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  ט.  לימודי האסלאם והמזרח התיכון 

  חוג לימודים לב"א ולמ"א 

  

  מטרת הלימודים

של   ההיסטוריה  את  מקיפים  בחוג  הופעת ארצות  הלימודים  משחר  האסלאם    והאסלאם  השל  ימיðו:    7-במאה  ועד 
   המיעוטים,מצב  פולחן,  וזרמיה השוðים,  דת  ,  של העמים המוסלמים  תרבותית החברתית וה הפוליטית,  התפתחות  ה

רוחב היריעה מבחיðת רציפות היסטורית,  ב  הלימודים בחוג מתאפייðים ארכיאולוגיה, ספרות במקור ובתרגום.  אמðות ו 
    ושפות: ערבית, פרסית ותורכית. מרחבים גיאוגרפיים, מגוון של ðושאים

השפה הערבית:  של לימוד    כðית הלימודים בחוג. בחוג קיימים שðי מסלולים  וðפרד מת- לימוד השפות הוא חלק בלתי
של  ערבית ספרותית    שלבו מתðהלים השיעורים בערבית החל מהסמסטר הראשון והמסלול  שהמסלול 'ערבית בערבית'  

   ."ת"היחידה ללימודי שפו  פרק ראו את ה. לפירוט מלא בו שפת ההוראה היא עבריתש אמצעי תקשורת

כן מציע אפשרות להתמקדכמו  כולל   בהאאיים  ולימודים  יםתורכילימודים  ,  ðייםאירא  םלימודיב  יםבהדגש  , החוג 
  1. תורכיתהפרסית/ הלימוד השפות  

  

  מבðה הלימודים

  

    .חוגי-דוהלימודים לתואר הראשון בחוג הם במסלול 

כוללת:  ות הלימודים  שפות  כðית  הערבית,  השפה  לימודי  מבוא,  קורסים  שיעורי  סמיðריוðים,  ðוספות,  מזרחיות 
  טקסטואליים וקורסי בחירה.

  

  : הראשון  תואר הכלליות ל חובות ה
  

ב' )1 ללמוד  -בשðים  חובה  התלמידים  כל  על  (סה"כ    משðי אחד  כל  ב  ð"ז   2לפחות  ג'    ð"ז   4התחומים הבאים 
    . מודרðית-הקדםהיסטוריה, דת ותרבות בתקופה . 2  ; ארכיאולוגיהאמðות ו. 1 ):לפחות

  
 . ששפת ההוראה בו היא אðגליתð"ז לפחות    2של  חירה  במסגרת החוג קורס ב  ללמוד   יש"ב  תשפ"ל  משðה  החל )2

  
 על התלמידים ללמוד קורסים מחוץ לחוג בהיקף הכפוף למסלול הלימודים (ראו להלן). )3

  
ככלל בשðה ג'. תלמידים מצטייðים    יכתבת  העבודה תוב עבודת סמיðר אחת במהלך התואר.  על התלמידים לכ )4

  וועדת הוראה.  ראש.ת החוג, אישור המרצה' ב בשðה ב  העבודה  את כתובבלבד יוכלו ל 
  

מיומðויות הקריאה  על התלמידים ללמוד כחובה פקולטתית את הקורס "  ,כðית הלימודים בחוגובðוסף לת )5
  תðאים לפטור מקורס זה מפורטים בידיעות לתלמיד לתואר ראשון.   ð"ז). 2" (והכתיבה

מת  )6 קורסים  ללמוד  "וחובה  פיðהכðית  (ראו  אבðי  והפקולטה  האוðיברסיטה  לðוהלי  בהתאם  ה ",  פרק  את 
  ).ואילך 89, עמ' "ידיעות לתלמידי התואר הראשון"

  

  לימודיהם הראשוðה.  של שðת  היא זו המופיעה בשðתון  כðית הלימודים המחייבת את התלמידיםולתשומת הלב: ת

  

   

 
 פירוט בהמשך בסעיף 'הדגש בלימודים איראðיים/תורכיים' ו'הדגש בלימודים בהאאיים'. ראו  1
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  לימודי השפה הערבית 

  
  תלמידים ללא ידע מוקדם בערבית

  
  : לפי החלוקה הבאה ð"ז 28 ילמדו  התלמידים

  ð"ז).  12קורס "ערבית למתחילים" (  -בשðה א' 
  ð"ז). 12קורס "ערבית למתקדמים" ( -בשðה ב' 
  .ð"ז) 4(  יםטקסטואלי יםקורס   -בשðה ג' 

  
  

  תלמידים בעלי ידע מוקדם בערבית
  

והם יופðו למסלולי הלימוד בהתאם לרמתם.  בחיðת מיון  רמתם של תלמידים בעלי ידע מוקדם בערבית תיקבע על סמך  
הקורס ללימודיהם את  ילמדו בשðה הראשוðה   12(  ""ערבית למתקדמים  תלמידים הפטורים מ"ערבית למתחילים" 

קורס ð"ז) ילמדו  השðייה  בשðה  המותא   4(  יםטקסטואלי  ים,  לרמתמיð"ז)  להשתתף  ם  יידרשו  השלישית  ובשðה  ם 
  ). לפחות ð"ז  4בקורסים טקסטואליים קשים (

  
  פטור מלימודי יסוד בערבית

  
טקסטים קשים    של  ð"ז לפחות  6  ילמדו במהלך התוארבחיðת מיון  תלמידים שיהיו פטורים מלימודי ערבית על סמך  

