חטיבה בתולדות הרעיונות – תש"פ
מטרת הלימודים
להקנות לסטודנט מבט רחב-מעוף ,מבט כולל ,על ההתפתחויות בהיסטוריה האנושית בכל מקום ואתר שבו
חיים בני אדם ולהם היסטוריה ,וברעיונות המלווים התפתחויות אלה ,נובעים מהן וגורמים להן.

מבנה הלימודים
התואר מורכב מ 120 -נקודות זכות (נק"ז) ,ע"פ החלוקה הבאה:
 4חטיבות של  28נק"ז במסגרת ב.א רב-תחומי ,כשאחת מהחטיבות יכולה להיות בתולדות הרעיונות4 ,
נק"ז לימודי ליבה 4 ,נק"ז לימודי מיומנות ,קורסי אנגלית לרמת פטור וקורס הכרת הספרייה.

נק"ז

חובות הלימודים
קורסי חובה

12

קורסי בחירה

12

סמינר

4

סה"כ

28

שנה א'
קורסי חובה
קורס

נק"ז

מבוא לעת העתיקה ולרעיונותיה א' :התקופה
הפרסית וההליניסטית-רומית בישראל ובעמים

2

מבוא לעת העתיקה ולרעיונותיה ב' :השלטון
הקיסרי הרומי במזרח הים התיכון ובארץ ישראל
מחורבן הבית ועד לשנת  200לספירה

2

מבוא לימי הביניים ולרעיונותיהם

4

סה"כ

8

דרישות קדם

שנה ב'
קורסי חובה
קורס

נק"ז

מבוא לעת החדשה ולרעיונותיה

4

סה"כ

4

דרישות קדם

1

רשימת קורסי בחירה *
קורס

נק"ז

היסטוריה ואוריינות היסטורית ורעיונית

2

מעבדת ההיסטוריון

2

מגאולה למשיחיות אפוקליפטית; יהדות מול
נצרות
ממלכת החשמונאים והשתקפותה במקורות
נוכריים ובמקורות פנימיים
שיעים בשלטון; אידיאולוגיה ומעשה :מצרים
וארץ ישראל תחת שלטון הפאטמים
(מאות )10-12
סה"כ

2

דרישות קדם

2
2
10

*רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.

שנה ג'
רשימת קורסי בחירה *
קורס

נק"ז

מדעים והשכלה בימי הביניים

2

משברים ,תהפוכות ושינוי בשלהי ימי הביניים

2

היסטוריה חברתית-פוליטית :רעיון וביצוע
בהיסטוריה אמריקאית בעת החדשה
היסטוריה רעיונית-ביצועית :המדינות
הטוטליטריות (שואה ,מלחמות עולם)
רעיונות הלאומיות המודרנית ומטמיעיה :עיונים
אמנותיים ומוסיקליים
אמריקה הלטינית :היסטוריה חברתית-פוליטית
ותרבותית
סה"כ

2

דרישות קדם

2
2
2
12

*רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.

רשימת סמינרים
קורס

נק"ז

דרישות קדם

המערב המאוחר :זרמים ,רעיונות והיסטוגרפיה
א'+ב'

4

מבוא לעת החדשה
ולרעיונותיה א'+ב'

2

הנחיות כלליות:


מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון עובר ב 75%-מהקורסים וממוצע משוקלל לפי הנק"ז
בקורסי החובה של  70לפחות.
מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי
החטיבה של  65לפחות.
בשנים ב' וג' על הסטודנט להשתתף בקורסי בחירה (סה"כ  12נק"ז).
קורסי בחירה :לכל סטודנט תינתן האפשרות לבחור עד  2קורסי בחירה מחטיבות אחרות ,שלא
מתוך החטיבות אליהן נרשם ,בכפוף לאישור ראש החטיבה בה הוא לומד ואליה הוא רוצה לשייך
את הקורס שבחר מחטיבה נוספת .הקורס צריך להיות רלוונטי ללימודי החטיבה בה רשום
הסטודנט.
בשנה ג' על הסטודנט להשתתף בשני קורסים מתקדמים (סמינר 4 ,נק"ז) ,בתנאי שסיים את
לימודי כל המבואות בחטיבה והגיע לדרגת פטור מלימודי האנגלית.
כל סטודנט נדרש לשני סמינרים משתי חטיבות שונות מתוך ה 4-שבחר .בחטיבות בהן הוא בחר
לא ללמוד סמינר ,ישלים הסטודנט  4נק"ז בקורסי בחירה.
התנאי לקבלת התואר הוא:
ציון ממוצע  65לפחות בכל חטיבה ובכל הלימודים (כל הממוצעים הם ממוצעים משוקללים).
נכשל בקורס חובה חוזר (גם במידה שבקורס הראשון הציון היה עובר) – גורר הפסקת לימודים.



ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת.










לימודי אנגלית:
תלמיד נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית ,רמה השווה לרמת קורס מתקדמים ב' ,ולקבל פטור
מלימודי האנגלית.
מטרת הלימודים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את התלמיד בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי ויעיל.
לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית ולסיווג רמתו ,הוא ייבחן בבחינה פסיכומטרית או במבחן אמי"ר /
אמיר"ם .על הסטודנט ,הניגש למבחן סיווג רמה ,לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר את ציון
המבחן למכללה .במקביל יש להציג את ספח הציון למרכז מידע ורישום במכללה .תלמיד ,אשר השיג ציון
שלא מקנה לו רמת פטור באנגלית ,יסווג לאחת מחמש הרמות השונות (אנגלית טרום בסיסית א'  /אנגלית
טרום בסיסית ב' ,אנגלית בסיסית ,אנגלית מתקדמים א' ,אנגלית מתקדמים ב') .יש ללמוד את הקורסים
על פי סדר רמתם עד לרמת פטור.
היקף הקורסים הוא:


טרום בסיסי א'  8 -שעות שבועיות ( 4פרונטאליות ו 4-מקוונות) במשך סמסטר אחד.



טרום בסיסי ב'  6 -שעות שבועיות ( 4פרונטאליות ו 2-מקוונות) במשך סמסטר אחד.



בסיסי –  6שעות שבועיות ( 4פרונטאליות ו 2-מקוונות) במשך סמסטר אחד.



מתקדמים א'  4 -שעות שבועיות פרונטאליות במשך סמסטר אחד.



מתקדמים ב'  4 -שעות שבועיות פרונטאליות במשך סמסטר אחד.

על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון (עד
לתום שנה ב') .תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יופסקו לימודיו .חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי
דרישות לימודי האנגלית כשפה זרה.

קבלת פטור מלימודי אנגלית היא תנאי מעבר לשנה ג' ומהווה תנאי קדם ללימודי סמינרים.
חובת הרישום לקורס חלה על הסטודנט והרישום מתבצע על בסיס מקום פנוי.
ציון עובר בקורסי האנגלית הינו  ,58כאשר הציון בבחינה הסופית הוא מינימום .40
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