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 תכנית לתואר שני בלימודי רוסיה ומזרח אירופה
תחומי -ביןמציעה לתלמידיה מסלול ההתמחות באוניברסיטה הפתוחה שני בהיסטוריה לתואר תכנית ה

אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת . בתכנית שותפות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

ית יהנחבמחקר ובשתפות פעולה בהוראה, , המוהאוניברסיטה הפתוחהבר אילן, אוניברסיטת חיפה 

בחסות הקרן מת על הדגם הקיים באוניברסיטאות מובילות בעולם ומתקיי תמבוססהתכנית . הסטודנטים

  .יד הנדיבלמדעי הרוח ובתמיכת קרן 

ההתמחות מקנה לסטודנטים היכרות מעמיקה עם היבטים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים של המרחב 

הגיאוגרפי שבין רוסיה במזרח ועד לגבול גרמניה במערב, אם לקראת קריירה אקדמית, ואם כרקע לעבודה 

קורסי  ההתמחות במסלול מתבטאת בשלושה מישורים: האחד, קיומם שללאומית או חברתית. -עסקית, בין

אוניברסיטאיים, אשר משמשים כקורסי חובה במסלול ומהווים את מקום המפגש -התמחות יעודיים בין

-חוגיים ובין-המרכזי של הסטודנטים למזרח אירופה )מתקיימים אחת לחודש(; השני, לימודים בין

מיכה אוניברסיטאיים, המתבססים על היצע הקורסים הקיים באוניברסיטאות השותפות; השלישי, ת

במחקר ובלימודי שפות בארץ ובחו"ל באמצעות מלגות מחקר ומלגות לימודים לתואר שני ושלישי. כל 

אוניברסיטאית הקיימת היום ומתבצעת דרך משרדי הרישום -הלימודים מתבססים על מערכת הרישום הבין

י ועדת ההיגוי של תלמידים מצטיינים במסלול המחקרי יוכלו ליהנות ממלגות לפי שיקולבכל אוניברסיטה. 

 . התכנית המשותפת

למסיימים בהצלחה את ההתמחות יוענק "תואר שני בהיסטוריה עם התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה 

 אוניברסיטאית" )יצוין בתעודת הגמר(.-בתוכנית בין

 

  iuap@tauex.tau.ac.ilובדוא"ל  אתר התוכניתב פרטים נוספים תוכלו למצוא

 להלן תמצאו את מתווה התכנית המשותף לכל המוסדות.  3בעמוד 
 להלן תמצאו רשימה של מזכירויות החוגים המשתתפים בתכנית.  4בעמוד 

 

אלה מכם שילמדו ההתמחות פתוחה בפני סטודנטים מן המניין בתכנית התואר השני בהיסטוריה באו"פ. 

בוגרי ההתמחות את ההתמחות במלואה כפופים לכל תנאי הלימוד בתכנית התואר השני בהיסטוריה באו"פ. 

תוחה. המלאה יצברו בסה"כ נ"ז נוספות לנ"ז של תכנית התואר השני בהיסטוריה באוניברסיטה הפ

של יועצי המגמות המקדים ההרשמה להתמחות ולכל אחד מן הקורסים במסגרתה מחייבת את אישורם 

יש לעמוד  סטודנטים בתכנית התואר השני באו"פכדי שההתמחות תצוין בתעודת הגמר של בתכנית באו"פ. 

 : במלואו נ"ז(, 16)סה"כ  במתווה הבא

 

 נ"ז(  6קורסי בחירה בתכנית ) 2ש"ס( =  2X2סדנאות מתודולוגיות חיצוניות ) 2

 נ"ז(  3קורס בחירה בתכנית ) 1ש"ס( =  4סמינר חיצוני אחד )-קורס 1

  נ"ז )במניין קורסי הבחירה בהתאם למגמה(  3קורס בחירה בתכנית =  1

  נ"ז(  4נ"ז לכל עבודה; סה"כ  2אחת בתכנית ואחת חיצונית )  –עבודות סמינריוניות  2

  ללמוד ארבעה קורסי בחירה ולכתוב שתי עבודות סמינריוניות.  בסך הכל יש

 ., בשני המסלולים, המחקרי והעיוני, ברמת "פטור"שפה זרה מזרח אירופיתכמו כן, יש ללמוד 

 

יוכלו ללמוד את ההתמחות  תרבותית-היסטוריה של עם ישראל והיסטוריה רבתלמידי המגמות  מגמות:

 במלואה, בכפוף לאישורם של יועצי המגמות. 