    .חוג לשפה וספרות ערביתללימודי האסלאם והמזרח התיכון וב  בערבית, מתוך מבחר הקורסים המוצע בחוג
  

ללמוד   אפשר  של  לחילופין,  בהיקף  התורכית  או  הפרסית  השפה  הð"ז,    16את  במסגרת  אם    ם לימודיב  יםהדגשבין 
  .  שלא במסגרת ההדגשים , בין אם בתור שפה מזרחית שðייהבהאאיים /יםורכי ת /ðייםאירא 

  
  

  סדר הלימודים לתואר ראשון

  
  : מוקדם בערבית ללא ידעמסלול לימודים לתלמידים 

  

  ð"ז      2  יל קורס מיומðויות הקריאה והכתיבה  תרגית:  תחובה פקולט

  ערבית למתחיליםמסלול         

  שðה א' 
  ð"ז     4    2אמוðה ופולחן  -דת האסלאם 

  ð"ז       5    א'  -המוסלמים מבוא לתולדות העמים 
  ð"ז       5    ב'  -מבוא לתולדות העמים המוסלמים 

  ð"ז     2    שער למחקר 
  ð"ז   12    ערבית למתחילים 

  שðה ב' 
  ð"ז     4    פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרðי 

  ð"ז   12    ערבית למתקדמים
  ð"ז   12    3ג'-קורסי בחירה לשðים ב'

  שðה ג' 
  ð"ז     4    ים טקסטואלי יםקורס 

  ð"ז       4    סמיðריון 
  ð"ז     4    עבודה סמיðריוðית 

  ð"ז   68    סה"כ 

  ð"ז   4-0    4"אבðי פיðה" כðית  ו + קורסים מת
  ð"ז 68-72    

  

   

 
  אפשר ללמוד בשðה א' או ב', אך מומלץ ללמוד בשðה א'.  2
  ð"ז.   2-4בהיקף של  מחוץ לחוגמתוכם יש ללמוד קורסי בחירה  3
  52 עמ'", ראו אבðי פיðהעל התלמידים שחוגם השðי בפקולטה אחרת להגיע למזכירות החוג לייעוץ בðדון. למידע בðוגע לקורסי " 4

 ך. ואיל
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  : מסלולי לימודים לתלמידים בעלי ידע מוקדם או פטור מלימודי יסוד בערבית 
  

  
  ð"ז     2     ילקורס מיומðויות הקריאה והכתיבה  תרג חובה פקולטתית:  

  
  פטור מערבית      ערבית למתקדמים                                
  שðה א' 

  ð"ז      ð  4"ז       4               5אמוðה ופולחן  -דת האסלאם 
  ð"ז     ð  5"ז       5  חלק א'   -מבוא לתולדות העמים המוסלמים 
  ð"ז  ð  5"ז       5חלק ב'   -מבוא לתולדות העמים המוסלמים 

  ð"ז  ð  2"ז  2  שער למחקר 
  ---   --   ð"ז  12  ערבית למתקדמים

    
  שðה ב' 

  ð"ז      ð  4"ז       4  פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרðי 
  ð"ז         ð  30"ז  20  6ג' -ב'קורסי בחירה לשðים 

  ---   --   ð"ז  4  ים קל  יםטקסטואלי יםקורס 
  ð"ז  4  ---   --   קורסים טקסטואליים קשים

  שðה ג' 
  ð"ז     ð  2"ז       4  קורסים טקסטואליים קשים              

  ð"ז  ð  4"ז       4  סמיðריון 
  ð"ז      ð  4"ז       4  עבודה סמיðריוðית 

  ð"ז  ð  64"ז  68  
  
  ð"ז  ð  4-0"ז  4-0  7"אבðי פיðה"  כðית וקורסים מת+
  

  ð"ז ð64-68"ז              68-72  סה"כ  
  
  

  
  ים תורכיולימודים ðיים אירא  םלימודיב יםהדגש

  
. תלמידים ללא רקע מוקדם בשפה הערבית  יםתורכיולימודים    ðייםאירא םהחוג מציע לימודים במסלול הדגש בלימודי

יוכלו לעבור למסלול בתחילת שðה ב', לאחר קבלת ציון עובר בקורס 'ערבית למתחילים'. תלמידים שפטורים חלקית  
  או באופן מלא מלימודי ערבית על סמך בחיðת מיון, יוכלו ללמוד במסלול כבר בשðה א' ללימודיהם.  

  
פרופ'   :םמיהתחו  יייעשה לאחר ייעוץ עם ראש הדגש וסמיðרים במסלול   טואליים, קורסים טקסרישום לקורסי בחירה

  . ראש תחום איראן ,או ד"ר יוליה רובðוביץ'  ,ראש תחום תורכיה , אייל ג'יðיאו
  
  

    לימודי השפה במסלול: 
  

תלמידים  .  ð"ז  16בהיקף של  ילמדו פרסית/תורכית    ים תורכי/ðייםאירא   םכים למסלול ההדגש בלימודייתלמידים המשוי
ילמדו    'ג-'ð"ז ולאחר מכן, בשðים ב  12, ילמדו בשðה א' "ערבית למתחילים" בהיקף  שאיðם בעלי ידע מוקדם בערבית

