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 אודות המחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג 
למדעי המדינה

      ראש המחלקה: ד"ר רונן א. כהן

תכנית	 	.2004 בשנת	 הוקמה	 התיכון	 המזרח	 ללימודי	 המחלקה	
הלימודים	החדשנית	של	המחלקה	משלבת	באופן	מובנה	ותכליתי	את	
לימודי	המזרחנות	)מזה"ת(,	מדעי	המדינה,	הערבית	וההרחבה	בלימודי	
ומדעי	 המזרחנות	 לימודי	 בנוף	 ייחודית	 שהיא	 זו,	 תכנית	 ישראל.	
המדינה	בישראל,	מציעה	שילוב	דיסציפלינרי	של	מדעי	הרוח	והחברה.	
שילוב	ייחודי	זה	קיים	באוניברסיטאות	מובילות	בעולם,	ונתפס	בעיני	
לימודי	 לפיתוח	 הכרחי	 כשילוב	 בירושלים	 גבוהה	 להשכלה	 המועצה	
בכך	 הוא	 התוכנית	 של	 ייחודה	 המדינה.	 מדעי	 בשילוב	 המזרחנות	
שהסטודנטים	לומדים	מרכיבים	נוספים	בלימודי	האזור,	מדינת	ישראל	
תעודה	 ולימודי	 בערבית	 הוראה	 תעודת	 בערבית,	 מסלול	 ולימודי	
בערבית	מדוברת,	מעבר	ללימודים	המקובלים	בתחום	מדעי	המדינה	
גם	 הסטודנטים	 לומדים	 זו	 איתנה	 תשתית	 על	 התיכון.	 המזרח	 ו\או	
קורסי	בחירה	בארבעת	התחומים	הבאים:	לימודי	המזרח	התיכון,	מדעי	
המדינה,	הרחבה	בלימודי	ישראל	וערבית.	במהלך	שלוש	שנות	הלימוד	
הסטודנטים	נדרשים	ללימוד	היבטים	פוליטיים,	היסטוריים	ותרבותיים	
עבור	 במאה	השביעית,	 החל	מראשית	האסלאם	 	- האזור	 של	 שונים	
עומק	 לימודי	 	– ובמקביל	 המודרנית	 בתקופה	 וכלה	 בימי-הביניים	
מנהל	 החלטות,	 קבלת	 יחב"ל,	 מדיניים,	 משטרים	 	– המדינה	 במדעי	

ציבורי	ושלטון	מקומי	ועוד.

תכנית הלימודים במחלקה
תכנית	הלימודים	במחלקה	מציבה	התייחסות	מדעית	לסוגיות	בנות-
זמננו	מכל	תחומי	המדיניות	וההיסטוריה	הפוליטית	של	מדינות	המזרח	
התיכון	ממצרים	ועד	איראן,	מתורכיה	ועד	חצי	האי	ערב.	כמו	כן,	הוכנסו	
המגרב	 מדינות	 וישראל,	 המזה"ת	 כלכלת	 בלימודי	 חדשים	 קורסים	
וכן	על	האסלאם	במדינות	מרכז	אסיה.	בלימודי	מדעי	המדינה,	קיים	
ומרכזית	 והפוליטיקה	בישראל	כמדינה	חשובה	 דגש	רב	על	המשטר	
בלימודי	 הרחבה	 קורסי	 ניתנים	 אלה,	 לימודים	 לצד	 התיכון.	 במזרח	
הלאומיות	 אתגרי	 ישראל,	 כנסת	 בישראל,	 המשטר	 אודות	 	– ישראל	
ממשיכים	 המחלקה	 מבוגרי	 ניכר	 אחוז	 ישראל.	 למדינת	 הפלסטינית	
מזרחנות,	 בתחומי	 ובעולם,	 בארץ	 לימודיהם	לתארים	מתקדמים	 את	
במדעי	המדינה,	או	מדיניות	ציבורית,	יחב"ל	ועוד.	כמו-כן,	תחומי	הידע	
הנלמדים	במחלקה	מאפשרים	לבוגריה	להשתלב	בעבודה	במקצועות	
מדינות	 של	 והחברתית	 הפוליטית	 בהיסטוריה	 מעמיק	 ידע	 הדורשים	

האזור	ובפרט	מערכת	הביטחון	על	ענפיה	השונים.

במחלקה שלושה מסלולי לימוד
מדעי	 מזה"ת,	 לימודי	 של	 משולש	 שילוב	 	– החד-חוגי	 המסלול	 	

המדינה	וערבית.

המסלול	הדו-חוגי	–	לימודי	מזה"ת	ומדעי	המדינה	)ללא	ערבית( 	

או	 מזה"ת	 במחלקה:	 הלימוד	 מתחומי	 אחד	 	– הדו-חוגי	 המסלול	 	
מדעי	המדינה,	בשילוב	עם	חוג	אחר	בפקולטה.
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למה ללמוד מזרח תיכון, מדע המדינה וערבית באוניברסיטת אריאל?

כי אין חיבור מוצלח מזה
המתחברים	 תחומים	 שלושה	 שמשלבת	 בארץ	 היחידה	 המחלקה	 זו	
שהם	 בוגרים	 ליצור	 הוא	 המחלקה	 חזון	 והשלישי...	 השני	 עם	 האחד	
מזרחנים	בעלי	הבנה	עמוקה	ומעשית	בתחומי	מדע	המדינה,	וכן	בוגרים	
)ספרותית	 ובערבית	 במזרחנות	 השולטים	 מדינה	 מדעני	 גם	 שהם	
היא	 בוגרינו	 של	 העבודה	 סביבת	 דבר,	 של	 בסופו	 כי	 ומדוברת(.	
בישראל.	בעולם	המערבי	כבר	מזמן	הבינו	כי	השילוב	הזה	הוא	שילוב	

מנצח	ומתאים,	הן	בעולם	התעסוקה	והן	בעולם	המחקרי-אקדמי.

המרצים והמנהלה - יחס אישי
וידוע	של	מתן	יחס	 למחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	מוניטין	מכובד	
המנהלה.	 שירותי	 ומצד	 המרצים	 מצד	 לסטודנטים,	 ואוהב	 חם	 אישי	
המחלקה	חרתה	על	דגלה	את	החניכה	והליווי	האישי	של	הסטודנטים	
שלנו.	 הבוגרים	 עם	 הקשר	 שמירת	 את	 כמו-גם	 התואר,	 במהלך	
מדיסציפלינות	 הבאים	 מרצים	 שלה,	 החוקרים	 בסגל	 גאה	 המחלקה	
שונות	)הן	מחקרית	והן	מהשטח:	צבא,	מודיעין,	מכוני	מחקר,	ואפילו	
בסמינרים	 במחקר,	 בהוראה,	 השני	 את	 האחד	 המפרים	 מאיראן!(	

ובכנסים.	בשבילנו,	הסטודנט	נמצא	במוקד	פעילותינו	ועבודתנו.

מסלולים ייחודיים הנותנים מענה לדרישות השוק

חניכה	 המעניקים	 מסלולים	 שלושה	 במחלקה	 קיימים	 לעתה,	 נכון	
אישית	בשטח	בזמן	אמת:

א.	מסלול	בערבית,	המאפשר	לימוד	מגוון	רחב	של	טקסטים,	מודרניים	
וקלאסיים.

ג.	מסלול	התמחות	במדיניות	חוץ.
ד.	מסלול	התמחות	בניתוח	והערכת	מדיניות	מזרח	תיכונית.

בניתוח	 ההתמחות	 במסלול	 וכן	 חוץ	 במדיניות	 ההתמחות	 במסלול	
ובהערכת	מדיניות	מזרח	תיכונית	הסטודנטים	שלנו	זוכים	לפרקטיקה	
ביטוי	 לידי	 יכולת	הסטודנט	להביא	 ומחקר.	 ובמוסדות	מדינה	 בשטח	
את	כל	מה	שלמד	בשטח	תביא	את	הבוגר	לרכישת	ארגז	כלים	מקצועי	

שיעזור	לו	להגיע	ליעדיו	המקצועיים.	

מדוברת	 בערבית	 תעודה	 לימודי	 מלמדת	 המחלקה	 לזאת,	 בנוסף	
בנוסף	לתואר	)במקביל	ללימודים:	שנים	א'-ב'-ג'(	וכן	פרסית	מדוברת	
מתחילים	 קורסי	 של	 שעות	 בהיקף	 ב'-ג'(,	 לשנים	 שנתיים,	 )במשך	
היא	 המדוברת	 בערבית	 גם	 ההכשרה	 כי	 לציין	 חשוב	 ומתקדמים.	
מגמה	ייחודית	במחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	המציעה	כבר	במהלך	
כל	 לאורך	 מדוברת	 ערבית	 של	 מסודרים	 לימודים	 הראשון	 התואר	
שנות	התואר.	אנחנו	מבינים	כי	רכישת	שפה	ברמה	גבוהה	עונה	לצרכי	

סביבת	העבודה	הדינמית	במדינת	ישראל.	

כבר  להשמה  אפשרות   – מאי-פעם  ברור  ומקצועי  אקדמי  אופק 
במהלך התואר

שלוש	 שלנו	 לבוגרים	 פותחת	 המחלקה	 בוגרי	 של	 התואר	 תעודת	
אופציות	לתארים	מתקדמים	)מזה"ת,	ערבית	ומדע	המדינה(,	תעודת	
בתחומי	 להשתלב	 וחזק	 גדול	 כלים	 וארגז	 אלה,	 בתחומים	 הוראה	
המקצוע	הנושקים	לתחומי	הלימוד	של	המחלקה.	הלימודים	במחלקה	
הם	בדגש	על	העת	המודרנית,	ומערכת	הלימודים	מתעדכנת	בהתאם	
המחלקה	 המדינה.	 ומדע	 מזה"ת	 המקצועיות,	 בזירות	 להתפתחויות	
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ימי	השמה	מקצועית	בשיתוף	עם	המוסדות	הגדולים	בארץ.	 מקיימת	
במסגרת	המסלולים	שלנו	הסטודנטים	חווים	את	השטח	כבר	במהלך	

התואר.

אז רק כדי להיות ברורים:

עד	 יום	 מידי	 מגלים	 אנחנו	 התיכון,	 המזרח	 	– שלנו	 האזורית	 בזירה	
החיים	 נתון.	 רגע	 בכל	 ומשתנה	 ופעיל	 דינמי	 הוא	 הזה	 האזור	 כמה	
ופוליטית,	 ערכית	 מבחינה	 מערביים,	 יסודות	 על	 שבנויים	 בישראל	
מבליטים	שונות	ערכית	בין	מזרח	למערב,	בין	נצרות-יהדות	ואסלאם	
ובין	אופי	של	משטרים	שונים	הרחוקים	מדמוקרטיה	לעומת	הערכים	

הדמוקרטיים	של	מדינת	ישראל.

