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  תלמוד וקבלה, החוג לפילוסופיה יהודית
  לימודי התואר הראשון

  משך הלימודים לתואר השני הוא שלוש שנים: הערה
  
  כללי. א

 החוג  מתוך הארג התרבותי רב הגוונים של הזהות הישראלית בראשית האלף השלישי מבקש
תקופת ל בהח, היצירה היהודית לדורותיהעולם העשיר הנשקף מתוך הליצור מפגש מחודש עם 

בחקר ספרות , בחקר הספרות וההגות של ימי הבית השניעוסק החוג .  ועד העת החדשהל"חז
הפילוסופית וההלכתית של ימי הביניים , בספרות הקבלית, התורה שבעל פה בהלכה ובאגדה

 ןבקשריה האמונות והדעות ביהדותהכרת התפתחותן של בהחוג מתמקד . ובהגות העת החדשה
ביצירה הספרותית ,  בתקופות שונותלוסופיות והדתיות שמחוץ ליהדותעם ההשקפות הפי

השקפה , ובעיון בתולדות ההלכה כמכוננת ומשקפת אורחות חיים, המשקפת אותן לגלגוליה
,  משלב בין השאלות התרבותיות לבין ההיכרות עם המסגרת הטקסטואליתהחוג. ודימוי עצמי

ות אל תוך כלים מחקריים מודרניים של ביקורת בניסיון ליצוק תהיות היסטוריות ותיאולוגי
   . וחקר התרבותהטקסט

  
  : מדוריםהתואר הראשון חמישהבלימודי . מבנה הלימודים

  .ההגות היהודית בעת העתיקה  .א
  . הלכה ואגדה: עולמם של חכמים. ב
  .הפילוסופיה היהודית בימי הביניים  .ג
  .קבלה וחסידות  .ד
  .המחשבה היהודית בעת החדשה  .ה
  

  :ל יילמדו הנושאים הבאים"במדורים הנ
  

   ההגות היהודית בעת העתיקה–' אמדור 
הספרות האפוקליפטית והפסבדואפיגראפית מתקופת ; המחשבה היהודית בתקופה ההלניסטית

הספרות ; היהדות והנצרות; הלכה, אפוקליפסה, חברה: מגילות מדבר יהודה; הבית השני
והמאגיה המיסטיקה היהודית ; הדות והגנוסטיקההי; )כולל הנצרות(המשיחית הקדומה 

נושאים . ל"היבטים הגותיים של ספרות חז; תפילהתכנים עיוניים ב ;בתקופת התלמוד והגאונים
  .תקופות אחרות ובדתות אחרותאלו ייבדקו גם בזיקתם לתכנים הדתיים וההגותיים ב

  
  הלכה ואגדה:  עולמם של חכמים–' מדור ב

ל בגיבוש עולם "דרכם של חז; בהלכה ובאגדה, ם והאמוראים לגווניההכרת ספרותם של התנאי
, המגדר והמשפחה בהלכה ובאגדה, ל"מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעיני חז; ההלכה

היחס אל , מוסר ומשפט בנסיבות חברתיות והלכתיות משתנות, ל כמקור היסטורי"ספרות חז
תהליכי הגיבוש של מחזורי ;   התרבות הסובבתדחייה עם-יחסי משיכה,  וביטויו בהלכההנוכרי
, הוא עוסק בהתהוות המקורות. ייחודו של מדור זה הוא במתודולוגיה של הלימוד. התפילה

  .בפרשנותם לאור תנאי הזמן והמקום ובאמונות והדעות הנשקפות מהם, בתולדות מסירתם
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   הפילוסופיה היהודית בימי הביניים -' מדור ג
:  ועד לאחר גירוש ספרד כגון9 - הב מן המאה "בפילוסופיה היהודית של ימהנושאים מרכזיים 