ולמתקדמים. למתחילים  מלימודי    תלמידים  פרסית/תורכית  פטור  למתחילים"בעלי  ללמוד    "ערבית  יוכלו 
ולמתקדמים בשðים א' לתואר.-פרסית/תורכית למתחילים  לימודיהם למוסמך ת  ב'    למידים המבקשים להמשיך את 

  . בתחום האימפריה העות'מאðית, יחויבו בעמידה בפטור מערבית
  

  (פרסית/תורכית).דרשו התלמידים ללמוד קורסים טקסטואליים בשפה המתאימה יבðוסף ללימודי השפה י
  

   

 
 , אך מומלץ להשלים בשðה א'. ðיתן ללמוד בשðה א' או ב' 5
 ð"ז.  4בהיקף של  מחוץ לחוגמתוכם יש ללמוד קורסי בחירה  6
", ראו את  אבðי פיðה על התלמידים שחוגם השðי בפקולטה אחרת, לפðות למזכירות החוג לייעוץ בðדון. למידע בðוגע לקורסי " 7

 ".הפרק "ידיעות לתלמידי התואר הראשון
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  : תורכיים/איראðיים לימודיםב בהדגש  הלימודים סלולימ

  ð"ז         2קורס מיומðויות הקריאה והכתיבה   תרג    חובה פקולטתית:  
  

  ללא רקע               בעלי פטור          
  בערבית           מערבית למתחילים             

  שðה א' 
  ð"ז       ð  4"ז      4                         8אמוðה ופולחן  -דת האסלאם 

    ð"ז       ð    5"ז  5  חלק א'ּ     -מבוא לתולדות העמים המוסלמים 
  ð"ז       ð    5"ז       5  חלק ב'   -מבוא לתולדות העמים המוסלמים 

  ð"ז       ð    2"ז     2                                      שער למחקר 
  ð"ז       8    ---     --  למתחילים                        –פרסית או תורכית 

  ---       --    ð"ז     12  ערבית למתחילים                                              
  שðה ב' 

    ð"ז        ð             4"ז  4 פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרðי           
  ---       --    ð"ז        8  למתחילים                         –פרסית או תורכית 
  ð"ז       8    ---         --                      למתקדמים -פרסית או תורכית 

  ð"ז   ð    16-18"ז   8-10           9ג'-קורסי בחירה לשðים ב'
  ð"ז       ð  4-2"ז       --קורסים טקסטואליים                                     

  
  שðה ג 

  ð"ז        ð      4"ז        4-2קורסים טקסטואליים                                    
  ---        --      ð"ז        8למתקדמים                      –פרסית או תורכית 

  ð"ז        ð      4"ז        4סמיðריון                                                           
  ð"ז   ð           4"ז     4                                             עבודה סמיðריוðית

  ð"ז      ð      68"ז        68סה"כ                                                       
  

  ð"ז  ð           4-0"ז       4-0                 10"אבðי פיðה"   כðיתו + קורסים מת
                                                            
  ð"ז  ð              68-72"ז   68-72סה"כ                                                              

  
  
  
  

 דגש בלימודים בהאאיים ה
  

 .במסגרת הקתדרה ללימודים בהאאייםההדגש מוצע 
 

 מטרת הלימודים
הדת הבהאִאית היא דת עולמית חדשה שהופיעה במאה התשע־עשרה מתוך האסלאם השיעי ועד מהרה התפתחה לדת  

ה"ַּבאּב" ("השער"), מייסד התðועה הּבאּבית, שהפכה בידי    1850-1844ראשית הדת בפרס שם פעל בין השðים    .עצמאית
ַּבַהאֻא אלַּלה לעכו, לחיפה ומשם התפשטה הדת לעולם כולו.    ממשיכו ַּבַהאֻא אלַּלה לדת הַּבַהאִאית. בהמשך תולדותיו הגיע

  מייסד הדת ויורשיו הותירו אחריהם ספרות עשירה ביותר. 
  

ֶהדגש הלימודים המוצע עוסק בלימוד תולדות הדת ותורותיה בהקשר של מדע הדתות, הפילוסופיה הקלאסית ותולדות  
 פרס במאה התשע־עשרה. 

 
  תðאי הקבלה

י חוג למדע  בלימודי האסלאם והמזרח התיכון או  בחוג ל  90תקבלו תלמידים שסיימו שðה א' בממוצע  ללימודי ההדגש 
משכר הלימוד בכל שðה למשך    50%הדתות. כמו כן התלמידים יוזמðו לריאיון אישי. למתקבלים תועðק מלגה בגובה של  

של אותיות  ההדגש. תלמידים ללא ידע  בחוג שבו ðלמד    90שðתיים. התðאי להמשך קבלת המלגה בשðה ג' הוא ממוצע של  
אותיות עוד לפðי תחילת הלימודים הפורמליים  היחויבו להשלים לומדה מקווðת להקðייה ולתרגול של  בית הערבי  -האלף

  של השפה הפרסית.  
  
 כðית הלימודים ו ת

ð"ז ו(ב) לימוד השפה    12כוללים שðי מרכיבים: (א) קורסים עיוðיים בהיקף של  ð"ז  ו  28הם בהיקף של  הלימודים בהדגש  
של   בהיקף  ומתקדמים)  מתחילים  (ברמת  לדת    ð"ז.  16הפרסית  המקודשים  למקומות  סיורים  כוללים  ההדגש  לימודי 

  הבהאאית בחיפה ובעכו.
   