במחלקתנו	הצעירה,	הדינמית	והתוססת	–	נלמד	לחבר	את	העולמות	
להבנה	 המביאה	 ייחודית	 מדעית	 לפריזמה	 השונים	 המחקריים	
משמעותית	ואותנטית	של	העולם	המדיני,	הישראלי,	האזורי	והעולמי,	
את	עולם	המזה"ת	–	ואת	החיבור	הטבעי	ביניהם.	שילוב	בינתחומי	זה	

מביא	להתמקצעות	ייחודית	בזירת	המחקר	והעבודה	בישראל.

"מזרח תיכון ומדע המדינה - השילוב הנכון להתמקצעות

באתגרי השעה"

סיורים , כנסים ועוד

הלימודים	במחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון,	מתקיימים	במסגרת	חד-
חוגית	או	דו-חוגית	)ע"פ	העדפת	הסטודנט(	ומהווים	מסגרת	לימודים	
בצורה	  B.A תואר	 לקראת	 ללמוד	 לסטודנטים	 המאפשרת	 דינאמית,	
תשתית	 לסטודנט	 מקנים	 במחלקה	 הלימודים	 ביותר.	 המוצלחת	
משמעותית	בתחום	לימודי	המזרח	התיכון,	כולל	ישראל	ומדע	המדינה.	
לצד	לימודים	אלו,	מקיימת	המחלקה	פעילות	מעשירה	כדוגמת:	כנסים	
מדעיים	השואבים	לאוניברסיטה	חוקרים	בעלי	שם	מהארץ	ומהעולם;	
סיורים	לימודיים	בארץ	ובעולם	באתרים	הנוגעים	לתחומי	הלימודים,	
ואחת	 וניתוח	של	סרטים;	 בצפייה	משותפת	 גיבוש	המתמקדים	 ערבי	
בליווי	 ואזרבייג'אן.	 למרוקו	 לימודי	 סיור	 מוציאה	המחלקה	 לשנתיים	

אנשי	סגל	המחלקה.

מתכונת הלימודים במחלקה ללימודי המזרח התיכון

קיימת	 לימוד,	כאשר	 3	שנות	 פני	 על	 הלימודים	במחלקה	מתפרסים	
אפשרות	לבחירת	אחד	ממסלולי	הלימוד	הבאים:

לימודים	במסלול	חד	חוגי,	שבו	לימודי	המזרח	התיכון	ומדע	המדינה	 	.1
השפה	 לימודי	 חובת	 קיימת	 זה	 במסלול	 מובנה.	 באופן	 משולבים	

הערבית.

לימודים	במסלול	דו-חוגי,	שבו	לומד	הסטודנט	לימודי	מזרח	תיכון	 	.2
ומדעי	המדינה	ללא	לימודי	ערבית.

לימודים	במסלול	הדו-חוגי,	שבו	לומד	הסטודנט	לומד	אחד	מתחומי	 	.3
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מתחומי	 אחד	 לצד	 המדינה(	 מדע	 או	 )מזה"ת	 במחלקה	 הלימוד	
סוציולוגיה-אנתרופולוגיה,	 )קרימינולוגיה,	 הנוספים	 הלימוד	
וארכיאולוגיה(	 א"י	 לימודי	 או	 פסיכולוגיה	 כלכלה,	 תקשורת,	

המוצעים	במסלול	הדו-חוגי.

תוכנית לימודים של שנתיים לאנשי צבא:

ללמוד	 צה"ל	 ידי	 על	 שנשלחו	 קבע	 צבא	 לאנשי	 מיועדת	 זו	 תוכנית	
היות	 המדינה.	 מדעי	 	/ התיכון	 מזרח	 לימודי	 בתחום	 ראשון	 לתואר	
קיץ	 לימודי	 כוללת	 זו	 תוכנית	 ללימודים,	 שנתיים	 רק	 מקצה	 והצבא	
מיוחד	 תגבור	 קורס	 ואביב.	 חורף	 בסמסטר	 יותר	 מרוכזים	 ולימודים	
בערבית	הניתן	בקיץ	לאנשי	צבא	מסייע	להם	לסיים	בהצלחה	את	כל	

הדרישות	בלימודי	ערבית	במסגרת	השנתיים.

קרימינולוגיה  דו-חוגי  במסגרת  המודרני"  בעידן  "טרוריזם  מסלול 
ומזרח תיכון:

ובחוג	 התיכון	 המזרח	 ללימודי	 בחוג	 הדו-חוגי	 לימודי	 במסגרת	
לקרימינולוגיה	נפתח	בשנת	הלימודים	תשע"ח	מסלול	לימודים	חדש	
הטרור,	 של	 שונים	 בהיבטים	 שעוסק	 המודרני"	 בעידן	 "טרוריזם	 	–
של	 בהקשרים	 הפוליטי-מדיני,	 בהיבט	 והן	 הקרימינולוגי	 בהיבט	 הן	
את	 המנתחת	 הקרימינולוגיה	 לצד	 כך,	 וכלכלה.	 פוליטיקה	 תרבות,	
להיבטים	 בנוגע	 ידע	 הסטודנטים	 ירכשו	 ומבצעיהן,	 הטרור	 עבירות	
 מדינתיים	ומזרח	תיכוניים	בעלי	מוטיב	חברתי,	פוליטי,	כלכלי	ופשיעתי.	
זאת	במטרה	להציע	לסטודנט	שיבחר	במסלול	עולם	תוכן	שיהווה	מסד	
בייעוץ	 וכן,	 החוק,	 אכיפת	 הקרימינולוגיה,	 בתחומי	 המשך	 ללימודי	

למקבלי	החלטות	בתחום	הפוליטי,	המדינתי,	החברתי	והכלכלי.	

בנוסף	לקורסי	החובה	בחוג	למזרח	תיכון,	יש	לקחת	5	קורסי	בחירה	
מינכן	 מטבח	 פוליטית,	 ומחאה	 חברתיות	 תנועות	 למסלול:	 ייחודיים	
הערבי	 האביב	 בעידן	 המזה"ת	 ופשיעה,	 טרור	 התאומים,	 למגדלי	

ותולדות	הטרור	והמלחמה.
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 סיפי הקבלה במחלקה ללימודי המזרח התיכון
סיפי	הקבלה	ללימודים	במחלקה	כוללים:

קבלה	על	סמך	בגרות	בלבד	בממוצע	ציונים	של	85. 	.1

קבלה	על	סמך	ציון	משולב	המאפשרת	קבלה	ישירה:	בגרות	בממוצע	 	.2
ציונים	של	80	+	פסיכומטרי	בציון	500	לפחות.

4	יחידות	לימוד	באנגלית	בציון	עובר	הינו	תנאי	קבלה	הכרחי. 	.3

דרישות הלימודים במחלקה ללימודי המזרח התיכון
כל	סטודנט	חייב	להשלים	במסגרת	לימודיו	חובת	סיורים:	3	ימי	סיור	

לפחות	ב-3	שנים.

הסטודנטים	הלומדים	במחלקה	חייבים	לצבור	128	נק"ז,	ומעבר	לכך	
להפגין	רמת	שליטה	בלשון	העברית	והאנגלית,	כמקובל	בכל	מוסדות	
ההשכלה	הגבוהה	בארץ.	בתוך	סל	הלימודים	של	128	ש"ס,	חייבים	כל	
תלמידי	המחלקה	לצבור	לזכותם	12	ש"ס	בלימודי-יסוד	מתודולוגיים:	

שיטות	מחקר,	סטטיסטיקה,	SPSS	וקריאה	וכתיבה	אקדמית.

על	כל	סטודנט	להשתתף	בשנתו	האחרונה	בשני	סמינריונים	ולהגיש	
יעסוק	 אחד	 סמינריון	 סמינריוניות.	 מחקר	 עבודות	 שתי	 במסגרתם	

בתחום	מדעי	המדינה	והשני	במזרח	תיכון.

אנגלית לרמת פטור
כל	סטודנט	חייב	בסיווג	רמה	בשפה	האנגלית.	הסיווג	נעשה	ע"י	ציון	
הרמה	 עפ"י	 אמיר"ם.	 בבחינת	 או	 אמי"ר	 בבחינת	 או	 בפסיכומטריי	
שנקבעה	לו	,	הוא	נרשם	לקורסים	באנגלית	בנוסף	לשעות	של	התואר.	

עד	סוף	שנה	ב'	יש	לסיים	את	חובת	לימודי	האנגלית.
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דרישות	נוספותתנאי	קבלהאפשרויות קבלה

קבלה על סמך בגרות בלבד
קבלה	מן	המנייןממוצע	בגרות	85	+	סיווג	רמה	באנגלית

זימון	לראיון	עם	ראש	המחלקה85-80

קבלה על סמך ציון קבלה 
משולב

קבלה	מן	המניין500

זימון	לראיון	עם	ראש	המחלקה450

הנדסאי

קבלה	מן	המנייןהנדסאי	מדופלם	בממוצע	ציונים	חיצונים	80
פטורים	על	סמך	לימודי	הנדסאים	יותנו	בהצגת	דיפלומת	הנדסאים.

	הנדסאי	לא	מדופלם	בממוצע	ציוני	מה"ט	80 
לפחות

זימון לראיון אישי
הצגת	דיפלומת	הנדסאים	עד	תום	שנה	א'

בעלי בגרות חו"ל

קבלה	מן	המנייןפסיכומטרי-	500
מבחן	יע"ל	בציון	100	לפחות

שווה	ערך	בגרות	ממשרד	החינוך

זימון	לראיון	עם	ראש	המחלקהפסיכומטרי-	450

גילאי 30+

קבלה	במסגרת	"שומע חופשי".
קבלה	על	סמך	לימודים	אקדמיים	קודמים	

בהיקף	10	ש"ש	)20	ש"ס(	לפחות	בממוצע	65 
לפחות.

שומע חופשי-	תוכנית	הלימודים	מוגבלת	ל-	13	ש"ש,	מעבר	
לסטטוס	מן	המניין	מותנה	בסיום	10	ש"ש	לפחות	בממוצע	65	.

הפנייה למכינה ייעודית

מופנים למכינה ייעודית:
זכאות	לבגרות	לבעלי	3	יח"ל	אנגלית
*גילאי	30	ומעלה	ללא	תעודת	בגרות.

קבלה לאחר מכינה ייעודית-
ממוצע	80-75	-	קבלה	מן	המניין
ממוצע	75-70		זימון	לראיון	אישי

בעלי לימודים אקדמיים 
קודמים

יועברו	להחלטת	וועדת	הקבלה	)מועמד	מתחת	לגיל	30	יידרש	בנוסף	להציג	זכאות	לתעודת	בגרות(.
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בתנאי  עומדים  שאינם  למועמדים  לקבלה  בקשה  מעבר"  "אפיק 
הקבלה 

מועמדים	שאינם	עומדים	בתנאי	הקבלה	כפי	שפורסמו,	יכולים	להגיש	
בקשה	לדיון	במועמדותם	במסגרת	"קבלה	לסמסטר".