בריאת , תארי האל, ההוכחות למציאות האל, עיקרי האמונה, העימות בין הדת לבין הפילוסופיה
תורת , תורת הנפש, תורת המדינה, תורת המוסר, ההשגחה, הבחירה, הנבואה, הנס, העולם
קריאה בטקסטים המרכזים של התקופה . פילוסופית למקראהפרשנות ה, טעמי המצוות, האדם
" מורה הנבוכים", יהודה הלוי' לר" הכוזרי", לרב סעדיה גאון" האמונות והדעות' ס: "כמו
' לר" העיקרים' ס"חסדאי קרשקש ו' לר" 'אור ה", לוי בן גרשום' לר" 'מלחמות ה' ס", ם"לרמב

  .יוסף אלבו
  

   קבלה וחסידות -' מדור ד
התהוות ; כגון ספרות ההיכלות והמרכבה, מיסטיים ביהדות לפני עליית הקבלהזרמים 

הקבלה בצפת והשפעתה על ; חיבור ספר הזוהר ופרסומו; והתפתחות הקבלה בפרובנס ובספרד
התפתחות המחשבה ; זרמיה ושיטותיה, החסידות; צמיחת השבתאות וגלגוליה; היהדות

, נושאים בספרות הקבלה; יאוסופיה הקבליתהת; המיסטית ומשמעותה הפילוסופית והדתית
קריאה בכתבי ; התורה והמצוות, הנפש וגלגוליה, האדם ומקומו בעולם, שאלת הרע: כגון

  .המוסר והחסידות, הקבלה
  

   המחשבה היהודית בעת החדשה-' מדור ה
ה שיטתו של שפינוז. בזיקה לפילוסופיה הכללית, תולדות המחשבה היהודית משפינוזה ועד ימינו

והקשר שבתפיסת היהדות אצל שפינוזה , כמעבר מפילוסופיה של ימי הביניים לזמן החדש
; למשה הס" רומי וירושלים", ק"לרנ" מורה נבוכי הזמן", למשה מנדלסון" ירושלים"; ומנדלסון

 תורותיהם ;20 - ה המחשבה היהודית במאה ;19 - ההאידיאליזם בפילוסופיה היהודית במאה 
, והמחשבה היהודית בזמננו, הרב קוק, גורדון. ד.א, מרטין בובר, רנץ רוזנצוייגפ, של הרמן כהן

בירור היחסים בין . עמנואל לוינס, יק'הרב סולוביצ, קפלן. מ, פקנהיים. א, י השל"א: כגון
  .לבין המחשבה הציונית והסוציאליסטית, על כל זרמיה בימינו, המחשבה היהודית

  
  
הלימודים. ב    מסלולי
  ).קורס פנורמי אחד, דהיינו(ס לימודים פקולטטיים " ש2ס כולל  " ש62: חוגי-ל  דומסלו.  1

פטורים מן הלימודים הפקולטטים ומשום ' חוג לאחר תואר'תלמידים הלומדים בחוג במעמד של 
  . ס בלבד" ש60כך נדרשים ללמוד 

  ).סים פנורמיים קור2, דהיינו(ס לימודים פקולטטים " ש4ס כולל " ש124: חוגי-מסלול חד.  2
   

  

קבלה. ג     תנאי
  .דרישות הפקולטה: חוגי-תנאי הקבלה  למסלול הדו. 1
שמיעתם של ; השלמת השנה הראשונה של לימודים בחוג: חוגי-תנאי הקבלה למסלול החד. 2

ממוצע הציונים ; חוגית וקורס פנורמי אחד-ס בכל אחד מחוגי הלימוד במסגרת הדו" ש16לפחות 
  . לפחות85 שלב חייב להיות בלימודים עד אותו

תלמידים אשר התקבלו למסלול זה אך רמת הישגיהם בשנתם הראשונה במסלול לא תהייה 
יבוטל מסלול זה של , )ס לפחות" ש30 לפחות על שמיעת 80ציון ממוצע של , דהיינו(מספקת 

