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 פתח דבר
 
 
 

שנתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה כולל מידע על מוסדות האוניברסיטה והפקולטה, אך בעיקר 

מפורטים בו תכניות הלימודים במחלקות הפקולטה ותקנות הלימודים. חובה על כל סטודנט לקרוא את 

נות של אי ידיעת הכתוב החלקים בשנתון הנוגעים לו, שכן מידע זה הינו חיוני והכרחי. לא תתקבלנה טע

 בשנתון.

 

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל התקנות, הנהלים ותוכניות הלימודים וכן לשנות, 

 להוסיף או לגרוע פרטים הכלולים בשנתון ללא הודעה מוקדמת. 

 

 על הסטודנט לעקוב אחר שינויים אלו המתפרסמים על גבי לוחות המודעות בפקולטה ובמחלקות.

 

 אם נפלו שגיאות בהוצאה זו של השנתון, נודה לכל מי שיפנה תשומת ליבנו אליהן, ועם הקוראים הסליחה.
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 מ ב ו א

ידי  קבוצה -על 4691גוריון בנגב ב"מכון להשכלה גבוהה בנגב", שנוסד בשנת -ראשיתה של אוניברסיטת בן

ביקשה מתושבי המדינה. קבוצה זו  6%-מתושבי באר שבע, במטרה לקדם ולפתח את הנגב, המונה היום כ

 להקים באזור מרכז לתרבות ולמדעים, אשר יעודד התפתחותה של חברה מודרנית, משכילה וטכנולוגית.

 

עם מותו של  4691הכריז שר החינוך והתרבות רשמית, על הקמת אוניברסיטת הנגב, ובדצמבר  4696בסתיו 

 גוריון בנגב.-גוריון, הוסב שמה ונקראה אוניברסיטת בן-דוד בן

 

 4691-הלימודים במדעי הביולוגיה ושנה לאחר מכן, במדעי ההנדסה ובמדעי הרוח והחברה. ב החלו 4691-ב

 בגיאולוגיה ובמדעים המדויקים. 

 

   ב הגיע מספר תלמידי האוניברסיטה "תלמידים. בשנת תשע 01שנת הלימודים הראשונה נפתחה בהשתתפות 

לתואר  4,011 -לתואר מוסמך ולמעלה מ 0,111 -למעלה מ  לתואר בוגר, 40,111-, מהם כ40,111-ללמעלה מ

Ph.D. . 

 

 . אילתשבע, בשדה בוקר וב-בקמפוסים של האוניברסיטה בבארהלימודים מתקיימים 

 

המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר "בוגר", תואר "מוסמך"  ידי-גוריון בנגב הוסמכה על-אוניברסיטת בן

הפקולטה למדעי הבריאות  פקולטה למדעי ההנדסה,ותואר "דוקטור לפילוסופיה".  הלימודים מתקיימים ב

 הפקולטה הפקולטה למדעי הרוח והחברה,  הטבע, הפקולטה למדעי (,.M.Dלתואר  )כולל ביה"ס לרפואה

-טיין )לתואר מוסמך ולתואר דוקטור לפילוסופיה(, מכון בןבר ע"ש יעקב בלאושמכונים לחקר המד, הלניהול

 .נות )לתואר מוסמך בלבד(יוגוריון לחקר ישראל והצ

 

שם קרייטמן, המכון -הספר ללימודי מחקר מתקדמים על-בית היחידות הבאות:  באוניברסיטה ותכן כלול

 טכנולוגיה.-והמכון לננוהלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web2.bgu.ac.il/welcome/template/default.aspx?PageId=259&catId=1&maincat=1
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 מנהלי -תפקידים במנהל האקדמי
 הרשימה המלאה והמעודכנת נמצאת בכתובת:

http://in.bgu.ac.il /acadsec/Pages/academic_members.aspx 
 

 נשיאה    רבקה כרמי פרופ'
      רקטור    צבי הכהן פרופ' 
    ס.נ.ודיקן למו"פ  מרדכי הרשקוביץ פרופ' 
     משנה לרקטור   אבישי גולדברג פרופ' 
     משנה לרקטור    סטיב רוזן פרופ'
 ראש התכנית לאקדמיזציה של קורס טיס     נאוה פליסקין פרופ' 