גם תלמידי המסלול העיוני התמחות פתוחה בפני תלמידי המסלול המחקרי והמסלול העיוני; המסלולים: 

 . שיילמדו את ההתמחות במלואה חייבים בלימוד השפה הזרה המזרח אירופית

http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/
http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/
mailto: iuap@tauex.tau.ac.il
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נית התואר השני בהיסטוריה באו"פ יהיו חייבים בהשלמת בתכסטודנטים , אם ההתמחות תילמד במלואה

קורסי בחירה  5; קורסי החובה בתכנית 3יוותרו ללימוד  במסלול העיונידרישות המסלולים בתכנית: 

-וארבעה קורסים לאבמגמה אחד בחירה  ללימוד קורס יוותרו בתכנית )אם ההתמחות במסגרת המגמה

 2; קורסי החובה בתכנית 4יוותרו ללימוד  במסלול המחקרי. במגמה(-)לא; עבודה סמינריונית אחת במגמה(

 במגמה(. -)אחד מהם יכול להיות לא קורסי בחירה

 

יכולים ללמוד קורסים בודדים  סטודנטים בתכנית התואר השני בהיסטוריה באו"פשימו לב: 

כאות ללמוד הזבמסגרת , בכפוף לאישורם של יועצי המגמות. זאת המשותפתההתמחות תכנית מ

 , לפי המתווה הבא: ורסי בחירה שאינם קורסי בחירה בתכניתק

קורסי תואר שני חיצוניים )בתכנית זו; בתכנית ללימודי  2 –בסה"כ מבין  3: עד במסלול העיוני

קורסי תואר ראשון  2דמוקרטיה באו"פ; בתכניות לתואר שני אחרות באו"פ או מחוצה לה(; 

מתקדמים במחלקה להיסטוריה באו"פ. אחד משלושת הקורסים הללו חייב להיות משויך למגמת 

 "ס אחת בקורס מ.א. חיצוני.ניתן לכתוב עהלימוד שלכם. 

קורס תואר שני חיצוני )בתכנית זו; בתכנית ללימודי  –בסה"כ מבין  2: עד במסלול המחקרי

דמוקרטיה באו"פ; בתכניות לתואר שני אחרות באו"פ או מחוצה לה(; קורס תואר ראשון מתקדם 

ת הלימוד שלכם. במחלקה להיסטוריה באו"פ. אחד משני הקורסים הללו חייב להיות משויך למגמ

 ניתן לכתוב ע"ס אחת בקורס מ.א. חיצוני.

 

  ופרטיהם:ב 2021האביב הקרוב הקורסים המאושרים ללימוד בסמסטר 

 אנטישמיות: מחקר אקדמיד"ר סקוט אורי, סמינר, 

 ש"ס, יום א'  4אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל, סמינר סמסטר ב, 

 0677.4129.01 ; מס. קורס20:00-16:00

  העיירה היהודית: היסטוריה זיכרון ודימויפרופ' דוד אסף ופרופ' אבנר הולצמן, סמינר, 

 ש"ס, יום ג'  4אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל, סמינר סמסטר ב, 

 0677.1589.01, מס. קורס 14:00-10:00

   ונותפרקים בהיסטוריה של הרעיפרופ' יגאל חלפין, סמינר, 

 ש"ס, יום ג' 4אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית, סמינר סמסטר ב, 

 0621338401, מס. קורס 20:00-16:00

  19-תרבות סוף המאה הפרופ' איריס רחמימוב, סמינר, 

, 20:00-16:00ש"ס, יום ב'  4אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית, סמינר סמסטר ב, 

 0621325501מס. קורס 

  היסטוריה תרבותית של יהודי פולין בין מלחמות העולםפרופ' מרקוס זילבר, סמינר, 

 20:00-16:00ש"ס, יום ג'  4אוניברסיטת חיפה, החוג לתולדות ישראל, סמינר, 

   קפיטליזם ומודרניות יהודית במזרח אירופהד"ר סבטלנה נטקוביץ, סמינר, 

 14:00-10:00ש"ס, יום ג'  4ל, סמינר, אוניברסיטת חיפה, החוג לתולדות ישרא

 

לד"ר יונית עפרון להלן( וישלחו  5" )עמ. באוניברסיטה אחרת ם"טופס אישור לימודיימלאו את  מעונייניםה

(yonief@openu.ac.il).    