  .חוגי-לימודיהם ויהיה עליהם להשלים את לימודי התואר הראשון במסלול הדו
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הלימודיםמב. ד תכנית     נה
  
  :חוגי-תוכנית הלימודים במסלול הדו. 1
  :לימודים פקולטטיים .א
  
  

אותם יש לבחור מתוכניות קורסים פנורמיים  מורכבים מ– לימודים פקולטטיים: לתשומת לב
כל הקורסים הפנורמיים הם . שאינם חוגי הלימוד של התלמידים, הלימודים של חוגי הפקולטה

לפרטים יש לפנות לפרק המתאים . יון הקורס מהווה חלק מהציון הסופיס וצ" ש2בהיקף של 
  . בידיעון

  

  )ס" ש36(' ב-' שנים  א–לימודי חובה . ב
  מבואות

.  מדורי החוגבארבעה מתוך חמשתיש להשתתף בשיעורי מבוא ובשיעורים הנלווים להם 
  :האפשרויות הן

  .)ס" ש8 (לו נלווה ה התרגילו) אמוראים וספרויותיהם, תנאים(ל "מבוא למחשבת חז. א
ס " ש2וארבע מכינות לתלמוד בנות ) אמוראים וספרויותיהם, תנאים(ל "מבוא למחשבת חז. ב

  ).ס" ש12(כל אחת 
  .)ס" ש8 (קריאה במורה נבוכיםב ו"מבוא לפילוסופיה יהודית בימה. ג
  .)ס" ש8 (קריאה בזוהר מבוא לקבלה ו. ד
  ). ס" ש8 (יעור הנלווה לושהעת החדשה והגות היהודית במבוא ל. ה

אולם , )ס" ש24 עד 20 –כ  (רצוי להשלים כמה שיותר משיעורי מבוא אלו כבר בשנה הראשונה
 'ה- ו'דלהמשיך במדורים , ' או ב'המלצתנו היא להתחיל דווקא בשיעורי המבוא במדור א

  .אם אמנם בוחרים בו, לסוף' גולהשאיר את שיעורי המבוא במדור 
  מכינה לתלמוד

מומלץ להשתתף ). ס" ש4 –ביחד ( כל תלמידי החוג חייבים  להשתתף בשתי מכינות לתלמוד 
  .  בשנה השניה–ובמכינה שניה , במכינה אחת כבר בשנה הראשונה ללימודיהם בחוג

 8 –ביחד (תלמידים הבוחרים להתמחות במדור ב חייבים להשתתף בארבע המכינות לתלמוד 
ודי בישיבה או בבית ספר תיכון שיש בו תוכנית רחבה ללימודי תלמידים בעלי רקע תלמ).  ס"ש

במקרים ). ס של קורסים אחרים" ש8 –וחייבים במקומם ב (תלמוד פטורים ממכינות אלו 
וחייבים במקומם בקורס אחר  (8 –ס מתוך ה " ש2מיוחדים ניתן לבקש מראש המדור פטור של 

  ).ס" ש2בן 
  
  )ס"ש 24 ('ג-'שנים בבחירה בלימודי  .ג

יבחרו התלמידים שני מדורי התמחות ) באישור יועצי בחוג, או במקביל לו(לאחר השלב הראשוני 
בכל אחד : לפי הפירוט הבאס " ש16בהם ילמדו לפחות מתוך הארבעה שבהם שמעו מבואות ו

ס של " ש4 -ס של שיעורים למתקדמים וב" ש4 -משני המדורים שנבחרו יבחרו התלמידים ב 
  . סמינריון

  . הנותרות נתונות לבחירת התלמידיםס" ש8
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מתכונת . כמדור מורחב אחד במקום שני מדורים שונים' התלמידים יוכלו להתמחות במדור ב
  :הלימודים של תלמידים אלו תהיה