 
  ðיתן ללמוד בשðה א' או ב', אך מומלץ להשלים בשðה א'.  8
, במסגרת לימודי קורסי  מחוץ לחוגאין חובה ללמוד ð"ז  ללא רקע בערבית -הדגש בלימודים איראðיים/תורכיים במסלול  9

  מחוץ לחוגירה יש ללמוד קורסי בח  ,לבעלי פטור מערבית למתחילים  - הדגש בלימודים איראðיים/תורכיים הבחירה. במסלול 
  ð"ז.  4-2בהיקף של 

  88עמ' ", ראו  אבðי פיðהתלמידים שחוגם השðי בפקולטה אחרת, יפðו למזכירות החוג לייעוץ בðדון. למידע בðוגע לקורסי " 10
  ואילך. 
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  :בהאאיים לימודיםב בהדגש  הלימודים מסלול

  ð"ז         2תרג      קורס מיומðויות הקריאה והכתיבהחובה פקולטתית:  
  

  ללא רקע               בעלי פטור          
  11בערבית         מערבית למתחילים               

  שðה א' 
  ð"ז       ð  4"ז      4                         12אמוðה ופולחן  -דת האסלאם 

    ð"ז       ð    5"ז  5  חלק א'ּ     -מבוא לתולדות העמים המוסלמים 
  ð"ז       ð    5"ז       5  חלק ב'   -מבוא לתולדות העמים המוסלמים 

  ð"ז       ð    2"ז     2                                      שער למחקר 
  ---       --    ð"ז     12  ערבית למתחילים                                              

  

  שðה ב' 
    ð"ז        ð             4"ז  4 פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרðי           

  ð"ז      ð    8"ז        8  למתחילים                         פרסית 
  ð"ז    ð    2"ז  2  מבוא לדת הבהאאית: היסטוריה ודת 

  ð"ז   ð    2"ז  2  קריאה בכתבים בהאאיים במקור ובתרגום 
  ð"ז    ð       12-14"ז  4    13ג'-קורסי בחירה לשðים ב'
  ð"ז       ð  4-2"ז       --  קורסים טקסטואליים 

  
  ' שðה ג

  ð"ז  ð      8"ז  8  פרסית למתקדמים 
  ð"ז  ð      4"ז  4  קורסים טקסטואליים במקור ובתרגום

  ð"ז  ð      2"ז  2  14מקוון על הדת הבהאאית  חוקרים סמיðר
  "זð  2      זð"  2      בתחום הבהאאי סמיðריון 

  ð"ז   ð           4"ז     4                                             עבודה סמיðריוðית
  ð"ז      ð      68"ז        68סה"כ                                                       

  
  ð"ז  ð           4-0"ז       4-0                 15"אבðי פיðה"   כðיתו + קורסים מת

                                                            
  ð"ז  ð              68-72"ז   68-72סה"כ                                                              

  

  
  תðאי המעבר וסדר הבחיðות בכל המסלולים 

  
  (לחייבים בה).בערבית למתחילים לפחות בכל קורסי שðה א' ו 60השגת ציון   תðאי המעבר משðה א' לשðה ב': .1

  

 ".שער למחקרהתðאי להרשמה לקורס שמוגדר כסמיðריון וכתיבת עבודה סמיðריוðית הוא ציון עובר בקורס "  .2
 חלק ב'", המתקיים בסמסטר ב',   -"מבוא לתולדות העמים המוסלמים  בקורס 60תלמידים שלא השיגו ציון  .3

  בשאר קורסי החובה של שðה א' וישלימו קורס זה   60שאים להירשם כתלמידי שðה ב' בתðאי שישיגו ציון עובר ר  
  " כולל  ב',  שðה  לקורסי  הרשמתם  תבוטל  אלו  בתðאים  יעמדו  לא  אם  ב'.  יסוד בשðה  המזה"ת  ב  פרקי  תולדות 

 המודרðי". 
  א'.בשðה  ð90דרש ממוצע  הדגש בלימודים בהאאייםכדי לעבור ל .4
  

תלמידים שלא עמדו בתðאי המעבר משðה א' לשðה ב' יהיו רשאים להשתתף רק בקורסים המיועדים לשðה א', למעט  
  ג'.-קורסים הפתוחים לתלמידי שðים א'

  
  : "פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרðי", "ערבית החובה : ציון עובר בכל אחד מקורסי  תðאי המעבר משðה ב' לשðה ג'

ב"ערבית   לחייבים  או  היסוד  מלימודי  (לפטורים  טקסטואלי  בקורס  או  היסוד)  בלימודי  (לחייבים  למתקדמים" 
  למתקדמים" בלבד).  

  תלמידים שלא עמדו בכל התðאים הð"ל לא יורשו להשתתף בקורסים המיועדים לשðה ג'.  
  
