישראל תולדות, ת"המזה

 בין הפעולה שיתוף את להגביר לחזק ולגבש את מעמדה של הדיסציפלינה ההיסטורית בחיפה, ס"ביה מטרת

 בפני ולהביא, מתקדמים לתאריםבב"א ובלימודים  הלימודים תכניות העשרת תוך להיסטוריה החוגים

 של מרכזיים בתחומים המחקר ומצב השיטות, הידע של ומעודכנת מגוונת, מורכבת תמונה הסטודנטים

, עיון ימי, כנסים ,ר"ובד א"במ, א"בב חובה קורסי: כוללת להיסטוריה הספר בית פעילות. היסטוריה חקר

למשל, פורום ימי הביניים והרנסאנס, ) ומפגשי חוקרים בתחומים ממוקדים מחקר סדנאות, סימפוזיונים

 .ל"ומחו מהארץ אורח והרצאות, פורום העת העתיקה(

 

  חובה קורסי

  א"ב

בשנה  להיסטוריה הספר בית של חובה קורסי שני ילמדו ההיסטוריים בחוגים הראשון התואר תלמידי

 .ז"נ 6 של בהיקףהראשונה לתואר 

  ז("נ 4) עולמית להיסטוריה מבואו( ז"נ 2) מתוקשב מידע אוריינות

 

  )עם תיזה(א' מסלול  א"מ

  ס"שש 2 של בהיקף ההיסטוריים בחוגים ,תיזה עםא'  מסלול א"מ לתלמידי סדנת מחקר

 .('א, שנה ')סמסטר ב

אירועים אקדמיים של ביה"ס  8( על התלמיד לנכוח ב שש"ס)ללא השתתפות באירועים אקדמיים 

 להיסטוריה במשך שנתיים. האירועים כוללים הרצאות אורח, ימי עיון, כנסים וסמינרים חוגיים.

 מ"א מסלול ב' )ללא תיזה(

  .וכתיבה היסטורית()כלים למחקר קורס אוריינות מתוקשב 
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  ר"ד

 .'ב ושלב' א שלב לתלמידי דוקטורנטים סמינר

אירועים אקדמיים של ביה"ס  8( על התלמיד לנכוח ב שש"ס)ללא  השתתפות באירועים אקדמיים

  להיסטוריה במשך שנתיים. האירועים כוללים הרצאות אורח, ימי עיון, כנסים וסמינרים חוגיים.

 

 שניתכנית לימודים לתואר 

 בהתמחות במדעי הדתות 

 פרופ׳ עמוס מגד ראש התכנית:

 מטרת התוכנית 

להקנות לתלמידים  ,מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות

את ידיעת הבעיות, המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת, הן על ידי לימודים שיטתיים והשוואתיים והן 

די התמחות. התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות המחקריות של על ידי לימו

דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה לקראת מחקר בתחום בו 

בחרו. התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות, בעבר ובהווה, ולעולמן החברתי, הרוחני, 

ריטואלי והחוויתי, כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל האפשר של התופעה הדתית ה

  בכללותה.

  תנאי הקבלה

 לפחות 76תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של  .1

מועמדים אשר יידרשו להשלים קורסים ינותבו ללימודי השלמה בהיקף אשר ייקבע ע"י ראש  .2

התכנית, פרופסור עמוס מגד וועדת המ"א, בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד. יש להשיג 

 לפחות בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך בלימודי התואר השני. 80ממוצע של 

ואינם שולטים  תזה(-תלמידים המתקבלים לתוכנית במסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית .3

ספרדית, גרמנית וכו'( של תחום התמחותם ברמת מכינה, בשפת המקורות )יוונית, לטינית, 

לפחות כתנאי מעבר  80יידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 

 לשנה ב'.

  תכנית הלימודים

 שש"ס(: 4מתוך הקורסים הבאים)כל אחד  שש"ס 8שני קורסי ליבה בהיקף  .א

 מבוא למדעי הדתות 

 מבוא לפילוסופיה של הדת 

 סוגיות בפילוסופיה של הדת 

 טבע האלוהות 

 הינדואיזם 

במסגרת הב.א )דרג א'(  * כלל הסטודנטים בתכנית שלא למדו את הקורס "מבוא לחקר הדתות" 

 כלימודי השלמה לתכנית.  ,ידרשו לעבור את הקורס בציון עובר ,שלהם



 

בהתאם לחוג (שש"ס  12-20קורסי ליבה מתוך כלל לימודי הבחירה בתחום התמחות בהיקף  .ב

  :הלימודים אליו רשום התלמיד ובהתאם למסלול הלימודים( עפ"י הנושאים הבאים

  דתות המזרח הקרוב הקדום )החוג למקרא(

  החוג להיסטוריה כללית( (רומי-דתות העולם היווני

  ית ולימודי א"י(נצרות )החוג להיסטוריה כלל

 ) דתות הודו וסין )החוג ללימודי אסיה

  החוג להיסטוריה כללית((קולומביאניות –דתות פרה

  יהדות )החוג לתולדות ישראל(

  אסלאם )החוג להיסטוריה של המזה"ת והחוג לספרות ערבית(

ת לדתות, כמו כן, יהיה על כלל התלמידים בתכנית לקחת חלק פעיל בהרצאות האורח במסגרת התכני

 לאורך השנה כולה.