   

 בברכה,  

 צוות התכנית           
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 לכל האוניברסיטאות מתווה ההתמחות המשותף
 
 

 במסלול המחקרי
 

יש לבחור שתיים משלוש הסדנאות  [1]
. ש"ס( 2וצעות )כל סדנה בהיקף של המ

 8-שעות הלימוד של הסדנאות נכללות ב
יש ללמוד מחוץ לאוניברסיטת שהש"ס 

 . האם
 
שימת קורסי המאגר של לימודי [ ר2]

רוסיה ומזרח אירופה באוניברסיטאות 
מתעדכנת בכל שנה  השותפות בתוכנית

לקראת מועדי רישום ומתפרסמת 
לקורסים. יש לבחור מתוכה קורסים 

ש"ס במהלך לימודי התואר  4של  בהיקף
 . / תכניות בחוגים השני

 
יש לבחור סמינרים מתוך רשימת  [3] 

באוניברסיטת  הסמינרים לתואר שני
 האם. 

 
עבודה סמינריונית אחת חובה לכתוב  [4]

 בתחום לימודי רוסיה ומזרח אירופה.
 .שפה זרה מזרח אירופיתללמוד  חובה

 
 
 

 עיוני:הבמסלול 
 

לבחור שתיים משלוש הסדנאות  יש [1]
. ש"ס( 2וצעות )כל סדנה בהיקף של המ

 8-שעות הלימוד של הסדנאות נכללות ב
ר יש ללמוד מחוץ הש"ס אש

 .לאוניברסיטת האם
  

רשימת קורסי המאגר של לימודי  [2]
אירופה באוניברסיטאות רוסיה ומזרח 
מתעדכנת בכל שנה,  כניתהשותפות בת
לקראת מועדי רישום ומתפרסמת 

לקורסים. יש לבחור מתוכה קורסים 
ש"ס במהלך לימודי התואר  4של  בהיקף

 / תכנית. השני בחוג
 

יש לבחור סמינרים מתוך רשימת  [3] 
 תכנית.  /בחוג  הסמינרים לתואר שני

 
במסלול העיוני, אחת מהעבודות  [4]

כתב בתחום לימודי יהסמינריוניות ת
  אירופה.רוסיה ומזרח 

 
 .שפה זרה מזרח אירופיתללמוד  חובה

 
 
 
 
 
 
 
 

 היקף שעות לימודי חובה
 X  3ש"ס  4 סמינרים מחקריים 3
 ש"ס 4 בתחום לימודי מזרח אירופה –סמינר  1

 ש"ס 4 [1]סדנאות
 ש"ס 20 סה"כ לימודי חובה

 היקף שעות  חטיבת קורסי מאגר

ר של לימודי רוסיה ומזרח קורסי המאג
 ש"ס 4 [2]באוניברסיטאות השותפות אירופה

 היקף שעות [3]לימודי בחירה
 ש"ס 4 [4]מסלול מחקרי

 ש"ס 28 סך הכל

 היקף שעות לימודי חובה
 ש"ס  4 סמינר מחקרי 1
 ש"ס 4 בתחום לימודי מזרח אירופה –סמינר  1

 ש"ס 4 [1]סדנאות
 ש"ס 12 סה"כ לימודי חובה

 היקף שעות  חטיבת קורסי מאגר

ר של לימודי רוסיה ומזרח קורסי המאג
 ש"ס 4 [2]באוניברסיטאות השותפות אירופה

 [3]לימודי בחירה
 היקף שעות 

 ש"ס 20 [4]מסלול עיוני
 ש"ס 36 סך הכל

https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#1
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/yedion/18-19/history%20-%20russia%20%26%20east%20europe%20studies.pdf
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/yedion/18-19/history%20-%20russia%20%26%20east%20europe%20studies.pdf
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#2
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#3
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#4
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#1
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/yedion/18-19/history%20-%20russia%20%26%20east%20europe%20studies.pdf
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/yedion/18-19/history%20-%20russia%20%26%20east%20europe%20studies.pdf
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#2
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#3
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/russia#4
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 התוכנית הבין אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה                 
 