אחד  סמסטר  במסגרת	 לימודים	 תוכנית	 הינה	 לסמסטר"	 "קבלה 
שכוללת	מערכת	שעות	מוכתבת	ע"י	המחלקה	וכוללת	קורס	אנגלית	

בהתאם	לסיווג	רמה.

יותנה	בסיום	הסמסטר	 "מן	המניין"	 מעבר	לסמסטר	העוקב	לסטטוס	
עבור	 שנקבעו	 הנוספות	 בדרישות	 ועמידה	 לפחות	 	75 בממוצע	

הסטודנט.

"מן	 לסטטוס	 מעבר	 לצורך	 שנקבעו	 בכללים	 יעמוד	 שלא	 סטודנט	
למדעי	 והחוג	 התיכון	 המזרח	 ללימודי	 למחלקה	 יתקבל	 לא	 המניין",	
לימודיו	בסמסטר	הבא	במחלקה	הרב	 ובאפשרותו	להמשיך	 המדינה	

תחומית.

פרטים	נוספים	ניתן	לקבל	במרכז	ייעוץ	לימודים

בטלפון:	1-800-660-660.

על  המניין/קבלה  מן  קבלה  אישי-  ראיון  לאחר  אפשריות  תשובות 
תנאי/ קבלה לסמסטר/הפנייה למכינה ייעודית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

נבחן	 ו/או	 עברית,	 אינה	 בו	 ההוראה	 ששפת	 תיכון	 שסיים	 מועמד	 	
בפסיכומטרי	בשפה	שאינה	עברית,	נדרש	להציג	מבחן	יע"ל	בציון	100 

לפחות.	

 רישום ללימודים אקדמיים
ללימודים	 להירשם	 החלטתך	 על	 אותך	 מברכים	 אנו	 יקר,	 מועמד	

באוניברסיטת	אריאל	בשומרון.

לנוחיותך,	המערכת	מאפשרת	לך	לבצע	רישום	ותשלום	דרך	האתר.

להלן הליך הרישום:

ישום מקוון ותשלום דמי רישום
הרישום	 מועד	 את	 לבחור	 עליך	 המקוון	 הרישום	 להליך	 לכניסה	

המבוקש:	תשע"ט	אוקטובר

אינם	 הרישום	 )דמי	 ש"ח.	 	455 בסך	 הרישום	 דמי	 את	 לשלם	 ובסופו	
מוחזרים	בשום	מקרה(.

רישומך	 את	 המאשר	 מייל	 אליך	 יישלח	 המקוון	 הרישום	 בתום	
ללימודים.

מילוי טופס רישום, צירוף מסמכים ושליחתם
הנלווים	 המסמכים	 את	 לצרף	 ולמלאו,	 רישום	 טופס	 להדפיס	 עליך	

לרישום	ולשלוח	יחד	למרכז	ייעוץ	לימודים.	

הקבלה	 ועדת	 הנלווים-	 המסמכים	 וכל	 הרישום	 טופס	 קבלת	 לאחר	
תדון	בבקשתך,	ומכתב	ההחלטה	בדבר	קבלתך	יישלח	אליך	בדואר.	

 מעקב אחר מצב הרשמה
תוכל	להתעדכן	במצב	הרשמתך	דרך	מערכת	המידע	למועמד.			
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 מבנה התואר

תכנית הלימודים: המסלול החד-חוגי - לימודי המזרח התיכון

מבנה תכנית הלימודים במסלול החד חוגי במחלקה ללימודי המזרח 
התיכון

מבנה	התואר	מורכב	מ-	32	נ"ז	במזה"ת,	30	נ"ז	מדעי	המדינה,	22	נ"ז	
ערבית,	12	נ"ז	קורסי	הרחבה,	20	נ"ז	קורסי	בחירה,	12	נ"ז	מתודולוגים

מבנה	התואר	במסלול	החד-חוגי:

הרחבה	-	12	נ"זמזה"ת	-	32	נ"ז

בחירה	-	20	נ"זמדה"מ	-	30	נ"ז

מתודולוגיים	-	12	נ"זערבית	-	22	נ"ז	)28	ש"ש(

סה"כ	128	נ"ז

שימו לב!

ניתן	לקחת	קורסי	בחירה	מעל	המספר	השנתי	המומלץ,	אך	לא	יותר	 	•
מהסך	הנדרש	לתואר.

בעלי	בגרות	בערבית? 	•

פטור	מערבית	למתחילים:

סטודנטים	בעלי	תעודת	בגרות	ברמה	של		5	יח"ל	בערבית	פטורים	מן	
הקורס:	ערבית	למתחילים	א'.

	– ב'	 למתחילים	 ערבית	 הקורס:	 מן	 "פטור"	 המבקשים	 סטודנטים	
צריכים	לעמוד	במבחן	פטור	בציון	90	לפחות	)לבוגרי	5	יח"ל	ערבית	

בלבד(.

ערבית	למתקדמים:	סטודנטים	המבקשים	"פטור"	מן	הקורס	צריכים	
לעמוד	במבחן	פטור	בציון	90	לפחות.	

מידע	על	חומר	הבחינה	והיקפה	ובקשה	למבחן	"פטור"	–	ניתן	לבקש	
האישי.	 המידע	 שבמערכת	 הפניות	 מערכת	 דרך	 המחלקה	 מרכזת	
יח"ל	 	5 המציינת	 בגרות	 תעודת	 צילום	 לבקשה	 לצרף	 הסטודנט	 על	

בערבית.

*יוצאי	יחידות	מודיעיניות	ובעלי	הכשרה	בערבית	יוכלו	לבקש	פטור	
ייבחן	 מקרה	 כל	 הצבאי.	 שירותם	 במהלך	 שעשו	 קורסים	 בסיס	 על	

לגופו.

מבנה הכללי של התואר הדו-חוגי מזה"ת-מדינה:

מבנה	הכללי	של	התואר	הדו-חוגי	מזה"ת-מדינה:

הרחבה	בלימודי	ישראל	מזה"ת	-	40	נ"ז
-	6	נ"ז

מורשת	ישראל	-	6	נ"זמדה"מ	-	42	נ"ז

בחירה	-	22	נ"זמתודולוגיים	-	12	נ"ז
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 אודות החוג למדעי המדינה
 החוג למדעי המדינה

 חשיבות מדעי המדינה בעידן המודרני - העולם    
   סביבנו כמרקחה

מסרבות	 דמוקרטיות	 מדינות	 הבינלאומית,	 בזירה	 החיצוני,	 במעגל	
להתנהג	על	פי	סקרים	ותחזיות:	בריטניה	מתנתקת	מהאיחוד	האירופי;	
מקומיים	 בדלנים	 חפצים	 בעולם	 אחרים	 ובמקומות	 בצרפת,	 בספרד,	
להקים	ישויות	פוליטיות	חדשות	והם	מאתגרים	את	שלטונן	של	מדינות	
לאום	וותיקות;	בצרפת,	בבלגיה,	בהולנד,	בדנמרק,	בשוודיה,	באוסטריה	
ובפינלנד	מתחזקות	תנועות	ימין	קיצוניות	שחלקן	מגיעות	לקואליציות	
השלטוניות	ברמה	הלאומית;	בארה"ב,	צללים	מן	העבר	חוזרים	לזירה	
החברתית	כאילו	לא	הסתיימה	מלחמת	האזרחים.	פסליהם	של	גיבורי	
מימי	 שהכרנו	 מראות	 כמו	 ממש	 בפרהסייה,	 מוסרים	 הדרום	 צבא	
ומועמד	 מן	התרנים,	 מורדים	 דגלי	הדרום	 הגוש	הקומוניסטי,	 קריסת	
לנשיאות	נישא	על	קולותיהם	של	מי	שחשים	כי	הושתקו	עד	כה,	ומנצח	

בבחירות.

"כל אומנות וכל סוגיית מחקר, וכן כל עשייה ועיסוק חזקה עליהם 
שהם שואפים למה שהוא טוב. הדעת נותנת שזה יהיה עניינו של אותו 

מדע שהוא ריבוני וראשי ביותר... וברור שזו תכונת המדע המדיני".

)אריסטו, ספר האתיקה, פרק 1(

לא	 מותיר	 הוא	 אף	 לשעבר,	 הקומוניסטי	 הגוש	 לעבר	 מזרחה,	 המבט	
כאילו	 נראה	 עצמה,	 על	 שחוזרת	 היסטוריה	 כמו	 שאלה.	 סימני	 מעט	
הנשיא	פוטין	מחדש	את	מסורת	הצארים	ומחזיר	לרוסיה	את	עלומיה	

הלאומיים	מלפני	כמאה	וחמישים	שנים.	וסביב	לו	–	לאומיות	חדשה-
ועד	אוקראינה,	משיבה	לזירה	הבינלאומית	אתרים	 ישנה,	מגיאורגיה	
מאבק	 כמו	 ההיסטוריה,	 לדפי	 ששייכים	 חשבנו	 שכולנו	 ואירועים	

השליטה	בחצי	האי	קרים.

המדינה,	 של	 האקדמיים	 חוקריה	 גם	 כמו	 האזרחים,	 הפנימי,	 במעגל	
יודעים	להבחין	למי	מוקנית	הסמכות	 והפוליטיקה	לא	תמיד	 החברה	
אשר	 	– המבצעת	 לרשות	 האם	 גורליות.	 החלטות	 לקבלת	 העליונה	
גם	 המייצגת	 	– המחוקקת	 לרשות	 האם	 ההחלטות;	 ביצוע	 על	 אמונה	
את	מי	שלא	זכו	בנתח	שלטוני,	ובכך	משקפת	קשת	של	דעות	בציבור,	
האם	לרשות	השופטת	–	שמכוח	קיומם	של	חוקות	וחוקי	היסוד	ובשל	
ריחוקה	מן	הפוליטיקה	יש	בה	התבונה	להיות	פוסקת	אחרונה,	ואולי	
מוסדיים	 ולא	 מוסדיים	 	– מוקדים	 בכמה	 בכלל	ההחלטות	מתקבלות	
הגופים	 בין	 ומשתנים	 מתפתחים	 גומלין	 יחסי	 של	 תוצר	 והן	 	- כאחד	

השונים?

