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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בלימודי ארץ ישראל מסלול דו-חוגי 
 
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה א': 
 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל  םקדומ

 סמסטר א'

יורסק   ואמב

  4 תמימוסלתקופה ה בראל ישארץ  תי()שנ תתולדוא למבו 

  4 ראל ישארץ  (תי)שנ ת שלסיפי  פיהגיאוגרא למבו 

  4 אמבו   תי(א )שנרקמת הופקתל

  4
ת,מי רות,טיסלניפה ההקות בראל ישארץא למבו  תטיביזנ

 תי()שנ

יםורסק  םייוגדולותמ

  3 –    ילגתראה+הרצ 'א קהטיסטיטסא למבו 

  2 פהמ  תאקרי ופיהרטוגרכ 

 ב'סמסטר 

יורסק  אומב

תמימוסלתקופה ה בראל ישארץ  משך()ה   תתולדוא למבו 

ת שלסיי פ   משך(א"י )ה   פיהגיאוגרל  אמבו

 משך(א )הרקמת הופקתא למבו  

  
ת,מי רות,טיסלניפה ההקות בראל ישארץא למבו  תטיביזנ

 משך()ה

יורסק  הליב

  2   20 -אה המ ב"יא רבייע 

יםורסק  םייוגדולותמ

  2 תיבהכ   תפייוגר ביבלרכה והדתעימד

  3 ' בקהטיסטיטסא למבו –  לגיתראה+הרצ

',  בהנש וף סעד  תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד   

 
 

, הללכמהןונקתיעל פ תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
      .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנ זאת
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

 'מס
 סורקה  רעבמתושידר
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ודמיל   םקדומ  זנ"

 סמסטר א'

יורסק  אומב

  2   טמנדת הופקת בירושלים

  4 אמבו   (יתוגי )שנולתודמ וטיאורתי  – "יא קרח 

  4 ת החדשה בעראליש-  (תי)שנ תתולדוא למבו ארץ

יורסק  הליב

  2 ארץ בבורהתח וסחרמ  ראליש רכים,ד 

  החיר ביורסק

  2
רחבמ וחיהמ  מהלחי רחבמ:מלוכיםמקים ל'וגמסל   

-14 ד העת האומ ב"יאב  11-

  2  םלי ירושתליוגת

 ב'סמסטר 

יורסק  אומב

גילוודותמו   (משך)ה   טיאורתי אמבו   -"יא קרח 

ת החדשה בעראליש-  (משך)ה   תתולדוא למבו ארץ

יורסק  הליב

  2  ראל ישארץ בתנצרו

  החיר ביורסק

  2 - מינריוןספרו "יא ליהגמ וקריהחו של 

  2 ם ועכולירושי  תהצלבני

 
 

וף סעד  הנש תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד  , הללמכהןונקתיעל פ  תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
,        .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא'ב
 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

יורסק  הליב

  2  אשון הר בעשורראל ישתמדינ

  החיר ביורסק

  2  ראל ישתמדינ ברביםדים עסי יהויח

  2  לתלפומי  ביבא

ןויינרמס 

  6
תתי ד  תמיאוול לימבוסינוף ת וזהו 

 תי(אל )שנ ישרארץב

 ב'סמסטר 

יורסק  הליב
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2 תמנוא ותלוריכאד  לא ישרארץב

 החיר ביורסק

2 תוניכה העירהפמה

ןויינרמס

תתי ד  תמיאוול
 

לימבוסינוף ת וזהו 
משך(אל )ה ישרארץב

תינגלובא   וף סעד ',ה אנש  

     120  .ז"נתויירתיא"יודמי בלוארתהכל ל*סך
ה(ללמכה"ח )עםיימוידיים חודמיל יםוריס   24  ביםטנודהסטיםייבן חכומכ  -

ףו סעד תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתי*על פ
     .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנ,'  תזא בהנש

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 

הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 60, אלא אם כן צוין אחרת.


