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לפלסטינים ובמאפייניה השונים של ירושלים כעיר שראל הסמינר יעסוק בקווי המחלוקת על ירושלים בין י

סוציולוגיה ומדע , גיאוגרפיה, היסטוריה: ושלים ידונו מתוך גישה רב תחומיתהשסעים השונים ביר. ספר
 . 1967ותוך התמקדות בירושלים מאז , המדינה

כתובה בבהירות , עליה להיות מעמיקה. העבודה הסמינריונית הנדרשת בקורס זה היא עיונית ואנליטית
ל השלבים החל מאיסוף החומר ועד הכנתה תדרוש השקעה רבה בכ. וערוכה על פי כל הכללים האקדמים

העבודה הסמינריונית חייבת להוכיח יכולת מחקרית והיא עומדת במוקד הלימודים . לשלב הכתיבה והעריכה
תינתן . לכן תהיה בקורס זה הקפדה מלאה על רמתה של העבודה. של אוניברסיטה מחקרית ראויה לשמה

 .   לעמוד בדרישות העבודה הסמינריוניתהנחיה במהלך שנת הלימודים כדי להקל על הסטודנטים 
 

יציגו התלמידים בכיתה פרק מתוך ' יערך מבחן בכתב על חומר קריאה ובמהלך סמסטר ב' במהלך סמסטר א
 . העבודה הסמינריונית תוגש במהלך חופשת הקיץ. העבודה הסמינריונית ואת הקווים המנחים שלה

הנקודות .  פה-הכנת רפרט בכתב והצגתו בכיתה בעל; השתתפות פעילה בשיעורים: מטלות חובה נוספות
שלושה תלמידים -על הרפרט יגיבו שניים. לדיון יופצו בכתב בין התלמידים בראשית השיעור בו יוצג הרפרט

הרפרט יהווה ; והמורה שיקבלו לפחות יומיים מראש את עיקרי הדברים והמקורות עליהם מתבסס הרפרט
ה תוכנית יכלול הרפרט דיון בעניין הנוגע לנושא הסמינר או ביקורת מבחינ.  מהציון הסופי בקורס10%
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