"אילו היו בני אדם מלאכים, לא היה צורך בשלטון כלל. אילו משלו 
ריסון לשלטון, לא מבית  צורך בשום  היה  בבני האדם לא  מלאכים 
אמורים  אדם  שבני  שלטון  של  בעיצובו  הגדול  הקושי  מחוץ.  ולא 
את  לשלטון  להקנות  עליך  תחילה  בזה:  טמון  אדם  בני  על  להטיל 
היכולת לרסן את הנשלטים, ואחר-כך עליך לכפות עליו לרסן את 
עצמו. אין ספק שתלות בעם היא הרסן הראשון במעלה לשלטון, אך 
הניסיון מלמד את האנושות על נחיצותם של אמצעי זהירות נוספים"

)ג'יימס מדיסון(

מטרת	לימודי	מדע	המדינה	היא	לחשוף	את	הסטודנטים	למגוון	רחב	
ובמדינת	 העולם	 ברחבי	 מתרחשות	 שהן	 כפי	 פוליטיות	 תופעות	 של	
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ישראל.	לבד	מרכישת	ידע,	נועדו	הלימודים	להקנות	לסטודנטים	כלי	
ודרכי	חשיבה	בתחומי	ההתמחות	השונים	הנלמדים	במחלקה:	 ניתוח	
בינלאומיים,	 יחסים	 אזורית,	 פוליטיקה	 בישראל,	 ומשטר	 פוליטיקה	
וכלכלה	 ציבורי,	שלטון	מקומי,	התנהגות	 ציבורית,	מנהל	 דיפלומטיה	
בהיבטים	 מתמקדים	 הלימודים	 והגירה.	 מדינית	 מחשבה	 פוליטית,	
בתחום	 הן	 העוסקים	 קורסים	 ומשלבים	 ואקטואליים	 היסטוריים	

התיאורטי	והן	בתחום	המעשי.
איך	 מגוונות:	 הן	 הלימודים	 במהלך	 אותנו	 שיעסיקו	 השאלות	
פוליטיקה	 בין	 הגומלין	 יחסי	 מהם	 ציבורית?	 מדיניות	 מעצבים	
לתקשורת	ובין	כלכלה	לפוליטיקה?	מהו	חוסן	לאומי?	מדוע	פורצות	
כיצד	מתפקדות	רשויות	 יציבות?	 הן	 מלחמות?	עד	כמה	דמוקרטיות	
ועוד.	 פועל	 הוא	 וכיצד	 המדינה	 מבקר	 של	 חשיבותו	 מה	  מחוקקות?	
בעולם  הפוליטי  העולם  של  פעולתו  בדרך  מתעניינים  אתם  אם 

הרחב ובישראל – מקומכם אתנו.

 מסלול הלימוד במסגרת החד-חוגי:

במסגרת התואר הראשון החד חוגי במחלקה, נפתחו ארבעה מסלולי 
לימוד התמחותיים:

מסלול בערבית  .1

מסלול התמחות במדיניות חוץ  .2

מסלול התמחות בניתוח והערכת מדיניות מזרח תיכונית  .3

המסלול בערבית   

לאור	הביקוש	ההולך	וגדל	ללימודי	ערבית	וזאת	לצד	לימוד	כישורי	
השפה,	החל	משנה"ל	תשע"ו,	החלה	המחלקה	בלימודי	מסלול	בערבית.	

לצד	זאת	ניתן	להוסיף	לימודי	תעודה	בשפה	הערבית	המדוברת.

למי	מיועד	המסלול?

המסלול	מיועד	לתלמידי	המחלקה	הלומדים	ערבית	במסגרת	החד-
למתעניינים	 פתוח	 המסלול	 המדינה(.	 ומדעי	 ערבית	 )מזה"ת,	 חוגי	
בלימודי	מזה"ת	שרוצים	דגש	במזה"ת	ובשפה	הערבית	לצד	לימודיהם	

במדעי	המדינה.

מתקדמים  )מתחילים,  השפה  בכישורי  הקורסים  לצד  יילמד  מה 
וקריאת טקסטים(:

5	קורסים	)12	נ"ז(,	הנלמדים	על	חשבון	נ"ז	של	 במסלול	זה,	קיימים	
קורסי	הבחירה,	לפי	המפרט	הבא:

לשנה	ב'	–	טקסטים	ספרותיים	מודרניים	)א-ב(	–	4	נ"ז 	

לשנה	ב'	–	טקסטים	מן	התקשורת	הערבית	–	2	נ"ז 	
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לשנה	ג'	–	מעמד	האישה	בטקסטים	ערביים	מודרניים	–	2	נ"ז 	

לשנה	ג'	-	עיון	במבחר	כתבים	ערביים	מימי	הביניים	-	2	נ"ז 	

לשנה	ג'	–	מבוא	לקוראן	וחדית'	–	2	נ"ז 	

התואר שיוענק ללומדי המסלול:
בכל	 עמדו	 שהסטודנטים	 ולאחר	 הלימודים	 בתום	 שיוענק	 התואר	
המזרח	 בלימודי	 בוגר	 	– והמנהליות	 האקדמיות	 התחייבויותיהם	

התיכון.	בנוסף,	יקבל	הסטודנט	תעודת	מסלול	בערבית.

לימודי תעודה בערבית מדוברת
עיקרי	התוכנית:

הרחבת	תחום	השפה	הערבית	המדוברת	במסגרת	לימודי	הערבית	 	
במחלקה	בתוספת	מדוברת	למתקדמים.

לכל	 וכן	 בוגריה	 המחלקה,	 לתלמידי	 המדוברת	 השפה	 חשיפת	 	
המתעניין	ברכישת	השפה.

מטרות התוכנית: 
לימוד	השפה	הערבית	המדוברת	-	הכרת	קיומם	של		להגים	שונים	 	

והתמקדות	בלהג	הפלסטיני.

היכרות	עם	דוברי	השפה. 	

ביקור	בישובים	בארץ	שתושביהם	דוברי	ערבית. 	

ושאיפה	להביא	 כלים	לשימוש	בשפה	הערבית	המדוברת,	 הקניית	 	
את	התלמידים	למיומנות	שתאפשר	להם	להשתלב	בעתיד	בתחום	

זה,	על	פי	הישגיהם.

התכנית מתקיימת בשני מסלולים:
מסלול	לימודי	תעודה	בערבית–	ללא	תואר	ראשון. 	

-	הכרת	הערבית	 תנאי	סף	ראשוני	 לכל	המתעניין,	 זה	פתוח	 מסלול	
הספרותית	ברמה	בסיסית	)קריאה	וכתיבה(.

*מס'	המקומות	מוגבל	-	עד	20	סטודנטים	בכיתה.	כל	הקודם	זוכה.

המזה"ת\מדע	 בלימודי	 ראשון	 תואר	 לימודי	 	- משולב	 מסלול	 	
המדינה	+	לימודי	ערבית	)חד	חוגי(	+	השלמה	ללימודי	תעודה.

לימודי תעודה בערבית מדוברת במסגרת התכנית:
תוספת	התעודה	היא	20	ש"ס	על	פי	הפירוט	הבא	)סה"כ	משולב	תואר	

ראשון	48	נ"ז(:

שם	הקורסשנה
 שעות
שנתיות

נקודות	זכות	
)סה"כ	לתעודה(

שנה	א'	-	סמסטר	ב'	
וסמסטר	קיץ

מדוברת	
למתחילים

44	+	4

שנה	ב'	-	סמסטרים	
א'	וב'

מדוברת	
למתקדמים

44	+	4

שנה	ג'	-	סמסטרים	
א'	וב'

סדנאות	שיח	
מונחות

22	+	2

1020
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הסמכה בתום הלימודים:

תואר	ראשון	בשלוב	תעודה	-	המסיימים	יהיו	זכאים	לקבלת	תואר	 	
ראשון	בלימודי	המזה"ת	לצד	התעודה.

תעודת	לימודי	ערבית	–	המסיימים	יקבלו	תעודה	מטעם	המחלקה	 	
והאוניברסיטה	המעידה	על	לימודי	ערבית	בסך	של	20	נ"ז.

לימודי תעודה בפרסית

עיקרי	התוכנית:

הרחבת	תחום	השפה	הפרסית	המדוברת	במסגרת	לימודי	המחלקה	 	
ללימודי	המזה"ת,	לצד	לימודי	הערבית	הספרותית	והמדוברת.

שילוב	לימודי	הפרסית	המדוברת	תוך	התמקדות	בפיתוח	מיומנות	 	
העוסקים	 טקסטים	 של	 תרגום	 ויכולת	 והנשמע	 הנקרא	 הבנת	
קריאת	 )ללא	 בסיס	השפה	המדוברת	 על	 וזאת	 	– ובכלל	 במזה"ת,	

טקסטים	קלאסיים(.

מטרות התוכנית:

להביא	את	סטודנטים	לרמה	גבוהה	של	דיבור	וקריאה	של	השפה	 	
הפרסית	המדוברת,	הכתובה	והמשודרת.

להרחיב	את	מעגלי	הידע	של	סטודנטים,	בוגרי	המחלקה	ותלמידי	 	
חוץ	בתחום	של	לימודי	איראן	ופרס.

העניין	 ברמת	 תאוצה	 שצוברת	 בשפה	 וכלים	 התמקצעות	 להקנות	 	
והמחקר,	הן	באקדמיה	והן	במוסדות	המדינה	השונים,	לרבות,	צבא	

ומוסדות	ביטחוניים.

המטרה העיקרית:

ושאיפה	 והמדוברת,	 הקניית	כלים	לשימוש	בשפה	הפרסית	הכתובה	
בעתיד	 להשתלב	 להם	 שתאפשר	 למיומנות	 התלמידים	 את	 להביא	

בתחום	זה,	על	פי	הישגיהם.

מסלול	לימודי	תעודה	בפרסית	–	ללא	תואר	ראשון. 	

מסלול	זה	פתוח	לכל	המתעניין,	תנאי	סף	ראשוני	-	הכרת	הערבית	 	
הספרותית	ברמה	בסיסית	)קריאה	וכתיבה(.

המזה"ת\מדע	 בלימודי	 ראשון	 תואר	 לימודי	 	- משולב	 מסלול	 	
המדינה	+	לימודי	תעודה	בשפה	הפרסית.

תכנית הלימודים 

שם	הקורסשנה
 שעות
שנתיות

 סה"כ
לתעודה

פרסית	שנה	ב'
למתחילים

4	ש"ס	+	4 4
ש"ס

פרסית	שנה	ג'
למתקדמים

4	ש"ס	+	4 4
ש"ס

16	ש"ס8 סה"כ

הסמכה בתום הלימודים:

תואר	ראשון	בשלוב	תעודה	-	המסיימים	יהיו	זכאים	לקבלת	תואר	 	
ראשון	בלימודי	המזה"ת	לצד	התעודה.

תעודת	לימודי	פרסית	–	המסיימים	יקבלו	תעודה	מטעם	המחלקה	 	
והאוניברסיטה	המעידה	על	לימודי	פרסית	בסך	של	16	נ"ז.
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מסלול התמחות במדיניות חוץ

למה להתמחות במדיניות חוץ במחלקה ללימודי המזרח התיכון?

רבות	 ישראל	 במדינת	 ההחלטות	 מקבלי	 את	 המעסיקות	 הסוגיות	
לצידם	 שיעמדו	 ככל	 שלהן.	 המורכבות	 ובמידת	 באופיין	 ומגוונות	
מומחים	טובים	יותר,	בעלי	ידע	נרחב	יותר,	ראייה	בינתחומית	ומביני	
השפה	הערבית	)כתובה	ומדוברת(,	כך	גדלה	ההסתברות	שהחלטתם	
התיאורטי	 המסד	 את	 מניח	 המוצע	 המסלול	 יותר.	 מושכלת	 תהא	
והמעשי	לרכישת	מומחיות	בתחומי	מדיניות	החוץ.	בנוסף	לכך,	אופייה	
יוצרים	 בה,	 הקיימים	 הלימודיים	 והשילובים	 המחלקה	 של	 הייחודי	
מודל	מיוחד	של	בוגרים	בעלי	רקע	נרחב	מאד	במדע	המדינה,	במזה"ת	

וכן	בערבית.

שילוב	זה	הינו	ייחודי	לאוניברסיטת	אריאל	והוא	מיושם	הלכה	למעשה	
המדינה	 מדע	 בין	 בשילוב	 הרואות	 בעולם	 אוניברסיטאות	 במספר	
שמאפשרת	 תכנית	 	– והחברה(	 הרוח	 מדעי	 )בין	 וערבית	 למזה"ת	
בוגרי	 מעשיים.	 לימודים	 לצד	 תיאורטיים,	 לימודים	 לשלב	 לבוגריה	
כמועמדים	 עצמם	 את	 להציע	 יוכלו	 אלה,	 עניין	 בתחומי	 המחלקה	
ישראל	 ומקצועיים	לתפקידים	הקשורים	למדיניות	החוץ	של	 ראויים	

ובכלל	–	בארגונים	בינ"ל	בארץ	ובעולם.

מטרת התכנית
מטרתו	של	מסלול	לימוד	זה	היא	לסייע	בהכשרת	מומחים	בעלי	ידע	
תיאורטי	ומעשי	בסוגיות	הליבה	השונות	של	מדינת	ישראל,	ומדיניות	

החוץ	שלה,	וכן	באתגרים	העומדים	בפניה	בזירות	הבינ"ל.

תכנית הלימודים במסלול:
במסלול	זה	יילמדו	20	נ"ז	לצד	30	נ"ז	במדע	המדינה	שנלמדות	כקורסי	

חובה	לתואר	)במסגרת	החד-חוגי(	–	סה"כ	50	נ"ז.

שנה	ב'	–	דיפלומטיה	ציבורית	)+	תרגול	מודל	האו"ם(	-	4	נ"ז 	

למקבלי	 ייעוץ	 )או:	 החלטות	 בקבלת	 תיאורטי	 קורס	 	– ב'	 שנה	 	
החלטות	בדרג	המדיני	-	2	נ"ז	-	)או	סוגיות	בקבלת	החלטות(	–	2	נ"ז

שנה	ב'	–	כלכלה	ופוליטיקה	–	2	נ"ז 	

שנה	ב'	–	ישראל	במלחמה	ושלום	–	2	נ"ז 	

שנה	ג'	–	המשפט	הבינ"ל	–	2	נ"ז 	

שנה	ג'	–	מדיניות	החוץ	של	ישראל	-	2	נ"ז 	

שנה	ג'	–	ניהול	סכסוכים	–	2	נ"ז 	

	– שנתיות	 שעות	 	80( נ"ז	 	4 	– חוץ	 במדיניות	 פרקטיקום	 	- ג'	 שנה	 	
בשטח(

קורסי	 של	 הנ"ז	 	20 חשבון	 על	 הם	 המסלול	 קורסי	 של	 הנ"ז	 	20 	*
הבחירה	במחלקה.

מודל האו"ם – הישגיות ומקצוענות כבר במהלך הלימודים לתואר

אחד	מקורסי	הליבה	של	המסלול	הוא	דיפלומטיה	ציבורית	+	תרגול		
מודל	האו"ם,	קורס	הניתן	בשפה	האנגלית	ואשר	הסטודנטים	עוברים	
ניירות	 והכנת	 	debate בניהול	 באנגלית	 אישית	 הכשרה	 במהלכו	
האו"ם	 במודל	 הסטודנטים	 דיון.	 וקבוצות	 מאמרים	 כתיבת	 עמדה,	
משתתפים	בכנסים	בארץ	ובחו"ל	ומגיעים	להישגים	מרשימים	ביותר.	
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יוצאים	לסיורים	מודרכים	בשגרירויות	בארץ	ובחו"ל,	 כן	הסטודנטים	
לקבל	 וזוכים	 אחרים,	 ממשלה	 ובמשרדי	 החוץ	 במשרד	 בכנסת,	
הרצאות	מבכירי	משרדי	הממשלה,	משגרירים	ומאנשי	ממשל	מארה"ב	
ומאירופה.	משנת	תשע"ו,	השתתפו	מספר	סטודנטים	בכנס	של	האיחוד	

האירופי	בבריסל	וזכו	לקבלת	פנים	חמה	ולחוויה	מקצועית	מגבשת.

דגל	 פרויקט	 הינו	 	,)ArMUN( אריאל	 באוניברסיטת	 האו"ם	 מודל	
לגרום	 במטרה	 באוניברסיטה	 המחלקות	 מכלל	 מסטודנטים	 המורכב	
האו"ם,	 בעולם,	 מרבית	 השפעה	 בעל	 בארגון	 להתעניין	 לסטודנטים	
מהקורס,	 כחלק	 החוץ.	 ויחסי	 הדיפלומטיה	 תחומי	 אל	 ולקרבם	
הארגונים	 ועל	 ההחלטות	 קבלת	 תהליכי	 על	 לומדים	 הסטודנטים	
השונים	של	האו"ם,	משתתפים	בכנסים	לאומיים	ובינלאומיים	ונפגשים	
דיפלומטים	מרחבי	העולם.	המועדון	הפך	לקורס	רשמי	בשנה"ל	 עם	
תשע"ה	תחת	המחלקה	ללימודי	המזה"ת	והחוג	למדעי	המדינה,	והוא	

פתוח	בפני	סטודנטים	מכל	המחלקות.

ההרצאות	 מעשי.	 ותרגול	 פרונטליות	 מהרצאות	 מורכב	 הקורס	
הקשורים	 מרצים	 יזומנו	 כן	 כמו	 אקדמי,	 מנחה	 ידי	 על	 יועברו	 ברובן	
מאמן	 ידי	 על	 מועבר	 המעשי	 התרגול	 והעולם.	 מהארץ	 לדיפלומטיה	
מקצועי	בתחום	ה	Debate,	שלו	ניסיון	מקצועי	וניהולי	בארגון	הארצי	
של	מודל	האו"ם.	בתרגול	נדמה	וועדות	של	האו"ם	כגון	מועצת	הביטחון	

של	האו"ם	וועדות	אחרות,	כשכל	סטודנט	מייצג	מדינה	מסוימת.

פעילויות	ArMUN	מועברות	בשפה	האנגלית	ועל	ידי	התרגול	המעשי,	
ניכר	שיפור	עצום	בדיבור	ובקריאה	בקרב	המשתתפים	בפרויקט.	בנוסף,	
הסטודנטים	מגבירים	את	הביטחון	העצמי,	משפרים	את	יכולות	הדיבור	
הדרכה	 מקבלים	 הסטודנטים	 יצירתית.	 חשיבה	 ומפתחים	 קהל	 בפני	

בכירים	 משיקים:	 ותחומים	 הדיפלומטיה	 בתחומי	 מובילות	 מדמויות	
לשעבר	בצה"ל,	שגרירים	ישראלים,	עובדי	ממשלה	ואנשי	מקצוע.

המחלקתית	 לשייכות	 בהתאם	 )משתנה	 נ"ז	 	4 עד	 מקנה	 הקורס	
והפקולטטית	של	הסטודנט/ית(,	והינו	קורס	דו-סמסטריאלי.

:ArMUN	של	הבולטות	הפעילויות	בין

סיור	בכנסת,	במשרדי	ממשלה	בבירה,	בשגרירות	קנדה,	והשתתפות	 	
בתחרות Debate	בכנסת.

בר	 גוריון,	 בן	 באוניברסיטאות	 	Debate ותחרויות	 לכנסים	 נסיעה	 	
אילן	וחיפה.

בינ"ל	 לכנס	 יציאה	 בבריסל	 האירופי	 האיחוד	 לכנס	 לשבוע	 טיסה	 	
במאאסטריכט	בהולנד	וזכייה	בפרס	יוקרתי	-	מקום	שלישי	עולמי.

פעולה	 שיתוף	 יצירת	 למען	 פועל	 אשר	 חוץ,	 קשרי	 צוות	 הקמת	 	
)שיתופי	 העולם	 ברחבי	 באוניברסיטאות	 האו"ם	 מודל	 מועדוני	 עם	

פעולה	כגון	אלה	נוצרו	עם	אוסטרליה	סינגפור	ועוד(.

אירוח	דיפלומטים	מרחבי	העולם	כגון	משלחת	מאוניברסיטת	הנאן	 	
מסין,	חברי	קונגרס	אמריקאים	ועוד.

סטודנטים	 אליו	 ולצרף	 פעילותיו	 את	 להרחיב	 מתעתד	 	ArMUN
נוספים,	ולבסס	את	מקומו	בין	מועדוני	האו"ם	המובילים	בארץ	ובעולם.
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המסלול בהתמחות בניתוח והערכת מדיניות מזרח תיכונית

או בשם הבינ"ל – אנליסט מזה"ת

היותו	 בעולם.	 המרתקים	 האזורים	 אחד	 הוא	 התיכון	 המזרח	 כידוע,	
ממוקם	גיאוגרפית	בין	מזרח	למערב	שאב	אליו	מקדמת	דנא	אוכלוסיות	
מגוונת	מטעמים	שונים,	בהם	הגעה	למקומות	קדושים,	צליינות,	תיירות	
או	מסחר.	כל	אלו	הפכו	את	האזור	בעת	הנוכחית	לרב-תרבותי,	רב-
דתי	ורב	עדתי.		ההרכב	הדמוגרפי	של	אוכלוסיית	האזור	יצר,	מטבע	
כלכליים	 חברתיים,	 פוליטיים,	 מבנים	 של	 שונות	 תצורות	 הדברים,	

ותרבותיים	שעיצבו	את	אי	יציבותו	ואת	היותו	רווי	בסכסוכים.

מורכבותו	של	אזור	זה	דורשת	ממקבלי	ההחלטות	במערכת	המדינית	

הציבור	 על	 המשפיעות	 גורל	 הרות	 החלטות	 לקבל	 והביטחונית	
הישראלי	והאזורי	ומדגישה	את	הצורך	שלהם	במקורות	ידע	אמינים	
הנסיבות	 לנוכח	 חדשניים	 פתרונות	 בגיבוש	 אותם	 שישרתו	 ועדכניים	
המשתנות.	סטודנטים	המתמחים	בלימודי	המזרח	התיכון	מהווים	בסיס	
פוטנציאלי	בעל	הכישורים	המתאימים	לסייע	לקובעי	המדיניות	לקבל	

החלטות	המבוססות	על	מידע	מעמיק	ועל	שיטות	מחקר	מתאימות.

המחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון	ומדע	המדינה	באוניברסיטת	אריאל	
יצרה	עבורך	מסלול	לימודים	המתבסס	על	הידע	התיאורטי	והמעשי	
ומדע	 מזה"ת	 	– המשלימים	 אך	 השונים	 המדע	 עולמות	 בין	 המחבר	
המדינה	וערבית.	היכרות	מעמיקה	זו	של		העולמות	המדעיים	השונים	
ניתוח,	 של	 יכולות	 לפיתוח	 הבסיס	 את	 מהווה	 המשלימים,	 גם	 אך	

הערכה	והמלצות	למדיניות	המוצעות	במסלול	זה.

מסלול התמחות ייחודי זה, מיועד להכשיר את הסטודנטים למחקר, 
מדיניות  עיצוב  של  הייחודיים  לצרכים  המכוונים  וכתיבה  ניתוח 
במסגרתו	 וממשל.	 פיתוח  כלכלה  חוץ,  מדיניות  הביטחון,  בתחומי 
של	מסלול	זה	תתווסף	ללימודי	הליבה	של	המזרח	התיכון	התמחות	
בתהליכי	קבלת	החלטות,	דיפלומטיה	ציבורית,	מדיניות	חוץ	ומדיניות	
ומודיעין,	 מצב	 הערכת	 לביצוע	 יוכשרו	 הסטודנטים	 כן,	 כמו	 ביטחון.	
חשיבה	 ביכולת	 מגוונים,	 בתחומים	 ומדיניות	 עמדה	 ניירות	 כתיבת	

אסטרטגית	וניסוח	הערכות	עתידיות	ואף	יתנסו	בכך	באופן	מעשי.		

היתרון המובהק של התכנית שלנו הוא כי מחצית מהמסלול מוקדש 
בארץ,  הייחודית  סייבר,  וסימולציית  סימולציה  בחדרי  להתמחות 
ובכך, הסטודנטים שלנו רוכשים את הניסיון לא רק בין ארבע כיתות, 

אלא מתרגלים אותו לכל אורך המסלול.
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מסלול	זה	יאפשר	לבוגריו	רכישת	כלים	תיאורטיים	ומעשיים	חדשים	
ויסלול	עבורם	את	הדרך		להשתלבות	בשוק	העבודה,	בין	אם	בתחומי	

הביטחון,	הכלכלה	והדיפלומטיה.	

אוכלוסיית היעד

נרחב,	 ידע	 להפיק	מלימודיהם	 לתואר	ראשון,	המעוניינים	 סטודנטים	
התמקצעות	מעשית	וכן	אפשרות	להשפיע	מאחורי	הקלעים	על	נושאי	

המשרות	השונים	בזירה	הפוליטית	במדינת	ישראל.	

תנאי	סף:	קבלה	ללימודים	אקדמיים	הינה	על	סמך:

זכאות	לבגרות	אקדמית	בממוצע	85	לפחות.	 	

4	יח"ל		באנגלית	בציון	עובר.  

סיווג	רמה	באנגלית. 	

פסיכומטרי.	 	

פירוט תחומי הידע:
תיכון	 מזרח	 בלימודי	 נ"ז	 ל-32	 נוספות	 נ"ז	 	20 יילמדו	 זה	 במסלול	
שנלמדות	כקורסי	חובה	לתואר	)במסגרת	החד-חוגי(	–	סה"כ	52	נ"ז	

שהם	למעלה	משליש	מסך	הנ"ז	לתואר:

המסלול	המוצע	מורכב	בסה"כ	מ-20	נקודות	זכות	לפי	הפירוט	הבא:

א.	החלק	התיאורטי	והמתודי	–	סה"כ	–	10	נ"ז

שנה	ב'	–	קורס	תיאורטי	בקבלת	החלטות	-	)2	נ"ז( 	

שנה	ב'	–		דיפלומטיה	ציבורית	+	מודל	האו"ם	)2+2	נ"ז( 	

שנה	ב'	–	מדיניות	הביטחון	של	ישראל	)2	נ"ז( 	

שנה	ב'	–	מדיניות	החוץ	של	מדינות	המזרח	התיכון	)2	נ"ז( 	

החלק	המעשי	–	פרקטיקום	–	סה"כ	10	נ"ז: ב.	

שנה	ג'	-	כריית	מידע	)4	נ"ז	–	סמס'	א'(	 	.1

שנה	ג'	-	כתיבה	מקצועית	–	כלים	לגיבוש	מדיניות	-	)ניירות	עמדה,	 	.2
גיבוש	הערכות	מצב,	מתודות	לגיבוש	המלצות(	-	2	נ"ז	–	יינתן	סמס'	א'

 4( וטקטית	 –	חשיבה	אסטרטגית	 	 -	פרקטיקום	סימולציה	 ג'	 שנה	 	.3
נ"ז	–	סמס'	ב'(

הבחירה	 קורסי	 חשבון	 על	 נ"ז	 	20 ילמדו	 סטודנטים	 הכולל	 בסך	
במחלקה.

מומלץ	לסטודנטים	לקחת	מסלול	נוסף	בערבית	ספרותית	וכן	ערבית	
מדוברת	כדי	לחזק	את	עולם	התוכן	המזרח	תיכוני	

הסבר על הפרקטיקום:

הפרקטיקום	במסלול	זה	הוא	ייחודי	מסוגו	בארץ.	כפי	שניתן	לראות	
בתכנית,	החלק	הפרקטי	הוא	בלימודי	כריית	מידע	)4	נ"ז(	בו	יילמדו	
לימודי	 מידע,	 למערכות	 גישה	 של	 מקצועי	 תוכן	 עולם	 הסטודנטים	
ותכנים	 	SPSS(-ה לשפת	 מתקדמת	 שפה	 )שהיא	 	)R( מחשב	 שפת	
נוספים.	בנוסף	יילמדו	ויתרגלו	הסטודנטים	כיצד	לכתוב	ניירות	עמדה.	
הסימולציה	 למרכז	 הסטודנטים	 ייכנסו	 	– ג'	 שנה	 של	 ב'	 בסמסטר	
האוניברסיטאי	ויתרגלו	תרחישים	שונים	מתחומי	הסוגיות	הכלכליות,	
התיכון.	 והמזרח	 ישראל	 מדינת	 של	 הצבאיות	 הדתיות,	 הפוליטיות,	
עולם	 את	 ביטוי	 לידי	 להביא	 הסטודנטים	 יצטרכו	 אלה	 בסימולציות	
ייצפו	 סימולציות	 -	במסלול.	במספר	 ובמיוחד	 בתואר	 הנלמד	 התוכן	
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מומחים	מובילים	בישראל	מהזירה	הצבאית	והמחקרית	שגם	יתחקרו	
את	התרחישים	השונים	ואת	תהליכי	קבלת	ההחלטות,	תהליכי	הגישה	

לניתוח	וביצוע	ההערכה	המקצועית.	

מומחים  ידי  על  יינתנו  הללו  הקורסים  הפרקטיקום  קורסי  כלל 
אקדמי-מקצועי  חיבור  ייווצר  ובכך  מהאוניברסיטה  מהמחלקה 
נוספים  מקצועיים  לגורמים   – המסלול  של  אופיו  מטבע  כמתבקש 

במרחב האקדמי והמקצועי. 

סטודנטים מצטיינים ומובילים יזכו למלגת עידוד ויזכו לפרסם את 
הניתוחים שלהם באתר המרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה.

עם סיום הלימודים ועמידה בכל המבחנים יזכה הסטודנט לתעודה:
בוגר המחלקה ללימודי המזה"ת ומדע המדינה וכן תינתן תעודה על

לימודי מסלול התמחות בניתוח והערכת מדיניות מזרח תיכונית 

תעודה:

במסלול	 המדינה	 למדעי	 והחוג	 המזה"ת	 ללימודי	 המחלקה	 בוגר	
התמחות	בניתוח	והערכת	מדיניות	מזרח	תיכונית	

השתלבות	 המאפשרים	 לכלים	 הסטודנטים	 זוכים	 לימודיהם	 במהלך	

כגון	 ללימודיהם,	 המשיקים	 תחומים	 של	 גדול	 במגוון	 העבודה	 בשוק	
עשייה	 דיפלומטי(,	 ושירות	 ממשל,	 ציבורי,	 )מנהל	 פוליטית	 עשייה	 	-
ביטחונית	ברשויות	המופקדות	על	כך,	מחקר	מקצועי	במכוני	המחקר	
השונים,	ועיתונאות	בכלי	התקשורת	כולם.	כמו	כן	פתוחים	בפני	בוגרי	
המחלקה	תחומי	ההוראה	ומסלולי	האקדמיה	בתחום	לימודי	המזרח	

התיכון,	מדעי	המדינה,	מדיניות	ציבורית	ויחסים	בינלאומיים.	
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 תכנית הלימודים: במסלול הדו-חוגי

מזה"ת ומדעי המדינה

מבנה	תכנית	הלימודים	במסלול	הדו-חוגי	במחלקה	ללימודי	המזה"ת	
ומדעי	המדינה	-	החל	מתשע"ח

מבנה	התואר	מורכב	מ-	40	נ"ז	במזה"ת,	40	נ"ז	מדעי	המדינה,	6	נ"ז	
נ"ז	 	12 בחירה,	 קורסי	 נ"ז	 	24 הרחבה,	 קורסי	 נ"ז	 	6 מורשת,	 קורסי	

מתודולוגים.

מבנה	הכללי	של	התואר	הדו-חוגי	מזה"ת-מדינה:

הרחבה	-	6	נ"זמזה"ת	-	40	נ"ז

מורשת	ישראל	-	6	נ"זמדה"מ	-	42	נ"ז

בחירה	-	22	נ"זמתודולוגיים	-	12	נ"ז

שימו	לב!
ניתן	לקחת	קורסי	בחירה	מעל	המספר	השנתי	המומלץ,	אך	לא	יותר	

מהסך	הנדרש	לתואר.

דו חוגי מזה"ת - קרמינולוגיה: מסלול "טרוריזם בעידן המודרני"

הלימודים	 הם	 המזה"ת	 לימודי	 לצד	 המבוקשים	 החוגים	 אחד	
הסטדונטים	 עבור	 ייחודי	 מסלול	 פתחנו	 כן,	 אשר	 בקרימינולוגיה.	