  ) .ס מתוכם באופן טבעי בתוך מדור זה עצמו" ש12 –ס " ש36(שיעורי מבוא בארבעה מדורים  
  ).ס" ש2(ת ארמית בבלית "שו
  ).ס" ש12(לושה שיעורים מתקדמים בתוך המדור ש

  ).ס" ש8(שני סמינרים בתוך המדור 
  .גם את שיעורי בחירה הנותרים יהיה אפשר ללמוד במסגרת מדור זה

  
   :ה"בשנת תשסתנאי הכניסה לקורסים 

  .  פתוח ללא דרישות מקדימות-' שיעור'כל קורס המוגדר כ
בשיעורים אלו מותנית השתתפותם של התלמידים . חלק מן הסמינריונים פתוחים גם כשיעורים

  .של כל קורסי המבוא במדור!)  לא במקביל–ולשם הדגשה נציין  (קודמתבשמיעה 
א בסמינרים "השתתפותם של תלמידי ב. א"א פתוחים גם כסמינרים לב"חלק מן הסמינרים למ
סי המבוא במדור וכן של כל קור!)  לא במקביל–ולשם הדגשה נציין  (קודמתאלו מותנית בשמיעה 

  .בשמיעה קודמת או במקביל של שיעור מתקדם במדור
  
  :חוגי-תוכנית הלימודים במסלול החד. 2
  

  :מבנה כללי של התוכנית
  ס"ש  92  תלמוד וקבלה, קורסים בחוג לפילוסופיה יהודית. א
  ס"ש  4   קורסים פנורמיים2. ב
  ס"ש  4  מבואות בפילוסופיה כללית. ג
  ס"ש  4  קורס בחוג למקרא . ד
  ס"ש   20  )כולל סמינריון(לימודי חטיבה מחוג אחר . ה

  ס"ש  124  כ "            סה                                                                                               
  

  :פרטי התוכנית
  תלמוד וקבלה, קורסים בחוג לפילוסופיה יהודית. א

  ס"ש   32  רים הנלוים בארבעת מדורי החוגשיעורי חובה והשיעו
  ס"ש  4  מכינה לתלמוד

  ס"ש   16   אחד בכל אחד ממדורי החוג–ס " ש4 שיעורים למתקדמים בני 4
  ס"ש  12   מדורים שונים בחוג3 -ס ב " ש4 שיעור למתקדמים בן 3
  ס"ש  12   סמינריונים באותם שלושה מדורים3
   ס"ש   16  ) קורסים בין תחומייםרצוי( שיעורים למתקדמים ללא מגבלות בחירה 4

  ס" ש  92  כ"סה קורסים בחוג                                                                                   
  
  לימודים פקולטטיים. ב
  ס"ש  4  כ "                                                                         סה קורסים פנורמיים2
  
  מבואות בפילוסופיה כללית. ג

  :  מבין השלושה  המפורטים להלןשני מבואותעל התלמידים לבחור 
       )ס"ש   2(  מבוא לפילוסופיה יוונית  
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    )ס"ש   2(  מבוא לפילוסופיה מוסלמית    
    )ס"ש   2(  מבוא לפילוסופיה בעת החדשה  

  ס"ש   4  כ"                                    סהמבואות בפילוסופיה כללית                          
  
  
  ס"ש  4  כ"                                                                        סה1קורס במקרא. ד
  
  
  לימודי חטיבה מחוג אחר. ה

  בחוג השני שלהם ' התלמידים רשאים לנצל קורסים מבין אלו ששמעו בשנה א
  י קורסים "טיבה ולהשלים את מספר השעות עבמסגרת לימודי הח

  ס"ש  20  כ"סהלמתקדמים וסמינריון אחד                                                         
  
  
הלימודים. ה    מהלך

  :חוגי-במסלול הדומערכת מומלצת לתלמידי התואר הראשון 
  'שנה א

  ס"ש  2  קורס פנורמי
  ס"ש  8  ' ב או'שיעור נלוה במדור א גםומבוא 
  ס"ש  8  'האו ' דשיעור נלוה במדור  גםומבוא 
  ס"ש  4  'האו ' ד שיעור נלוה במדור  או מבוא