  

  עבודות 
  

שðה ב' תתאפשר רק  בעבודה  הכתיבת  בשðה ג'.    תיכתב העבודה  ,ככלל  אחת. סמיðריוðית    העל התלמידים לכתוב עבוד 
  עמודים. 30-25 העבודה הואהיקף    .וועדת הוראה  ראש.ת החוג, תלמידים מצטייðים באישור המרצהל
  

 
 לבעלי פטור מלא מערבית חישוב הð"זים זהה. 11
  חובה להשלים את הקורס בשðה א'.   12
, במסגרת לימודי קורסי הבחירה.  מחוץ לחוגאין חובה ללמוד ð"ז  ללא רקע בערבית  - בהאאיים הדגש בלימודים במסלול  13

 מחוץ לחוגיש ללמוד קורסי בחירה   ,לבעלי פטור מערבית למתחילים או בעלי פטור מלא -הדגש בלימודים בהאאיים במסלול 
  ð"ז.  4-2בהיקף של 

 הארץ ומחו"ל. הסמיðר ייðתן באðגלית וישתתפו בהוראתו חוקרים מן 14
  88עמ' ", ראו  אבðי פיðהתלמידים שחוגם השðי בפקולטה אחרת, יפðו למזכירות החוג לייעוץ בðדון. למידע בðוגע לקורסי " 15

  ואילך. 
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 לימודי השלמה למוסמך 

  

הפקולט  הקבלה  בתðאי  לעמוד  למוסמך,  השלמה  לימודי  במסלול  ללמוד  המתעתדים  תלמידים  המופיעים  תעל  יים 
. ðוסף על כך יש ללמוד את ההשלמות על פי החלטת יועץ המוסמך של  ידיעות לתלמידי התואר השðי והתואר השלישיב

  החוג לפי הפירוט להלן: 
 
לימודי    .א ðדרשים    ללימודי האסלאם והמזה"ת   בוגר בחוגתלמידים שלא השלימו במסגרת  את הקורסים שלהלן, 

  :לא כולל לימודי ערבית, אם ðדרשים), ð"ז 6-2סה"כ (להשלימם (באישור יועץ המוסמך)  

  ת מיון / פטור מערביתðז לימודי ערבית) 28(פטור בבחי"ð  (פרסית או תורכית) או משפה מזרחית אחרת 

 י (-קורס בחירה בתחום הקדםðז)  2המודר"ð  

 (למי שלמד במסלול הראשי במדעי הרוח) יתðריוðריון + עבודה סמיðז). 4-2( סמי"ð  

  

, לא  ð"ז  28-26הבאות בהיקף של  השלמות  חייבים ב שלא בלימודי האסלאם והמזה"ת    ר תלמידים בעלי תואר בוג  ב.
  (באישור יועץ המוסמך):  ערבית/שפה מזרחית אחרת  ודי כולל לימ 

  ת מיון)  80הערבית ברמת פטור (בציון לימודי השפהðלפחות בערבית למתקדמים או על סמך בחי  

 ) 'ה אðז)  14חובות ש"ð  

  י" תולדות ה "פרקי יסוד בðה ב' ( - מזה"ת המודרðז)  4ש"ð  

 ) ז)  4תרגיל בקריאת טקסטים קלים בערבית"ð 

  י -בחירה בתחום הקדם קורסðז)  2(מודר"ð 

 ) יתðריוðריון + עבודה סמיðז) 4-2סמי"ð 

  גלית המוכר עלðיברסיטה העברית -פטור מעברית ומאðידי האו 
 

  (לא כולל לימודי שפה) ð"ז  28-26סה"כ  - יםתורכי/ðייםאירא םלימודי. המעוðייðים ב1ב
ב להתמחות  המבקשים  בערבית    איראðייםלימודים  תלמידים  מוקדם  ידע  ללא  מוסמך  ללימודי  להירשם  רשאים 

     לימודים איראðיים).ב הדגש(באישור ראש ה
ב להתמחות  המבקשים  עות'מאðייםתלמידים  מתחילים    לימודים  (רמת  ערבית  ללימודי  בðוסף  תורכית  ילמדו 

  ð"ז).   24ומתקדמים בסך 
 הדגשלא ðדרשים לידע מוקדם בערבית (באישור ראש ה  הרפובליקה התורכיתתלמידים המבקשים להתמקד בתחום  

  לימודים תורכיים).ב
  
ð"ז   8, ללא ידע באחת משתי השפות, ילמדו במהלך ההשלמות  איראðיים/תורכיים   המעוðייðים בלימודיםתלמידים    .2ב

ð"ז בלימודי שפה    8פרסית או תורכית. עם תחילת לימודי המוסמך יידרשו להשלים עוד  רמת מתחילים:  בלימודי שפה ב 
 ð"ז למוסמך.  8. רמת המתקדמים תוכר כמתקדמיםברמת 

 ) 'ה אðז)  14חובות ש"ð  

  י" תולדות ה "פרקי יסוד בðה ב' ( - מזה"ת המודרðז)  4ש"ð 

  ז)  4(שי ההדגשים ראתרגיל המבוסס על קריאת טקסטים בפרסית/תורכית, בהתייעצות עם"ð  

 י (-קורסי בחירה בתחום הקדםðז)  2מודר"ð  

 ) יתðריוðריון + עבודה סמיðז) 4-2סמי"ð  

  גלית המוכר עלðיברסיטה העברית -פטור מעברית ומאðידי האו 
  
  

  ג. לתלמידים מביה"ס לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג 
  
במזרח  ב שðי  תואר  במסלול  הוגרי  רוטברג  עיוðיתיכון  ע"ש  חו"ל  לתלמידי  ללימודי    מביה"ס  להמשיך  המבקשים 

קבלתם    .תואר מחקרי במוסמך)  מסלול שאיðו מקðהלמחקר" (  משלים "לימודים במעמד  חייבים להירשם ל  דוקטורט
  ללימודים מותðית ב: 

    ("רמה "ו) פטור מעברית 

  ייםאירא   םלימודיב ורכית למתחילים למבקשים להתמחותפטור מערבית (או לימודי פרסית/תð/יםתורכי(  
  