 

)בהתאם למסלול שש"ס  12-4קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח או מדעי החברה בהיקף  .ג

 )הלימודים

 מבנה הלימודים 

 לימודי התכנית יתקיימו בשני מסלולים:

 שש"ס*  28סה"כ  -עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תזה(   -. מסלול א' 1

  שש"ס 36סה"כ  -כולל עמידה בבחינת גמר  -. מסלול ב' 2

סטודנטים במסלול א' שאינם שולטים בשפת המקור הקשורה למחקרם )יוונית, לטינית וכו'( ברמת * 

לפחות כתנאי מעבר   80מכינה, ידרשו ללמוד אותה כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א', ולהשיג ציון של 

ודנטים בלימודי שפה זרה מודרנית בהתאם לתחום ההתמחות )עדיפות לשנה ב'. בנוסף מחויבים הסט

  .שש"ס 8לצרפתית או גרמנית( ברמת מתקדמים בהיקף של 

  שקלול הציונים

  מסלול א'

  20%  שתי עבודות סמינריוניות

 30%  ממוצע הציונים בקורסים

 50%  עבודת גמר מחקרית )תזה(

  מסלול ב'

 45%  שלוש עבודות סמינריוניות

    25%  ממוצע הציונים בקורסים

 30%   בחינת גמר

  משך הלימודים

התוכנית תתפרש על שתי שנות לימוד )ארבעה סמסטרים( במסלול ב' ושנת לימודים נוספת לצורך השלמת 

 עבודת הגמר המחקרית (תזה) במסלול א'. 

 .די מדעי הדתותבסיום התואר תוענק תעודת מוסמך בחוג בו למד הסטודנט עם ספח התמחות בלימו



 התכנית ללימודי יוון

 ראש התכנית: ד"ר ז'ני הורוביץ

מציעה תכנית בנושא לימודי יוון המודרנית, לימודים  התכנית ללימודי יוון בחסות קרן אונסיס

ולימודים קלאסיים, במסגרת בית הספר להיסטוריה, החוג ללימודים רב תחומיים והמחלקה  ביזנטיים,

 מספר רב של קורסים בנושאים מגוונים. לשפות. התכנית מספקת

ניתן לבחור קורסים במסגרת ובהשלמת חוגי הלימוד, או לקחת את כל התכנית כמקבץ לימודים ובסוף 

 התואר לקבל ספח המכיר בלימודי יוון.

 התכנית מאפשרת התמחות בתארים מתקדמים בשת"פ עם חוגים אחרים.

 המקבץ ללימודי יוון המודרנית

הקורסים בתכנית ללימודי יוון המודרנית מציעים גישות שונות מקיפות ורב תחומיות בשפה, אומנות, 

האימפריה הביזנטית עד ימינו. באמצעות מבחר רחב   מנפילתספרות, תרבות, היסטוריה ומדיניות של יוון, 

ההיסטורית, של קורסים, מתמודדים הסטודנטים מול מגוון רחב של נקודות מבט להבנת המציאות  

ודתית של יוון בת זמננו. הקורסים מאפשרים להכיר את הדרכים  בהן יוון  כלכלית, חברתית, פוליטית

הטמיעה את השלבים השונים שאירעו במהלך התהוותה כמדינה עצמאית והפכה אותם למציאות אחידה 

ותיות של ארץ בתרבותה. כמו כן, במסגרת הלימודים נחשפים התלמידים למסורות ספרותיות ואומנ

 הנחשבת בעיני העולם המערבי לערש התרבות. 

 המקבץ ללימודים ביזנטיים

לימודים ביזנטיים במטרה למלא את הפער שנוצר בין במקבץ  מתקייםתכנית ללימודי יוון הבמסגרת 

לימודי יוון העתיקה ולימודי יוון המודרנית. המקבץ נועד להפגיש את הסטודנטים עם תרבות עשירה אשר 

השפעתה מורגשת בתחומים רבים בתולדות ובנוף א"י , כפי שאף השפיעה בצורה משמעותית על התפיסות 

בתולדות ביזנטיון והאימפריה קורסים המודרניות הן ביוון ובעולם האורתודוקסי והן במערב. מוצעים 

עורים . כמו כן מוצעים שי15-הרומית המזרחית מהקמת קונסטנטינופול ועד נפילתה בסוף המאה ה

 בליווי סיורים. בספרות, ארכיאולוגיה ובאומנות ביזנטית

 המקבץ ללימודי יוון הקלאסית

במסגרת התכנית ללימודי יוון, המקבץ ללימודים קלאסיים משלים את מעגל הלימודים על ההיסטוריה של 

במסגרתו, יוון לתקופותיה. הוא מעניק קורסים משותפים לחוגים היסטוריה כללית ותולדות האומנות. 

העתיקה של יוון, המיתולוגיה, הפילוסופיה ועל האומנות של  היכולים הסטודנטים ללמוד על ההיסטורי

 יוון העתיקה.

 פרטים והרשמה לשנת הלימודים 

 04-6647905גב' ערין חלבי, טלפון  :ללימודי יוון מרכזת התכנית

 מגדל אשכול 1615, חדר 16קומה 

 04 – 82490509פקס 

 ahalabi1@univ.haifa.ac.il דוא"ל:


