ד .היסטוריה
חוג לימודים לב"א ולמ"א
מטרת הלימודים
ההיסטוריה ,תחום ידע המתמחה בחקר התרבות והחברה האנושית בעבר ,היא התשתית לכל תחומי
הידע העוסקים בהבנת האדם במדעי הרוח והחברה .החוג להיסטוריה באוניברסיטה הוא החוג
הוותיק ובעל המוניטין הבינלאומי הרב ביותר בארץ.
הלימודים בחוג מכשירים ללימוד והבנה דיסציפלינארית של מקצוע ההיסטוריה ותורמים לפיתוח
יכולות חשיבה ביקורתית ויצירתית .החוג להיסטוריה מתמחה בחברות ובתרבויות המערב
לדורותיהן אך כולל גם ייצוג למזרח אירופה ומזרח הים התיכון.
סדר הלימודים לתואר השני
לימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים:
 1.המסלול המחקרי ,שנועד להכשיר תלמידים/ות למחקר היסטורי עצמאי ,ולהכין אותם/ן לקראת
לימודי דוקטורט.
 2.המסלול הלא-מחקרי ,שנועד להעשיר את הידע ההיסטורי של התלמידים/ות ולהעמיק את
היכרותם/ן עם הדיסציפלינה ההיסטורית.
כדי להתקבל ללימודי המוסמך בחוג נדרש ממוצע  85לפחות בלימודי הבוגר עבור המסלול
המחקרי ,ו 80-עבור המסלול הלא מחקרי .מקרים חריגים יידונו ויישקלו באופן פרטני.
פירוט מלא על לימודי המוסמך ,כולל תנאי מעבר ללימודי תואר דוקטור ,ראו עמ'  91ואילך בפרק
הדן ב"ידיעות לתלמידי התואר השני והתואר השלישי".
נוסף לכללי הפקולטה הנוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השונים ,חלות על תלמידי החוג
להיסטוריה החובות שלהלן:
המסלול המחקרי
הלימודים במסלול זה מחולקים לשלושה חלקים:
 .1הקורס "שיטות מחקר בהיסטוריה" ( 4נ"ז)
 .2סמינריונים מחקריים מהחוג להיסטוריה ,בהיקף של  16נ"ז7.
 .3קורסי מ"א בהיקף של  8נ"ז מלימודי חוגים שונים ,הנדרשים לצורך התמחות התלמיד/ה ,מתוך
הרשימה המופיעה בשנתון או באישור יועץ/ת החוג והמנחה.
היקף הלימודים במסלול זה הוא  28נ"ז לפי החלוקה להלן:
קורס "שיטות מחקר בהיסטוריה"
8
סמינריונים מחקריים בחוג להיסטוריה 9
קורסים מחוץ לחוג

סה"כ

 4נ"ז
 16נ"ז
 8נ"ז
 28נ"ז

 7ניתן להמיר עד  4נ"ז בקורסים מחוץ לחוג – באישור יועץ/ת החוג בלבד.
 8לא כולל לימודי שפת מחקר נוספת ברמת מתקדמים (גרמנית ,צרפתית ,איטלקית ,ספרדית ,רוסית או שפה
רלוונטית אחרת .לימודי שפת מחקר שלישית ברמת מתקדמים תזכה את התלמיד ב 4-נ"ז.
 9ניתן לקחת עד  4נ"ז סמינר מתוך קורסי הבוגר .לא ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית במסגרת קורסים אלה.
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עבודות בכתב ובחינות:
 .1על התלמיד/ה לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת סמינריון מחקרי מתכנית החוג להיסטוריה,
בתחום ההתמחות .העבודה אינה מזכה בנ"ז.
 .2על התלמיד/ה לכתוב עבודת תזה מחקרית בהדרכת מורה מהחוג או מחוגים סמוכים.
 .3ביתר הקורסים הגשת מטלות מסכמות ,בהתאם לדרישות הקורס.
 .4לפני ההגשה הסופית של התזה ,על התלמיד/ה להציג אותה בסמינר המחקר של החוג או במסגרת
יום עיון ייעודי .נדרש ציון עובר.
 .5כדי להשלים תואר מוסמך במסלול זה ,יש לעבור בהצלחה בחינה ברמת מתקדמים בשפת
מחקר שנייה (נוסף לאנגלית) הרלוונטית לנושא המחקר.
שפת מחקר
 .1מתמחים בהיסטוריה עתיקה חייבים בידיעת לטינית או יוונית בהיקף של מכינה (נוסף ללימודי
שפת מחקר שנייה ברמת מתקדמים) .המכינה תיחשב בשקלול התואר כ 4-נ"ז כלימודים מחוץ
לחוג.10
 .2על המתמחים בהיסטוריה של ימי-הביניים לדעת לטינית במתכונת של מכינה (נוסף ללימודי שפת
מחקר שנייה ברמת מתקדמים) .המכינה תיחשב בשקלול התואר כ 4-נ"ז כלימודים מחוץ לחוג.11
 .3תלמידים שמתמחים בהיסטוריה בריטית או היסטוריה של ארה"ב יהיו פטורים מחובת שפת
מחקר שנייה ,באישור המנחה ,ויידרשו ללמוד קורסי עזר רלבנטיים לתחום ההתמחות בהיקף של 8
נ"ז.
המסלול ב' הלא מחקרי
הלימודים במסלול זה מחולקים לשלושה חלקים:
 .1הקורס "שיטות מחקר בהיסטוריה" ( 4נ"ז)
 .2סמינריונים מחקריים מהחוג להיסטוריה ,בהיקף של  16נ"ז.
 .3קורסי מ"א בהיקף של  20נ"ז מלימודי חוגים שונים ,הנדרשים לצורך התמחות התלמיד/ה ,מתוך
הרשימה המופיעה בשנתון או באישור יועץ/ת החוג.
היקף הלימודים במסלול זה הוא  40נ"ז לפי החלוקה להלן:
קורס "שיטות מחקר בהיסטוריה"
סמינרים מחקריים בחוג להיסטוריה12
קורסים מחוץ לחוג
סה"כ

 4נ"ז
 16נ"ז
 20נ"ז
40

נ"ז13

עבודות בכתב ובחינות
 .1כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בסמינריונים המחקריים ,כשאחת לפחות בסמינריון מחקרי
מהחוג להיסטוריה ,בתחום ההתמחות (מודרני/קדם מודרני) .העבודות אינן מזכות בנ"ז.
 .2ביתר הקורסים הגשת מטלות מסכמות ,בהתאם לדרישות הקורס.

 10לחילופין ניתן ללמוד יוונית/לטינית (או שפה עתיקה אחרת באישור יועץ/ת החוג) כשפת מחקר
שנייה (מתחילים +מתקדמים+קריאת טקסטים)
 11לחילופין ניתן ללמוד לטינית או שפה ימי-ביניימית אחרת ,באישור יועץ/ת החוג כשפת מחקר שנייה (מתחילים
+מתקדמים+קריאת טקסטים).
 12סך הנ"ז שיילמד בחוגים מחוץ לחוג להיסטוריה ,לא יעלה על 51%-מסך הנ"ז לתואר .על כל תלמיד/ה לבחור מדור
התמחות :מודרני או קדם-מודרני בהיקף של  20נ"ז לפחות מתוך  32הנ"ז של סמינריונים המחקריים ,בתוך החוג או
מחוצה לו.
 13ניתן לקחת עד  4נ"ז סמינר מתוך קורסי הבוגר .לא ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית במסגרת קורסים אלה.