      
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 דיקן    ויד ניומןדי פרופ'
 ראש מנהל הפקולטה    רחל דמרי גב' 

 
 הפקולטה למדעי הטבע

 דיקן           שלומי דולב פרופ'
 ראש מנהל הפקולטה   אפרים ויגדר מר

 

 הפקולטה למדעי ההנדסה
 דיקן יוסי קוסט                     פרופ'

 ראש מנהל הפקולטה   דפנה דומפרוכט גב'
 

 הפקולטה למדעי הבריאות
 דיקן   גבריאל שרייבר פרופ'

 ראש מנהל הפקולטה    הרצל ג'אן מר
 

 הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
 דיקן   עודד לוונגרט פרופ'

 ראש מנהל הפקולטה   מירה גולומב גב'
 

 קמפוס אילת
 דיקנית    פרופ'    מירי עמית

  ראש מנהל הקמפוס    יעקב  ירדני  מר
 

 המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
      המכונים מנהל   ברלינרפדרו  פרופ'

 ראש מנהל המכונים    ראובן קופל  מר
 

 גוריון-גוריון לחקר ישראל, הציונות  ומורשת בן-מכון בן
 ראש המכון    פולה קבלו  ד"ר
 ממונה על המנהל    מיכל מויאל  גב' 

  
 הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן-בית

 הספר-בית דיקנית   מיכל שפירא פרופ'
 ממונה על המנהל    דבורה אורן גב' 

 

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים )מכינות(
 ראש אקדמי   פרופ' אריאל פלדשטיין

 מנהלת המרכז      דפנה מדר
 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/academic_members.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/academic_members.aspx
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 המזכירות האקדמית

 המזכיר האקדמי   פרופ' אריאל פלדשטיין
 עוזר המזכיר האקדמי     תמר חיימוביץ

 תלמידיםראש מנהל       נתן חיים
 ראש מדור רישום      אתי ברעם
 ראש מדור מעקב ומס"ר      רות אנקרי
 ראש מדור חשבונות סטודנטים      ציונה שמש

 מנהלת יחידת בחינות     מירי ויז'ניצר
 

 המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ
   מנהלת המרכז      צביה אביש

  
 המרכזית ע"ש ארן ההספריי

 ההספריי מנהלת      חיה עזנר
 

 דיקנאט הסטודנטים
 דיקן הסטודנטים       

 
 היחידה לחינוך גופני ומרכז הספורט

 מנהל היחידה ומנהל המרכז      ויקו חדד
 

 מבקר האוניברסיטה
 ד"ר רון אבני

 
 בעלי תפקידים מנהליים

 
 סגן נשיאה ומנכ"ל   דוד ברקת
משנה למנכ"ל ורא"ג תכנון,   יוסי רוקני

 תקצוב 
 וכלכלה   

 סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע מוטי מרגלית
 סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה  מריו קופל
 סמנכ"ל כספים  שמעון ישי
 סמנכ"ל משאבי אנוש  חני לאופר
 היועץ המשפטי  תמי מונד

 מנהלת מחלקת קשרי ציבור  נינה פרליס
 מנהלת מחלקת דוברות  פיי ביטקר

מנהלת מחלקת משאבי   לבנה אלוש 
 אנוש, סגל אקדמי

מחלקת  תמנהלמ"מ   סיגל גברי 
 משאבי אנוש, סגל 

  מינהלי וטכני    
 מנהל מחלקת שכר  אייל דבידה
 מנהל מחלקת אחזקה והפעלה  עינן אופיר