 :השלמות מהחוג יכללו

   יים/תורכיים ישלימו    4(  תרגיל המבוסס על קריאת טקסטים בערביתðז). המבקשים להתמחות בלימודים אירא"ð
  . טקסטים בשפות אלו (בהתייעצות עם המðחה)

  ר מחלקתיðז)  2( סמי"ð  

   ת גמר למוסמךðבחי 

   ית בעלת אופיðריוðזה)  מחקרי (ֵת כתיבת עבודה סמי 

  ייהðשפת מחקר ש   
 
  
  

ידיעות לתלמידי התואר השðי  "  בפרק ðיתן לראותפירוט על לימודי המוסמך, כולל תðאי מעבר ללימודי תואר דוקטור,  
  ".והתואר השלישי
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  סדר הלימודים לתואר השðי 
  
של  ות שוðים  בתחומים  הסטודðטים  של  הידע  את  ולהעמיק  להרחיב  מיועדת  החוג  של  למוסמך  הלימודים  דת  כðית 
כðית מציעה  וכלים למחקר עצמאי מתוך היכרות עם דיסציפליðות שוðות. הת הם תיכון, ולהעðיק להמזרח ה אסלאם וה

קורסים   של  המגוון  והקדם  ות תקופעל  המרחב  -המודרðית  את  מכסה  ומאפשרת  -המזרחמודרðית,  הגדול,  תיכוðי 
  שילובים שוðים ומגווðים. במסגרת הלימודים ðיתן לבחור קורסים מחוץ לחוג הקשורים ללימודי המזרח התיכון.  

  
  הלימודים למ"א מתðהלים בשðי מסלולים: 

  
  בחוג ובתואר כולו  90ממוצע  :תðאי הקבלה  -(מסלול א')  מחקרי.1
  בחוג ובתואר כולו  80ממוצע   :תðאי קבלה  -(מסלול ב')  עיוðי.2

  
  למסלול המחקרי העיוðיתðאי מעבר מהמסלול 

להמשיך במסלול    העיוðי,תלמידי המסלול   להגיש בקשה לרכזת המוסמך בפקולטה למדעי    ,המחקריהחפצים  יוכלו 
  הרוח, בצירוף המסמכים הבאים: 

  
  . המלצת יועץ המוסמך  1
  לפחות  ð90"ז בממוצע של  14כðית המוסמך בהיקף של ו. השלמת קורסים מת2
  (אך ראו גם להלן, "שפת מחקר ðוספת")  . סיום בהצלחה של לימודי שפה מחקרית ברמת מתחילים3
  זה החתום ע"י התלמיד והמðחה ðושא הֵת . אישור ל4
  . מכתב מהמðחה על הסכמתו להðחות את התלמיד 5
  

ידיעות לתלמידי  ואילך בפרק "  91עמ'  בפירוט מלא על לימודי המוסמך, כולל תðאי מעבר ללימודי תואר דוקטור, ראו  
  ".התואר השðי והתואר השלישי

  
  חוג לאסלאם והמזרח התיכון הפקולטה הðוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השוðים, חלות על תלמידי ה  ðוסף לכללי 

  : החובות שלהלן
  

  מחקרי  –מסלול א' 

  
  

  ð"ז  4    עיוðים מתודולוגיים בחקר האסלאם והמזרח התיכון 
  ð"ז  2            סמיðר מחלקתי    
  ð"ז  16    ) יוןקורסי בחירה בתוך החוג (כולל טקסטים וסמיðר   

  ð"ז  4          קורסי בחירה מחוץ לחוג      
  ð"ז  8      שפת מחקר ברמת מתקדמים/קורסי מיומðויות   

  ð"ז  2        קורס במדעי הרוח הדיגיטליים    
               ______  

  ð"ז   36סה"כ                          
  
  

ð"ז באישור יועץ    4יעלה על  מתואר בוגר בהיקף שלא  ם  ðיתן ללמוד קורסי  במסלול המחקרי  במסגרת קורסי הבחירה 
  מוסמך. 

, ובתðאי שהתלמיד לא עבר את מכסת  באישור יועץ מוסמך ומורה הקורסקורס טקסטואלי מתואר בוגר,  גם  ðיתן ללמוד  
  הð"ז ברמת בוגר שמותר ללמוד במסגרת המוסמך. 

  
  קורסים באðגלית

תיכון), או  הכðית מ"א למזרח ו ð"ז) הðיתðים בחוג, בביה"ס רוטברג (ת 4מומלץ ללמוד קורסים בשפה האðגלית (לפחות 
  בחוגים אחרים במדעי הרוח ובמדעי החברה, וזאת באישור יועץ מוסמך.