  )ס"ש    2( מכינה לתלמוד                                                                                     –אפשרי 
  ס"ש 24 או 22                                                                                                                         

  'שנה ב
  ס"ש  4  'האו ' דהשלמת המבוא או השיעור הנלוה במדור 

  ס"        ש8  'גמבוא ושיעור נלוה במדור 
  ס"ש  2  מכינה לתלמוד

  ס"ש  4  שיעור למתקדמים במדור בחירה ראשון
  ס"ש  2  קורסי בחירה

  ס"ש   20  
  'שנה ג

  ס"ש  4  שיעור למתקדמים במדור בחירה שני
  )ס"ש  2( אם עדיין נותרה חובה זו                                                         –מכינה לתלמוד 
  ס"ש  8  קורסי בחירה

  ס"ש  4  סמינריון במדור בחירה ראשון
  ס"ש  4  סמינריון במדור בחירה שני

  ס"ש 20 או 18                                                                                                                        
  
  

                                                           
  .שייקבע בתאום עם יועצי החוג לפילוסופיה יהודית  1
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במהלך הלימודים.  ו   דרישות

עליהם לקבל ציון עובר .  בכל הקורסים אליהם נרשמוחובת נוכחותעל התלמידים קיימת 
וזאת על , כדי לקבל ציון יש להבחן או לכתוב עבודה.  בכל קורס שנלמד)  לפחות60ציון , כלומר(

  .פי קביעת המורה של אותו הקורס
אחת בכל אחד משני מדורי ,  יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניותחוגי-במסלול הלימודים הדו

  .ההתמחות
 עבודות סמינריוניות בשלושה ממדורי החוג ואחת לוש יש לכתוב שחוגי-במסלול הלימודים החד

  .רת החטיבה מחוג אחרבמסג
המועד האחרון להגשת עבודות בקורסים למתקדמים הוא שישה שבועות מתום הסמסטר שבו 

  .השתתף התלמיד בשיעור
  .המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות הוא שלושה חודשים לאחר סיום הסמינריון

  .כל העבודות חייבות להימסר באמצעות מזכירות החוג
  
  ציון הגמר. ז
  :חוגי-שקלול ציון הגמר במסלול הדו. 1

  67%      :ציוני השיעורים בחוג והקורס הפנורמי
  33%        :ציוני העבודות הסמינריוניות

  
  :חוגי-שקלול ציון הגמר במסלול החד. 2

   10%    : והקורס הפנורמי) מקרא ותלמוד, כללית' פיל(ממוצע הציונים בלימודי עזר 
   55%    :טיבהממוצע הציונים של השיעורים בחוג ובח

  35%    ): כולל זו של החטיבה(ציון ממוצע של ארבע העבודות הסמינריוניות 
  
  ועדת ההוראה בחוג ותקנון החוג. ח

מעבר ) במסגרת שיעור או סמינריון(במקרים מיוחדים תינתן הארכה נוספת לכתיבת עבודה 
ואחרי שתוגש לה בקשה הארכה זו תינתן  על ידי ועדת ההוראה של החוג . לעיל' למצויין בסעיף ו

  . מנומקת על גבי הטופס המיועד לכך
יופסקו לימודיהם של התלמידים ;  כישלונות בשלושה קורסים3לתלמידי החוג מותר לצבור עד 

  .60 –כשלון בקורס משמעו קבלת ציון פחות מ .  פעמים3 -אשר ייכשלו יותר מ 
  
מיוחדות . ט      פעילויות

לכל ושיוויוניים המיועדים ם שני ימי לימוד משותפים החוג מארגן במהלך שנת הלימודי
בימים אלה יתקיים לימוד .  בחוגהמוריםולכל ) למן השנה הראשונה ועד לדוקטורט(התלמידים 