הלומדים	בשילבו	הדו-חוגי:	

מזה"ת	וקרימינולוגיה:	מסלול	טרוריזם	בעידן	המודרני.
המסלול	"טרוריזם	בעידן	המודרני"	עוסק	בהיבטים	שונים	של	הטרור,	
של	 בהקשרים	 הפוליטי-מדיני,	 בהיבט	 והן	 הקרימינולוגי	 בהיבט	 הן	
את	 המנתחת	 הקרימינולוגיה	 לצד	 כך,	 וכלכלה.	 פוליטיקה	 תרבות,	
להיבטים	 בנוגע	 ידע	 הסטודנטים	 ירכשו	 ומבצעיהן,	 הטרור	 עבירת	
מדינתיים	בעלי	מוטיב	חברתי,	פוליטי,	כלכלי	ופשיעתי.	זאת	במטרה	
להציע	לסטודנט	שיבחר	במסלול		עולם	תוכן	שישמש	מסד	ללימודי	
למקבלי	 בייעוץ	 וכן,	 החוק,	 אכיפת	 הקרימינולוגיה,	 בתחומי	 המשך	

החלטות	בתחום	המדינתי,	החברתי	והכלכלי.
ובדרישות	 המסלול	 בדרישות	 עמד	 אשר	 סטודנט	 התואר,	 בסיום	
סיום	 של	 פנימית	 תעודה	 יקבל	 האוניברסיטה,	 בתקנון	 המפורטות	

מסלול	"טרוריזם	בעידן	המודרני"	
סטודנט	שיבחר	ללמוד	במסלול	ה"טרור"	יצטרך	להירשם	)החל	משנה	
ייעודיים	למסלול:	 בחירה	 קורסי	 	10 לסה"כ	 לתואר(	 ב'	 או	משנה	 א'	
המזרח	 ללימודי	 בחוג	 קורסים	 ו-5	 לקרימינולוגיה	 בחוג	 קורסים	 	5
ייעודיים	 סמינריונים	 לשני	 ג'	 בשנה	 להירשם	 עליו	 כן,	 כמו	 התיכון.	

למסלול:	1	בחוג	לקרימינולוגיה	ו-1	בחוג	ללימודי	המזרח	התיכון.

להלן קורסי הבחירה הייעודיים למסלול זה:

בקרימינולוגיה:																																																																			

טרור	וסמים. 	

טראומה	וטיפול	בנפגעי	טרור. 	

טרוריזם. 	

טרור	סייבר. 	

טרור	בראי	המשפט. 	

	בלימודי	מזרח	התיכון:

מטבח	מינכן	למגדלי	התאומים. 	

המזה"ת	בעידן	האביב	הערבי. 	

כלכלה,	פשיעה	וטרור. 	

תנועות	חברתיות	ומחאה	פוליטית. 	

תולדות	הטרור	והמלחמה	בטרור. 	
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בנוסף	לקורסים	של	מסלול	הטרור,	יצטרך	הסטודנט	להירשם	לקורס	
ובחוג	ללימודי	 	. נוסף	לפי	בחירתו	בחוג	לקרימינולוגיה	 בחירה	אחד	

המזרח	התיכון.	

 תעודת הוראה בערבית
מדינת	ישראל	ומערכת	החינוך	בכלל	זה,	עוברת	תמורה	משמעותית	
בתפיסת	לימודי	הערבית	במוסדות	החינוך,	החל	מבתי	הספר	היסודיים	
להציע	 מקצועית	 ערוכה	 המזה"ת	 ללימודי	 המחלקה	 לתיכון.	 ועד	
החינוך.	 משרד	 של	 סטנדרט	 בכל	 העומדת	 עשירה	 לימודים	 תכנית	
בנוסף,	המחלקה	מציעה	במהלך	הלימודים	את	ההתמקצעות	בקורסי	
המסלול	הקיים	בערבית	וכן	בשפה	הערבית	המדוברת,	בייחוד	לאור	
מתחילים,	 )ברמות:	 שנים	 שלוש	 פני	 על	 המתפרש	 הלימודים	 היקף	
מתמחים	 הערבית	 מורי	 ישראל	 במדינת	 שיח(.	 וסדנאות	 מתקדמים	
בוגרי	 כן,	 על	 אשר	 במדוברת;	 ופחות	 הספרותית	 בערבית	 בעיקר	
יהוו	את	חוד	החנית	של	מורי	הערבית	בארץ,	שכן	 התכנית	המוצעת	
הם	יתמקצעו	הן	בערבית	הספרותית	והן	בערבית	המדוברת.	למעשה,	
להכשיר	 מגוונת	שעתידה	 תכנית	 מציעה	 המזה"ת	 ללימודי	 המחלקה	
להציע	 ובכך	 השונים.	 רבדיה	 על	 הערבית	 בשפה	 השולטים	 מורים	

לבוגרי	התכנית	מסלול	ייחודי	ואטרקטיבי	לרכישת	מקצוע	נדרש.	

למי	מיועדת	התכנית?

תואר	 לרכוש	 הרוצים	 למועמדים	 פתוחים	 ההוראה	 תעודת	 לימודי	
הוראה	 ותעודת	 המדינה	 ומדע	 ערבית	 המזה"ת,	 בלימודי	 ראשון	
בערבית.	כמו	כן,	התכנית	פתוחה	לבוגרים	ממחלקות	המזה"ת	שרכשו	
ומ.א.	 ב.א.	 לבוגרי	 וכן	 והשני	 הראשון	 התואר	 במהלך	 הערבית	 את	

מהמחלקות	לערבית	מכל	המוסדות	המוכרים	במל"ג.	
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מסלולים	 משני	 מגיעים	 לתכנית,	 להצטרף	 המעוניינים	 הסטודנטים	
עיקריים:

א.	בעלי	תואר	ראשון/שני	בערבית

ב.	בעלי	תואר	במזה"ת

1. תכנית הלימודים: 

פירוט תחומי הידע במסלול המוצע סה"כ – 42 נ"ז – בשלושה אשכולות:

	אשכול ראשון –קורסי השלמה לבוגרים שסיימו תואר בלימודי מזה"ת:

שישה	קורסים–	10	ש"ש	–	20	נ"ז:

1.	תורת	הצורות	–	2	ש"ש	–	ד"ר	הילה	פלד-שפירא

2.	תחביר	ערבי	-	2	ש"ש	ד"ר	הילה	פלד-שפירא

3.	קריאה	וניתוח	טקסטים	ספרותיים	מודרניים–	2	ש"ש	–	ד"ר	הילה	
פלד-שפירא

4.	קריאה	וניתוח	טקסטים	מן	התקשורת	–	2	ש"ש	–	גב'	עמליה	השכל

5.	הבעה	בע"פ	)מדוברת/ספרותית(	–	2	ש"ש	–	גב'	עמליה	השכל

 אשכול שני - קורסים לכלל הסטודנטים להוראת ערבית– 10 ש"ש 
– 20 נ"ז

1.	הוראת	שפה		-	תיאוריה	ומעשה:	2	ש"ש	)כולל	את	הנושאים	הבאים	
א-ג(

של	 הגדרתה	 מה	 זרה?	 ושפה	 שנייה	 שפה	 ראשונה,	 שפה	 בין	 מה	 א.	
השפה	 הוראת	 על	 ההשלכות	 מהן	 הללו?	 במונחים	 הערבית	 השפה	

הערבית	לדוברי	עברית?

ב.	גישות	שונות	לשפת	ההוראה	-	הוראת	ערבית	בערבית	

הערבית	 והוראת	 בכלל	 שפה	 )הוראת	 שפה	 בהוראת	 פרקטיקות	 ג.	
הבולטים	 הערבית	 השפה	 לימוד	 ספרי	 עם	 היכרות	 לרבות	 בפרט(,	

שנמצאים	בשימוש	פעיל	בבתי	הספר.

 Project כולל	הערבית,	הוראת	של	ופדגוגיה	מתודיקה	דידקטיקה,	2.
Based Learning )למידה	מבוססת	פרויקטים(	–	2	ש"ש

3.	התנסות	מעשית	בהוראה–	הכשרה	מעשית	–	6	ש"ש	

 אשכול שלישי:

1.	ערבית	מדוברת	–	מתחילים	–	4	ש"ש	)8	נ"ז(	–	שנה	א'	

קורסי	רשות:	ערבית	מדוברת	–	מתקדמים	–	4	ש"ש	)8	נ"ז(	–	שנה	ב'	

יינתנו	לבעלי	תואר	במזה"ת:	ערבית	ספרותית	-	 שלושת	האשכולות	
נ"ז	 	8 	- )א'-ב'(	 וערבית	מדוברת	מתחילים	 	- נ"ז	בשני	אשכולות	 	38

-	באשכול	אחד

*** לבעלי תואר בערבית – יינתנו רק אשכול שני ושלישי ***

שלושה מסלולים לרכישת תעודת ההוראה בערבית:

	מסלול	ראשון	-	תואר	ראשון	משולב	תעודת	הוראה	–	4	שנים:

במסלול	זה,	סטודנטים	ילמדו/יבחרו	קורסים	ממסלול	תעודת	ההוראה	
כבר	במהלך	שנה	ג'.

השנה	הרביעית	תוקדש	להשלמת	יתרת	הקורסים	ולהתנסות	המעשית.	

	מסלול	שני	–	לימודים	במשך	שנתיים	אקדמיות:

מסלול	זה	מיועד	עבור	בוגרים	בעלי	תואר	ראשון	\	שני	בלימודי	ערבית	
או	מזה"ת.
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בלימודי	 הקורסים	 ליבת	 את	 הסטודנטים	 ילמדו	 הראשונה	 בשנה	 	.1
תעודת	ההוראה.

2.	השנה	השנייה	תוקדש	להשלמת	יתרת	הקורסים	המוצעים	במסלול	
ולהתנסות	המעשית.

על	 ההוראה	 תעודת	 קבלת	 לאחר	 לעיל	 המסלולים	 בשני	 	– סטאז'	
הסטודנט	להשתתף	באופן	פעיל	בסדנת	הסטאז''.