  
  קורסים טקסטואליים 

     ð"ז. 8-6ללמוד קורסים טקסטואליים בהיקף  על התלמידים -
  . אלהקורסים טקסטואליים בשפות   יש ללמוד תורכיים   אואיראðיים מתמחים בלימודים ה לע -

  
  שפת מחקר ðוספת 

של    רק הð"זשתקללים  מלתואר  , ברמת פטור (מתחילים ומתקדמים), כאשר  שפה ðוספת  במסלול המחקרי יש ללמוד 
היא הרלווðטית  איזו שפת מחקר    קבוע. התלמידים ðדרשים להתייעץ עם מðחה ויועץ המוסמך, כדי לרמת מתקדמים

, בהמלצת המðחה ובאישור  ומיומðויות  ð"ז קורסי עזר   8-בלðושא המחקר שלהם. אפשר להמיר חובת שפת מחקר ðוספת  
איראðיים תלמידים המעוðייðים להתמקד בלימודים  . או במקרה בו השפה ðלמדה במסגרת לימודי הבוגר  ועדת הוראה

  חייבים בלימודי פרסית או תורכית.   תורכייםאו  
  

  קריאה מודרכת  
ð"ז, על ðושא שיוסכם עם המðחה.    4" עד קריאה מודרכתישðה אפשרות לכלול בתוכðית הלימודים למוסמך קורס של "

(ðיתן   הלימוד בקורס מלווה בדיווחים על הקריאה ובפגישות מסודרות עם המרצה שתתקיימðה לפחות אחת לחודש 
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ייחשב   הקורס  סמיðריוðית,  עבודה  לכתוב  יבחר  התלמיד  אם  החוג).  באתר  בקורס  התקדמות  מעקב  טופס  למצוא 
  כסמיðריון. 

  
  עבודות 

  יון מיðריוðית במסגרת קורס סמיðרעבודה ס 1 -
  זה) ֵת יוðית בעלת אופי מחקרי (עבודה סמיðר  1 -
  הראשוðה ללימודים. לא יאוחר מסמסטר א' של השðה ר ראשוðית לאישור המðחה על התלמידים להגיש הצעת מחק  -
   

  ". עבודות"ידיעות לתלמידי התואר השðי והשלישי" בסעיף "הדן בראו בפרק ðוספים פרטים 
 

  

  עיוðי  –מסלול ב' 
  

 ð"ז  4   עיוðים מתודולוגיים בחקר האסלאם והמזרח התיכון
  ð"ז  2                       מחלקתי   סמיðר

  ð"ז   20וðים)    סמיðרי 2קורסי בחירה בחוג (כולל טקסטים + 
  ð"ז  8                      קורסי בחירה מחוץ לחוג 

  ð"ז  2                       קורס במדעי הרוח הדיגיטליים 
                   _______    

  ð"ז      36סה"כ                       
  

  

ð"ז באישור יועץ    4מתואר בוגר בהיקף שלא יעלה על  ם  ðיתן ללמוד קורסי  העיוðי במסלול    במסגרת קורסי הבחירה 
  מוסמך. 

, ובתðאי שהתלמיד לא עבר את מכסת  באישור יועץ מוסמך ומורה הקורסקורס טקסטואלי מתואר בוגר,  גם  ðיתן ללמוד  
  הð"ז ברמת בוגר שמותר ללמוד במסגרת המוסמך. 

  
  קורסים באðגלית

תיכון), או  הכðית מ"א למזרח ו ð"ז) הðיתðים בחוג, בביה"ס רוטברג (ת 4מומלץ ללמוד קורסים בשפה האðגלית (לפחות 
  בחוגים אחרים במדעי הרוח ובמדעי החברה, וזאת באישור יועץ מוסמך.

  
    עבודות 

ל מורים שוðים. ðיתן  כתבðה אצ. העבודות ת יוןעל התלמידים לכתוב שתי עבודות סמיðריוðיות במסגרת קורסי סמיðר
  מוסמך. רס שהוא מחוץ לחוג, באישור יועץ לכתוב עבודה סמיðריוðית אחת בקו

  
  

  קורסים טקסטואליים 
     ð"ז. 8-6ללמוד קורסים טקסטואליים בהיקף  על התלמידים -
  . אלהקורסים טקסטואליים בשפות   יש ללמוד תורכיים   אואיראðיים מתמחים בלימודים ה לע -
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  רח התיכון פוליטיקה וחברה במזלהמגמה 
  

פוליטיקה וחברה  בהמתמקדת  לימודים חדשה  תכðית  זה"ת  החל משðה"ל תשפ"ג מציע החוג ללימודי האסלאם והמ
  המדיðה, מדעי החברה.  במזה"ת, בשיתוף המחלקה למדע

  
מציעה תואר שðי שמתבסס על שיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי הרוח  פוליטיקה וחברה במזרח התיכון  ל המגמה  

במגמה תוכלו ללמוד על המזרח התיכון מðקודות מבט היסטורית, אמפירית, תיאורטית    והפקולטה למדעי החברה. 
בתחום.   המומחים  מיטב  אצל  בעלת  מגמה  זוהי  והשוואתית  ביðתחומי. ייחודית  מ  אופי  יהðו  המגמה  יתרון  מסיימי 

   כדומה.ביטחון, עסקים, תיירות, שירות החוץ ו –בפוליטיקה אזורית   איכותי בתחומי עיסוק בעלי ðגיעה

והמזרח התיכון או במדע המדיðה שמעוðייðים להעמיק את   בלימודי האסלאם  לבוגרי תואר ראשון  המגמה מיועדת 
ידיעותיהם בðושאי פוליטיקה וחברה במזרח התיכון. ההרשמה פתוחה גם למי שאיðו בוגר אחד משðי החוגים, והיא  

  .  זה) או עיוðימציעה לימודים במסלול מחקרי (עם ֵת 

 

  : במחלקה למדע המדיðהאו /לימודי השלמה לתלמידים שלא למדו לתואר בוגר בחוג למזרח התיכון ו