 עוד מוזמנים הכל לערבי ספר המאורגנים על ידי החוג ומתקיימים .בקבוצות דיון ובהרצאות פנל
פרטים יפורסמו על לוח . מינריונים מחלקתייםש צימבליסטה וכן לס"במרכז למורשת היהדות ע

   .נטרנט וברחבי הקמפוסיבאתר הא, המודעות של החוג
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השני התואר     לימודי
  משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים: הערה

  
  קבלת תלמידים. א

 80 בחוג בציון הראשוןאשר סיימו את לימודי התואר ,  התואר השני יתקבלו תלמידיםללימודי

 הגמר שלהם באחד מן ציוןתקבלו גם תלמידים בוגרי חוגים אחרים באוניברסיטה אשר י. לפחות

 בהתאם להנחיות יועץ השלמהתלמידים אלה יידרשו ללמוד לימודי .  לפחות80החוגים הוא 

  . ההשלמה הללובלימודי לפחות 80החוג ולפי תקנון הפקולטה ולקבל ציון ממוצע של 

  
הלימוד. ב    תחומי

 במחשבה עוסקיםבמדור הראשון . א:  מושתתים על חלוקה לארבעה מדורים בחוגהלימודים

כמו כן ; וההלניסטיתהיהודית בתקופת המשנה והתלמוד מתוך זיקה לפילוסופיה היוונית 

ספרות יורדי , קומראןספרות , אפוקליפטיקה(עוסקים במדור זה בספרות הסוד הקדומה 

הביניים במיוחד מתוך יחסיה עם -בימייהודית במדור השני עוסקים בפילוסופיה ה. ב; )מרכבה

, הביניים-ימי בזרמים בקבלה של  עוסקיםבמדור השלישי . ג; הפילוסופיה הכללית והמוסלמית

במדור זה עוסקים בהגות היהודית בעת החדשה וזאת מתוך עיון . ד;  וחסידותשבתאות

  . הכלליתלפילוסופיהבזיקותיה 

  

  
  הלימודיםבחירת מסלול . ג

  : השניארמציע שלושה מסלולי לימוד לקראת התו החוג

  . לימודי תואר שני עם עבודת גמרמסלול  )א

  . לימודי תואר שני ללא עבודת גמרמסלול  )ב

  ).במיוחדלתלמידים מצטיינים ( ישיר לדוקטורט מסלול  )ג

  

  : של מסלול הלימודים נעשית כאשר מתקיימים שני תנאיםבחירתו

1.

2.

  . לימודים לקראת תואר שני לפחות במסגרת הס" ש16 שמיעת 

 ללימודיםבתום הסמסטר השני או השלישי ( עבודה סמינריונית אחת לפחות הגשת 

  ).לקראת התואר

  

.  מיוחדתמעקבה לבין ועדת / מסלול הלימודים נעשית במסגרת של דיון בין התלמידקביעת

 ודההעבה נכתבה /ראש החוג והמורה שאצלו: בועדה חברים לפחות שניים ממורי החוג

  . הסמינריונית
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   לימודי תואר שני עם עבודת גמר-'  אמסלול
  
  מטרת הלימודים. א

 את ידיעותיהם להעמיקלקראת התואר השני בפילוסופיה יהודית מכוונים '  במסלול אהלימודים

 אל דרכי המחקר גישהלפתוח לפניהם , לפי בחירתם, של התלמידים בשניים ממדורי החוג

  . בחירתםלתחוםשירם למחקר במחשבה היהודית בנושא אחד המתאים בנושאים אלו ולהכ

  
הלימודים. ב    סדר

 ולא כולל לימודי שנייהלא כולל לימודי שפה זרה  (ס" ש32 השעות הנדרש במסלול זה הוא מספר

לימודי ,  התמחותלימודי: הלימודים נחלקים ל). השלמה למי שלא סיימו תואר ראשון בתחום

  .זרה שנייהלימודי שפה , השלמה

  