תעודת	 	+ ערבית	 במסלול	 במזה"ת	 תואר	 בוגרי	 	– שלישי	 מסלול	 	
הוראה	)אוניברסיטת	אריאל(:	

מבין	 הבאים	 הקורסים	 את	 רק	 לקחת	 הסטודנטים	 על	 זה	 במסלול	
קורסי	ההשלמה:

1.	תורת	הצורות	–	2	ש"ש	

2.	תחביר	ערבי	–	2	ש"ש	

3.	הבעה	בע"פ	)מדוברת/ספרותית(	–	2	ש"ש	

התנסות מעשית בשנה השנייה ללימודי ההוראה – הוראה בכיתות 
הלימוד בבתי הספר: 

התנסות	בשטח	 לסטודנטים	 להקנות	 היא	 מטרת	ההתנסות	המעשית	
ההוראה,	 תעודת	 של	 הראשונה	 בשנה	 שנלמדו	 התיאוריות	 וביישום	

ולהכינם	באופן	מיטבי	להוראה	מעשית	עם	תום	לימודיהם,	

תעודת	 של	 השנייה	 הלימודים	 בשנת	 המעשית	 ההתנסות	 במסגרת	
מורים	 ידי	 על	 הניתנים	 בשיעורים	 לצפות	 הסטודנטים	 על	 ההוראה,	
ותיקים	בחט"ב	ובבתי	ספר	תיכוניים.	בעקבות	כל	שיעור,	הסטודנטים	
המורה	 לבין	 בינם	 דיון	 יתקיים	 שיעור	 כל	 ובסיום	 צפייה	 דו"ח	 ימלאו	

צפייה	 תקופת	 בתום	 במהלכו.	 שעלו	 סוגיות	 ליבון	 לשם	 המלמד	
בשיעורים,	הסטודנט	יעביר	בעצמו	שיעור	ניסיון	לתלמידים,	בנוכחות	
וניתוח	 דיון	 יתקיים	 הניסיון	 שיעור	 לאחר	 והמרצה.	 המלמד	 המורה	
יאוגדו	 והרפלקציה	 הצפייה	 דו"חות	 כל	 רפלקציה.	 יכתוב	 והסטודנט	

לפורטפוליו,	שיחד	עם	עבודות	נוספות	יוגש	למרצה	בתום	הקורס.		

הרחבה	על	ההתנסות	המעשית

הסטאז'	הוא	התקופה	שלאחר	קבלת	תעודת	ההוראה.	בתקופה	זו	על	
הסטודנט	ללמד	בהיקף	משרה	של	לפחות	8	שעות	שבועיות	בבתי	ספר	
איש	 בהנחיית	 באוניברסיטה	 סטאז'	 לסדנת	 להגיע	 בשבועיים	 ופעם	
מקצוע	)לא	בהכרח	מתחום	הערבית(	על	מנת	ללבן	סוגיות	הקשורות	

להוראה	בכיתה.

23



ד"ר רונן א. כהן, מרצה בכיר, ראש מחלקה

ד"ר  פרידברג חן ,מרצה 
בכיר   

ד"ר  לוין אייל, מרצה בכיר

 

ד"ר  חיטמן גדי, מרצהד"ר  ביק איטה ,מרצה בכיר 

מומחה	למהפכה	
האסלאמית	באיראן,	

לאסלאם	שיעי	קלאסי	
ומודרני,	ולאסלאם	

הרדיקלי.

מומחה	לזירה	הפלסטינית,	אלימות	פוליטית,	
יחסי	רוב	מיעוט	וג'יהאד	עולמי.

מומחה	
לפטריוטיות,	חוסן	
לאומי	ולפוליטיקה	

ישראלית.

מומחית	למנהל	ציבורי,	לכנסת	ישראל,	
לפרלמנטרים	בעולם	ולחקיקה.

 הנבחרת

מומחית	לפוליטיקה	השוואתית,	דת	ופוליטיקה	
 ולשירות	הלאומי	והאזרחי	בישראל
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ד"ר  יפת בשמת, מרצה 

מומחית	לתהליכי	
ליברליזציה	ודמוקרטיזציה	

בעולם	הערבי,	לזכויות	
אדם	וההיסטוריה	

הפוליטית	והחברתית	של	
מצרים	המודרנית.

גברת  השכל עמליה, מורה בכיר 

ד"ר  הילה פלד-שפירא, מורה בכיר 

מומחית	לספרות	ערבית	מודרנית	ולהיסטוריה	
אינטלקטואלית	של	ארצות	ערב.

מומחית	להוראת	
הערבית	הספרותית	

והמדוברת.

ד"ר נאור דן, מרצה 

 

מומחה	ללבנון	המודרנית	ולרצועת	הבטחון.

ד"ר ארז כהן, מרצה

 

מומחה	למנהל	ציבורי	ולכלכלה	פוליטית.
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 בוגרים מספרים:

כנרת חן
בוגרת לימודי המזרח התיכון במסלול ערבית

למזרח	 והמחלקה	 אריאל	 "אוניברסיטת	
מאוד	 דרך	 אבן	 עבורי	 היו	 בפרט	 תיכון	
המחלקה,	 מסגל	 החם	 היחס	 בחיי.	 חשובה	
הזמינות	התמידית	לכל	סטודנט	והשיעורים	
הכרתי	 האוניברסיטה,	 בזכות	 המרתקים.	
חברים	רבים	שהפכו	לחלק	מאוד	משמעותי	
שלי,	 הידע	 את	 העשירו	 הלימודים	 בחיי.	

מילאו	אותי,	והכי	חשוב,	פתחו	לי	דלתות	רבות	לעתיד	שלי.	
אני	ממליצה	בחום	ללמוד	במחלקה	למזרח	תיכון	באריאל."

תמר עוזיאל
בוגרת לימודי מזרח תיכון ומדעי המדינה

מסיימת	 בדיוק	 ואני	 תמר	 לי	 "קוראים	
ומדעי	 תיכון	 במזרח	 הראשון	 התואר	 את	
המדינה	-	באריאל	)אוגוסט	2016(.	לפני	3 
שנים	התלבטתי	היכן	ללמוד,	בסוף	החלטתי	
שאלמד	במקום	שכולם	אומרים	שהכי	כיף	

בו	חברתית	-	אריאל.
אז	התחלתי	ללמוד	במחלקה	שלנו	וגם	גרתי	במעונות.	במהלך	השנה,	
כשלמדתי	להכיר	את	החבר'ה	במעונות	-	שלא	לומדים	איתי	-	ואת	
החוויות	שלהם	מהלימודים,	הבנתי	כמה	כיף	לי	בלימודים.	כולם	סיפרו	
על	מחלקות	מאוד	רשמיות,	ואני	הרגשתי	שהמחלקה	היא	סוג	של	בית	

בשבילי.	מסתבר	שזה	ממש	לא	ברור	מאליו.	

אז	אם	מזרח	תיכון	ו/או	מדעי	המדינה	מעניינים	אתכם	-	קחו	אפילו	רק	
אחד	מהם,	רק	בשביל	להיות	חלק	מהמשפחה."
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שי ספיר
בוגר לימודי מזרח תיכון ומדע המדינה

התחלתי	 לימודי	 את	 ספיר,	 שי	 "שמי	
תיכון	 במזרח	 ראשון	 לתואר	 ב-2013	
הראשונה	 השנה	 לאחר	 המדינה.	 ומדעי	
היתה	לי	הזכות	להיות	בין	מקימי	פרויקט	
אקדמי.	 לקורס	 והפיכתו	 האו"ם	 מודל	
בשנת	2015-2016	כיהנתי	כנשיא	הארגון.	
כל	זה	לא	היה	אפשרי	ללא	הסיוע	של	ד"ר	
רונן	א.	כהן	ראש	המחלקה.	במסגרת	הקורס	יצא	לי	לנסוע	עם	חברי	
לנהל	 האירופי,	 באיחוד	 בכנס	 האוניברסיטה	 את	 לייצג	 האו"ם	 מודל	

פרויקט	של	מדול	האו"ם	בכנסת	ישראל,	ולבקר	בשגרירויות	שונות.

למצויינות	 השואף	 לימודים	 מוסד	 רק	 לא	 היא	 אריאל	 אוניברסיטת	
באריאל	 לימודי	 סיום	 עם	 ומשפחה.	 בית	 מהווה	 גם	 היא	 אקדמית,	

התקבלתי	לתואר	שני	ביחב"ל	באוניברסיטת	מלבורן.

אני	רוצה	להודות	באופן	אישי	לפרופסור	אלכסנדר	בליי,	ד"ר	רונן	א.	
כהן,	שפרה	וייס,	אלדד	הלחמי	וכל	הצוות	המדהים	של	האוניברסיטה	

שסייע	לנו	בקידום	פרויקט	מודל	האו"ם.

ויחב"ל,	 תיכון	 מזרח	 בלימודי	 שמתעניין	 מי	 לכל	 בחום	 ממליץ	 אני	
ללמוד	באוניברסיטת	אריאל	במחלקה	ללימודי	המזרח	התיכון."

דניאלה מורי
התיכון  המזרח  ללימודי  המחלקה  בוגרת 

וקרימינולוגיה

לא	 עם	 הגעתי	 אריאל	 "לאוניברסיטת	
הרבה	 עם	 אבל	 ולבטים,	 חששות	 מעט	
התיכון.	 המזרח	 את	 ולהכיר	 ללמוד	 רצון	
כשרכזות	 התפוגגו,	 החששות	 מאוד	 מהר	
ולהסביר	 לעזור	 הראשונות	 היו	 המחלקה	
כמובן	 שהמשיך	 מה	 ותהייה.	 שאלה	 כל	
אוזן	קשבת	לכל	 היו	 נתנו	מענה	מיידי,	 במהלך	התואר,	כאשר	תמיד	
במיוחד	 ומתחשבת,	 נוחה	 מערכת	שעות	 בהרכבת	 ועזרו	 הסטודנטים	

בתקופות	מבחנים.

לצד	הקורסים,	אי	אפשר	שלא	להתייחס	לסגל	המרצים	המדהים,	שדוגל	
במתן	יחס	אישי	לכל	סטודנט,	מספק	תשובות	לכל	השאלות	ונמצא	שם	
לטובת	הסטודנטים.	ההשקעה	של	המרצים	והמחלקה	בכלל	באה	לידי	
ביטוי	גם	בהוצאת	סיורים	לימודיים	מרתקים,	כנסים	עם	דמויות	מפתח	
ארגונים	 של	 זרקור	 לימי	 ועד	 התיכון	 המזרח	 את	 החוקרות	 נוספות	

ממשלתיים,	שבעזרתם	ניתן	להתקבל	לעבודה	עליה	חלמתם."

27



 צור קשר

http://www.ariel.ac.il/israel 
https://www.facebook.com/meps.ariel 

רכזות סטודנטים:
קמפוס	תחתון	,	בניין	55,	קומה	2,	חדר	6

קבלת	קהל,	א'-ה':	בין	השעות	13:00-10:00

מענה	טלפוני,	א'-ה':	בין	השעות	10:00-8:30	ו-	16:00-14:30

גב' אניה רבנקוב 

annare@ariel.ac.il 

03.9758939

גב' גלית ריאדינסקיך

galitry@ariel.ac.il 

המחלקה ללימודי המזרח התיכון

והחוג למדעי המדינה

mideastps@ariel.ac.il 

כנסו	לאתר כנסו	לפייסבוק
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