תלמידים שלמדו בשðי החוגים לא יידרשו להשלמות. תלמידים שלמדו באחד החוגים יידרשו להשלמות מהחוג החסר.  
  ðי החוגים.תלמידים שלא למדו באף אחד מן החוגים יידרשו להשלים את ארבעת קורסי ההשלמה מש

 
      תיכון  המזרח  לימודי האסלאם וה 

  ð״ז) 4) (38460פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרðי (
  ð״ז) 4) (16106אמוðה ופולחן ( –דת האסלאם 

  
  מדע המדיðה 

  ð״ז) 4) (56101מבוא למדע המדיðה (
  ð״ז) 2) (56103משטר מדיðת ישראל (

  
  מסלולים: הלימודים במגמה מתקיימים בשðי 

  

  תיכוðית -בתואר בוגר ופטור משפה מזרח 87ממוצע  :תðאי הקבלה  -(מסלול א')  מחקרי .1
 בתואר בוגר  80ממוצע  : תðאי קבלה  -(מסלול ב')  עיוðי .2

  
  

  מחקרי  –' אמסלול 
  

 ð"ז  4                             עיוðים מתודולוגיים בחקר האסלאם והמזרח התיכון
  ð"ז  2  16היסטוריים -בכלים מחקרייםבמזרח התיכון ðיתוח סוגיות עכשוויות 

  ð״ז  4                                                              17גישות ותיאוריות במדע המדיðה 
  ð"ז  4                         בערבית/פרסית/תורכיתקריאה במקורות טקסטואליים 
  ð"ז   2                                                                 קורס במדעי הרוח הדיגיטליים 

  ð"ז  8              מזה"ת                                                                קורסי בחירה ב
  ð"ז   8                                                               המדיðה       במדע רה קורסי בחי

  ð"ז  4                  המדיðה                                           עבודה סמיðריוðית במדע 
                                                                        _______    

  ð"ז      36סה"כ                                                                       
  
  

  עבודות 
  במדע המדיðה  יוןעבודה סמיðריוðית במסגרת קורס סמיðר 1 -
  ללא ð"ז אך הציון ישוקלל לתואר  רפרט במסגרת קורס של מזה"ת, 1 -
  זה) סמיðריוðית בעלת אופי מחקרי (ֵת  עבודה  1 -
  

  

  

  

  

 
   ייðתן אחת לשðתיים (בכל מחזור). ;משותף לשðי החוגיםוייעודי זה היðו קורס  16
 . )ð״ז  5("מתודולוגיה של מחקר פוליטי"  56829תזה בעלת היבט כמותי יחויב גם בקורס ירצה לכתוב מי ש 17
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  יתðאי מעבר לשðה ב' במסלול המחקר

תלמיד שהחל לימודיו במסלול המחקרי יהיה זכאי להמשיכם במסלול זה בשðה ב', על פי התðאים הבאים ובאישור  

  היועץ לתלמידי מ"א: 

  38800+56865 לפחות בקורסי החובה  85ציון ממוצע של . 1
  ð"ז לפחות  16י שðה א' המבוסס על לפחות בלימוד 85ציון ממוצע של . 2
  בודה הסמיðריוðית לפחות בע 90ציון של . 3
  זה החתום ע"י התלמיד והמðחה אישור לðושא הֵת . 4
תלמיד שלא מצא מðחה עד תחילת שðה ב', ייאלץ להשלים   . . מכתב מהמðחה על הסכמתו להðחות את התלמיד5

  . עיוðילימודיו במסלול ה
  

  

  

  

  עיוðי –מסלול ב' 

  
 ð"ז  4                             עיוðים מתודולוגיים בחקר האסלאם והמזרח התיכון

  ð"ז  2  18היסטוריים -בכלים מחקרייםבמזרח התיכון ðיתוח סוגיות עכשוויות 
  ð״ז  4                                                            מצב הדיסציפליðה  -המדיðה מדע 

  ð"ז  2                                                               קורס במדעי הרוח הדיגיטליים 
  ð"ז  10                                                                          19מזה"ת קורסי בחירה ב

  ð"ז  10                                                             המדיðה        במדע קורסי בחירה 
  --                                                                       עבודה סמיðריוðית במזה"ת 

  ð"ז  4המדיðה                                                            עבודה סמיðריוðית במדע
                                                                        _______    

  ð"ז      36סה"כ                                                                                        

  
  

    עבודות 
ðיתן   שוðים.  מורים  העבודות תכתבðה אצל  קורסי סמיðר.  במסגרת  עבודות סמיðריוðיות  שתי  לכתוב  על התלמידים 

  , באישור יועץ המוסמך. לכתוב עבודה סמיðריוðית אחת בקורס שהוא מחוץ לחוג
  

  

  

  מחקרימסלול התðאי מעבר מהמסלול העיוðי ל 

     תיכוðית.   פטור מלימודי שפה מזרח. 1
 ומעלה בשðה א'.  90ציון עבודה סמיðריוðית של . 2
    ð״ז לפחות). 14לפחות בשðה א׳ (על בסיס שקלול של  90ממוצע . 3

 
   ייðתן אחת לשðתיים (בכל מחזור). ;משותף לשðי החוגיםוייעודי  זה היðו קורס  18
ð"ז במסגרת ð"זים של קורסי הבחירה (יתחלק בין שðי   4יוכרו לו  (ערבית, פרסית או תורכית) מי שילמד שפה מזרחית 19

     החוגים). 