   התמחותלימודי  .1

  .ס"ש 16 -  כ"בסה,  סמינריונים4 - ב ההתמחות הראשי יחויבו התלמידים להשתתף בנושא  

  .ס" ש8 - כ"בסה,  סמינריונים2 - ההתמחות השני יחויבו התלמידים להשתתף ב בנושא  

  

   השלמהלימודי  .2

לימודי השלמה יתואמו . ס" ש8שהם ) סמינריונים( קורסי השלמה 2 - ישתתפו ב התלמידים  

מומלץ שאחד משני הסמינריונים האלה יהיה . ההתמחותעם יועצי החוג לאחר בחירת מדורי 

 שני יכולים לקחת תואר תלמידי.   החוג מדי פעםי" עכמוצע, סמינריון מתודולוגי או מחקרי

 הוועדה להחלטתאולם בהתאם , גם סמינריונים המוצעים לתלמידי התואר הראשון

 לקראת לימודיהם מכלל 25% -יוגבל מספר שעות הלימוד אלו ל, ניברסיטאית לתואר שניהאו

  .התואר השני

  

   שפה זרה שנייהלימודי  .3

,  בשפה זרה נוספת לאנגליתמקצועית חייבים להוכיח יכולת קריאה בספרות התלמידים  

  .בהתאם לתחום התמחותם

  

   מעבר ועבודות סמינריוניותציוני  .4

 60לקבל ציון , כלומר( לקראת התואר הקורסיםלקבל ציון עובר בכל אחד מן  התלמידים על

  ). לפחות

והשניה בנושא ,  ההתמחות הראשיבנושאהאחת :  לכתוב שתי עבודות סמינריוניותעליהם

  . ההתמחות המשני

  

   גמרעבודות  .5

את וז, הראשיה לכתוב עבודת גמר במדור ההתמחות / התלמידעל הלימודים במסלול  בתום  

 שוועדת אחריה יוכלו להגיש הצעה לעבודת הגמר רק /התלמיד. בכפיפות לתקנון הפקולטה

 80 ציון שתקבלהמעקב תאשר את לימודיהם במסלול זה ואחרי שיכתבו עבודה סמינריונית 
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  להגישאת תוכנית המחקר לקראת עבודת הגמר יש . לפחות במדור ההתמחות הראשי

  .  החוגראשור ת וכן לאיש/ המנחה הנבחרלאישור

  

   גמרציון  .6

  :פי השקלול הבא- הגמר יקבע עלציון  

  20%  )כולל קורסים של השלמה( הקורסים ציוני  

  30%   ממוצע של שתי העבודות הסמינריוניותציון  

  50%   עבודת הגמרציון  

  

  

   לימודי תואר שני ללא עבודת גמר-'  במסלול
  
הלימודים. א    מטרת

 השכלה מתקדמת לתלמידים ללא עבודת גמר הוא להעניק א" מ ייעודו של מסלול לימודיעיקר

אך ללא דרישה של , שניברמה גבוהה המתאימה לתואר , אופקים במחשבה היהודית-ורחבת

  . התמקדות בתחום מצומצם במסגרת של עבודת מחקר

  
הלימודים. ב    סדר

ולא כולל לימודי  שנייהלא כולל לימודי שפה זרה  (ס" ש40 השעות הנדרש במסלול זה הוא מספר

 התמחות ולימודי ללימודיהלימודים נחלקים ). השלמה למי שלא סיימו תואר ראשון בתחום

  . שפה זרה שנייה

  

   התמחותלימודי  .1

-ניתן לבחור באחד משני תת. החוג התלמידים ללמוד בשלושה מתוך ארבעת מדורי על  

  :המסלולים הבאים

ה / נוסף לפי בחירת התלמידוסמינריון   סמינריונים בשלושה מדורים שוניםשלושה  .א

  ).ס"ש 40 סמינריונים שהם 10 – כ"בסה(

,  במדור התמחות שניסמינריוניםשלושה ,  סמינריונים במדור התמחות ראשוןארבעה  .ב

  ).ס" ש40 שהם סמינריונים 10 כ"סה(ושלושה סמינריונים במדור השלישי 

  