  בטיחותמנהל מחלקת    
 מנהל מחלקת המשק עייאשיעקב 

 מנהל מחלקת בינוי  חיים כרמון
 מנהל מחלקת אספקה ורכש פנחס ברנשטיין

 מנהל מחלקת מערך המחשוב שמואל גרובר

 מנהל מחלקת מערכות מידע מנשה טביבי
 ראש מנהלת מחקר מ"מ   דרומי ןשרו

 ופיתוח   
 מנהלת המחלקה למעורבות   כ"ץ-ורד סרוסי

 תיתחבר    
 מנהלת מחלקת שוחרים    דור-ג'יל בן

 ותורמים    
 מנהל מחלקת הביטחון   רפי סרוסי

   דובר האוניברסיטה  אמיר רוזנבליט
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 גוריון בנגב-הלימודים באוניברסיטת בן

 
הטבע, למדעי  גוריון בנגב מתנהלים לימודים בפקולטות למדעי הרוח והחברה, למדעי-באוניברסיטת בן

גוריון לחקר ישראל -ההנדסה, למדעי הבריאות, בפקולטה לניהול, בבית הספר ללימודי מדבר ובמכון בן
 והציונות.

 
גוריון יחשב מי שהתקבל ללימודים ע"י מדור הרישום באוניברסיטה, ו/או הורשה -כתלמיד באוניברסיטת בן

עמד בדרישות הלימודים ובכלל זה ביצוע יעוץ פי כללי הפקולטה והאוניברסיטה, ו-להמשיך לימודיו על
 והרשמה והסדרת שכר הלימוד כנדרש.

 חובת ביצוע הסדרת שכר הלימוד חלה גם על תלמידים הפטורים מתשלום חלקי או מלא של שכר הלימוד.
 

 pdfהסטודנט.22%זכויות22%/חוקhttp://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2  חוק זכויות הסטודנט
 
 
 
 

 הלימודים לקראת תואר ראשון
 

B.A., B.S.W., B.Sc. , B.N., B.P.T., B.Med.Lab.Sc., B.EMS., B.Pharm. 
  .M.D ולתואר "דוקטור לרפואה"

 
בפקולטה  –שלוש שנים  – B.Sc -ו B.EMS. ,B.Med.Lab.Sc ,B.S.W ,B.Aמשך הלימודים לתואר בוגר 

למדעי הרוח והחברה, בפקולטה למדעי הטבע ובפקולטה למדעי הבריאות )ניהול מערכות בריאות, מדעי 
 ( ובפקולטה לניהול .B.EMS המעבדה הרפואית ורפואת חירום 

 
 –גר ארבע שנים. לתואר בו – .B.Scבפקולטה למדעי ההנדסה  –משך הלימודים לתואר מוסמך למדעים 

ארבע שנים )וחצי שנת סטאז'(, לימודי רפואה   – .B.Pharm -ו  .B.N ,B.P.T  -בפקולטה למדעי הבריאות
M.D.– . )'שש שנים )ושנת סטאז 

 
 
 

 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים
 

גוריון בנגב, על סמך לימודים קודמים במוסד -מועמד רשאי להגיש בקשתו להתקבל לאוניברסיטת בן
 הה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.להשכלה גבו

גוריון בנגב ויקבל -בעל תואר אקדמי שיתקבל ללימודי תואר אקדמי נוסף )ראשון או שני(, באוניברסיטת בן
, הסטודנט ישלם שכ"ל מלא ככללהכרה בקורסים אותם למד, יחויב ללמוד קורסים חלופיים במקומם. 

 לתואר הנוסף אליו התקבל.
נק"ז פטור  01פקולטית רשאית, בהמלצת ועדת הוראה מחלקתית, לאשר במקרים חריגים עד ועדת הוראה 

לתואר ראשון נוסף וללא צורך ללמוד במקומם קורסים אחרים. במקרה זה, יהיה הסטודנט זכאי לפטור 
 מתשלום שכ"ל עבור קורסים אלו. 

