
את פני תוכנית התואר השני החוג להיסטוריה מחדש 
לקראת שנת הלימודים תשע"ח מחדש החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב את תוכנית 

לימודי התואר שני ומציע לכם ולכן לשקול לימודים כדי לעדכן, להרחיב ולהעמיק את הידע ההיסטורי. כל 
לימודי התואר השני נערכים במסגרת כיתות סמינר לא-גדולות ובאווירה של דיון מפרה. 

במסגרת רענון תוכנית הלימודים ריכזנו מספר משמעותי של סמינריונים בשני ימים בשבוע – שלישי 
ורביעי, כך שניתן יהיה להשלים את כל מיכסת הקורסים הדרושים לקבלת תואר שני עיוני )ללא הגשת 

תזה( במהלך שנתיים בהגעה לאוניברסיטה ליום וחצי מרוכזים בלבד.  
מכללות המוכרות, בכל האוניברסיטאות והיים לימודים היסטורתואר ראשון בהתכנית מיועדת לבוגרי 

יכולים תואר ראשון במקצועות אחרים ומי שלא עומדים בממוצע הסף בוגרי ומעלה.  85בעלי ממוצע 

 מתוך לימודי התואר הראשון. רלבנטיים השלמהי ערוך לימודל

אנחנו מזמינים\ות אתכם לשקול להצטרף ללימודים. השנה אנחנו מקדימים לפרסם רשימה (לא סופית) 
של סמינריונים, שיוצעו בשנת הלימודים הבאה לתלמידי ותלמידות התואר השני, מרוכזים בימי שלישי 

ורביעי: 
סמסטר א

פרופ' איריס רחמימוב מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה – עולם המחנות 
 :רוסיה וסין פרופ' יגאל חלפין וד"ר מרק גמזה

 שכנגד ורומנטיקה-מעבר לתבונה: בארוק, השכלה :פרופי יוסף מאלי

16-מלחמות הדת בצרפת של המאה ה צור:-פרופ' נדין קופרטי

 :מתי וכיצד נוצרה "אירופה המזרחית"? ד"ר ורה קפלן

 מודרניות: מזרח ומערב בעת החדשה -אימפריות פרה "ר עודד רבינוביץ' וד"ר אורי סלע:ד

 המוקדמת 

 איך היסטוריונים חוקרים תמונות, צלילים, ריחות ותחושות? – ליםמעבר למ ר טייכר:ד"ר אמי

מסטר בס

 :קריאה באנתרופולוגיה היסטורית  פרופ' גדי אלגזי

 :מחלוקות על חינוך היסטורי בארץ ובעולם פרופ' אייל נווה

 ועד היום 1776-קריאה בכתיבת ההיסטוריה לסוגיה מ :פרופ' דוד כ"ץ

 :ם השנייה ומגדרמלחמת העול ד"ר מיכל שפירא

:19-תרבותיים בעולם האטלנטי במאה ה-שפה, זהויות קולקטיביות ומפגשים בין ד"ר אורי פרויס

 :פה-אתגרים בהיסטוריה שבעל ד"ר חררדו לייבנר

להירשם למספר קורסים היסטוריים נוספים בתחומי ההיסטוריה של המזרח התיכון, יתן כמובן נ

 לימודי מזרח אסיה. ההיסטוריה של עם ישראל ו

על פי תכנית הלימודים המחודשת, לאחר שנת הלימודים הראשונה ועל סמך ציונים ומידת התאמה, יוכלו 

להגיש בקשה להתקבל למסלול הלימודים המחקרי, הכולל הגשת תזה. גם בשנה השנייה רוב המעוניינים 

וני ללא תזה(, יתקיימו בימים הקורסים של התואר שני, בשני המסלולים )המחקרי עם תזה והעי

 המרוכזים, שלישי ורביעי.

למידע נוסף ניתן לפנות למזכירות החוג להיסטוריה כללית:

michall@tauex.tau.ac.il ;yardenal@tauex.tau.ac.il
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