 רשימת חוגים ומזכירויות המשתתפים בתוכנית
 

 אוניברסיטת תל אביב:
 374בנין גילמן, חדר  –החוג להיסטוריה כללית 

  yardenal@tauex.tau.ac.ilירדנה ליבובסקי: 
  03-6409785טל: 

 206בנין קרטר, חדר  –החוג להיסטוריה של עם ישראל 
 tauex.tau.ac.il3talalo@טל אלון: 

 03-6409277טל: 
 358חדר  בנין גילמן, –החוג לספרות 

 mikas@tauex.tau.ac.ilמיקה שחר: 
 03-6409689טל: 

 
 אוניברסיטת חיפה:

 1402בניין אשכול, חדר  –החוג לתולדות ישראל 
 ljewhistdep@univ.haifa.ac.iמורן שוורצר: 

 04-8240560טל: 
 1808בנין אשכול, חדר  –החוג לספרות עברית והשוואתית 

 omichael@univ.haifa.ac.ilאורלי מיכאל: 
 04-8249564טל: 

 
 אוניברסיטת בר אילן:

 27( חדר 410בנין יהדות ) –ישראל ויהדות זמננו המחלקה לתולדות 
 cohava.akrabi@mail.biu.ac.ilכוכבה עקרבי: 

 03-5318353טל: 
 214( חדר 410בנין יהדות ) –המחלקה להיסטוריה כללית 

 history.dept@biu.ac.il-generalרויטל יצחקי: 
 03-5318390טל: 

 
 אוניברסיטת בן גוריון:

 607, חדר 72בנין  –ישראל  המחלקה להיסטוריה של עם
 history@bgu.ac.ilעליזה יוניק: 

 08-6461101טל: 
 356, חדר 72בנין  –המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 samorai@bgu.ac.ilעירית סמוראי: 
 08-6472046טל: 
 560, חדר 72בנין  –לקה למחשבת ישראל המח

 hannash@bgu.ac.ilחנה שטיינברג: 
 08-6472532טל: 

 
 האוניברסיטה הפתוחה:

 המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, תכנית התואר השני בהיסטוריה
 yonief@openu.ac.ilמרכזת אקדמית: ד"ר יונית עפרון, 

  hilash@openu.ac.ilמרכזת אדמיניסטרטיבית: הילה שפר 
 09-7781395טל. 

mailto:yardenal@tauex.tau.ac.il
mailto:talalo3@tauex.tau.ac.il
mailto:mikas@tauex.tau.ac.il
mailto:jewhistdep@univ.haifa.ac.il
mailto:jewhistdep@univ.haifa.ac.il
mailto:jewhistdep@univ.haifa.ac.il
mailto:jewhistdep@univ.haifa.ac.il
mailto:omichael@univ.haifa.ac.il
mailto:history@bgu.ac.il
mailto:samorai@bgu.ac.il
mailto:hannash@bgu.ac.il
mailto:yonief@openu.ac.il
mailto:hilash@openu.ac.il
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 האוניברסיטה  הפתוחה  

 מזכירות תואר שני

 תאריך:  _______

 

 באוניברסיטה אחרת לסטודנטים לתואר שני באו"פטופס אישור לימודי קורס 

 למילוי ע"י הסטודנט:   

 שם הסטודנט:

 

 ת.ז.

 תחום לימודי תואר שני: היסטוריה

  שם הקורס המבוקש ומספרו:

 שם הקורס המבוקש בשפה האנגלית: 

 המוסד האקדמי בו יילמד הקורס:

 מספר נ"ז/ ש"ס: סמסטר לימודים:  שם המרצה: 

 בת"א( 4) 3

 

  :סילבוס הקורס

 

 

 ידוע לי כי אין באישור זה התחייבות של המוסד המלמד לקבל אותי ללימודים אצלו.

 חתימת הסטודנט:       _____________________________

 

 