  בלימודי רפואה, קיימות מספר אפשרויות:
 ם לשנה מתקדמת, אשר ישלמו שכ"ל מאותה שנה ואילך.לקבל באופן חריג, מועמדי .א

 נק"ז )כולל שכ"ל(. 11לקבל מועמדים לשנה א' ולפטור אותם עד  .ב

 ה רביעית. באם ילמד קורסים משניםנק"ז, יתקבל במסלול מיוחד לשנ 11מי שיקבל פטור מעל  .ג
 קודמות, ישלם עבורם שכ"ל 

 הרפואהרגיל ולא יהיה זכאי לקבל תואר ראשון במדעי 
 
 
 
 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/חוק%20זכויות%20הסטודנט.pdf
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 הפקולטה למדעי הרוח והחברה
 http://in.bgu.ac.il/welcomeראו בכתובת :  –לפרטים נוספים 

 
 מדעי הרוח

 מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
  הוראה.מסלולים: מקרא, מקרא והיסטוריה מקראית, ארכיאולוגיה, מקרא ולימודי תעודת 

 .בתוך המחלקה הצרוף היחיד האפשרי הוא המסלול לארכיאולוגיה עם כל אחד מהמסלולים האחרים 
 לשון עברית

 ספרות עברית
 לימודי המזרח התיכון

 היסטוריה כללית
 היסטוריה של עם ישראל

 לימודי מדינת ישראל
 מחשבת ישראל

 ספרויות זרות ובלשנות
 ספרות, בלשנות ים:מסלול 

 תאמנויו
 מסלול: תולדות האמנות 

 פילוסופיה
 תחומיים במדעי הרוח והחברה-לימודים רב

 
 מדעי החברה

 חינוך
 הכשרת מורים )לימודי תעודת הוראה(

 פסיכולוגיה
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 מדעי ההתנהגות
 כלכלה

 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
 עבודה סוציאלית

 פוליטיקה וממשל
 הבין אוניברסיטאית ללימודי אפריקה תכניתה
 

 B.A -מסלול סטטיסטיקה ל 
 B.A -מסלול מתמטיקה ל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://in.bgu.ac.il/welcome
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 הפקולטה למדעי הטבע
 :     http://in.bgu.ac.il/welcomeלפרטים נוספים ראו  בכתובת 

    
 מגמות/מסלולים מחלקה 

 
 מתמטיקה

 מתמטיקה כללית )עיונית ושימושית(, הוראת המתמטיקה.
מגמת "מדעי המוח" לתלמידי תכנית   מחלקתית עם המחלקה למדעי המחשב.-תכנית לימודים דו-

 ."אשלים" למצטיינים

מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית: השילובים האפשריים הם -תכנית לימודים דו-
הטבע  וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם מחלקות הפקולטה בין מחלקות הפקולטה למדעי 

 למדעי הרוח והחברה וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.

תכניות לימודים משולבות )תואר כפול( עם המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים,  המחלקה להנדסת -
 .והמחלקה להנדסת מכונות בתעשיה וניהול, המחלקה למדעי המחש

 
מדעי 

 המחשב

, מגמת "מדעי המוח" לתמידי אינפורמטיקה-מדעי המחשב כללי, מדעי המחשב עם התמחות בביו
 תכנית "אשלים" למצטיינים.

 מחלקתית עם המחלקה למתמטיקה-תכנית לימודים דו 

 האפשריים השילובים מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית: -תכנית לימודים דו
 הם

בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע  וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם מחלקות הפקולטה 
 למדעי הרוח והחברה וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.

 תכניות משולבות )תואר כפול( עם המחלקה לפיסיקה, המחלקה למתמטיקה, המחלקה לכימיה ,
 המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, הנדסת חשמל ומחשבים.