   שפה זרה שנייהלימודי  .2

,  בשפה זרה נוספת לאנגליתמקצועיתכיח יכולת קריאה בספרות  חייבים להוהתלמידים  

  .בהתאם לתחום התמחותם

  

   מעבר ועבודות סמינריוניותציוני  .3

 60לקבל ציון , כלומר( לקראת התואר הקורסים התלמידים לקבל ציון עובר בכל אחד מן על

  ). לפחות

  . ה אחרכל אחת אצל מור, סמינריוניות התלמידים לכתוב שלוש עבודות על
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 אחת בכל אחד משלושת המדורים בהם סמינריוניתיכתבו התלמידים עבודה ', מסלול א-בתת  

  . בחרו

 כל - במדור ההתמחות ראשון סמינריוניותיכתבו התלמידים שתי עבודות ', מסלול ב-בתת  

  . שניההתמחות ועבודה אחת במדור -אחת אצל מורה אחר 

  

   גמרבחינת  .4

 גמר אינטגרטיבית בשנים ממדורי בחינתרסים ייבחנו התלמידים  השלמת החובות בקולאחר  

יכולת ,  העצמי ברמת תואר שניהלימודכאן יבחנו הן השליטה בידע והן כושר . התמחותם

 בסיסי משותף לכל תלמידי חומרבחינת הידע תתבסס על . האינטגרציה וכושר הביקורת

ובכלל זאת חומר שלא נלמד , ה/ידלתלמאך גם על חומר שיקבע באופן אישי , מדור ההתמחות

  . במסגרת הלימודים

בחינה אחת . ב; ) אחד ממדורי התמחותבכלבחינה (בחינות בכתב . א:  שני חלקיםלבחינה

 המורים שאצלם התקיימה הבחינה שניבנוכחות ) מסכמת בשני מדורי ההתמחות(בעל פה 

  . בכתבפה תיערך כחודש לאחר הבחינות -הבחינה בעל. בכתב

 סמוכים זה לזה וזאת בתוך שנה במועדים ייבחנו בשני נושאי ההתמחות שלהם דיםהתלמי

  .מיום סיום הלימודים לקראת התואר

  

   גמרציון  .5

  : פי השקלול הבא- הגמר יקבע עלציון  

  25%     הקורסים ציון  

  40%     ממוצע של שלוש העבודות הסמינריוניותציוני  

  35%  )פ" והבחינה המסכמת בעבכתבת שתי בחינו( ממוצע של בחינות הסיום ציון  
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  סגל ההוראה
  

   ראש החוג– לורברבוים מנחם  ר"ד

   גרינולד איתמר  'פרופ

  ' שבתון בסמסטר ב-  ברסלבי - קליין שרה  'פרופ

    בוהק גדעון  ר"ד

  ' שבתון בסמסטר א– גולדרייך עמוס  ר"ד

   יעקבסון יורם  ר"ד

   מאךמיכאל   ר"ד

   מרגוליןרון  ר"ד

  שבתון –וז  מררונית   ר"ד

   גובאנייובל  מר

  ישראלי-דולב נועה  'גב

   סובולנטע  ' גב

   קנלררבקה  ' גב

   שגיבאסף  מר

   שגיבגד   מר

  

  

   רות גילת- החוג מזכירת

  

  

  03 - 6409790: 'טל, 108חדר , בנין רוזנברג: החוג מזכירות

  או על פי קביעה טלפונית, 10-12:30בשעות ' וה' ד', ב', ימים א: קהל קבלת

:                   אתר האינטרנט של החוגתכתוב

/jewishphilosophy/humanities/il.ac.tau.www://http  
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