  תכנית לימודים משותפת בהנדסת תכנה משותפת לפקולטה למדעי הטבע והפקולטה למדעי
 ההנדסה.

 
 פיסיקה

, מגמת קטרואופטיקה(, פיסיקה וננופיסיקהפיסיקה כללית, פיסיקה ומחשבים, פיסיקה ופוטוניקה )אל
 "מדעי המוח "לתלמידי תכנית "אשלים" למצטיינים. 

 י המחשב, המחלקה להנדסת חומרים,תכניות לימודים משולבות )תואר כפול( עם המחלקה למדע 
 המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, המחלקה להנדסת מכונות.

 האפשריים מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית: השילובים -תכנית לימודים דו
הם בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע( וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם מחלקות 

הפקולטה למדעי הרוח והחברה וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם המחלקה לניהול 
 בפקולטה לניהול.

מוח "לתלמידי תכנית פיסית, כימיה פיסיקלית וננומטרית, מגמת "מדעי הכימיה סינטטית, כימיה ביו כימיה
 "אשלים" למצטיינים.

מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית: השילובים האפשריים הם -תכנית לימודים דו-
בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם מחלקות הפקולטה 

 המחלקה לניהול בפקולטה לניהול. למדעי הרוח והחברה וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם
 -לקה למדעי המחשב במגמה ביופיסיקהלימודים משולבות )לתואר כפול( עם המחתכניות -

 ננוטכנולוגיה.-המחלקה  להנדסה כימיתביואינפורמטיקה, 
 

מדעי 
 החיים

המוח  , מגמת "מדעימדעי החיים, ביוטכנולוגיה מולקולרית, אקולוגיה, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית
 "לתלמידי תכנית "אשלים" למצטיינים.

מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית: השילובים האפשריים הם -תכנית לימודים דו-
בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם מחלקות הפקולטה 

 עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.למדעי הרוח והחברה וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע 
 תכנית לימודים משולבת )תואר כפול( עם המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה. -

 
מדעי 

הגיאולוגיה 
 והסביבה

יה וביולוגיה, גיאולוגיה דינאמית, גיאולוגיה הנדסית, גיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, גיאולוג
 המוח "לתלמידי תכנית "אשלים" למצטיינים.גיאולוגיה ומחשבים, מגמת "מדעי 

מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית: השילובים האפשריים הם -תכנית לימודים דו-
בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע  וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם מחלקות הפקולטה 

 עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.למדעי הרוח והחברה וכן בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע 
 פסיכולוגיה.-מחלקתית ביולוגיה-תכנית לימודים דו-
 תכניות לימודים משולבות )תואר כפול( עם המחלקה למדעי המחשב והמחלקה למדעי החיים.-

 

 

 

http://in.bgu.ac.il/welcome
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 הפקולטה למדעי ההנדסה
 http://in.bgu.ac.il/welcome לפרטים נוספים ראו  בכתובת :

 .B.Scהלימודים  במסגרת הפקולטה למדעי ההנדסה מתקיימים לקראת התואר "מוסמך למדעים" 
 בתחומים:

 

 
 הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

 http://in.bgu.ac.il/welcome לפרטים נוספים ראו  בכתובת :
 

 ניהול
מחלקתי בניהול ומחלקות -מחלקתי בניהול, מסלול דו-במחלקה קיימים מספר מסלולי לימודים: מסלול חד

והחברה )לדוגמא ניהול וכלכלה, ניהול ופסיכולוגיה, ניהול ופילוסופיה ועוד( מסלול בניהול במדעי הרוח 
מערכות מידע ומסלול בניהול עם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע )במתכונת מחלקה ראשית ומחלקה 

 משנית(
 

 ניהול מלונאות ותיירות
 חטיבה במנהל ומדיניות ציבורית

 
 הפקולטה למדעי הבריאות

 http://in.bgu.ac.il/welcome נוספים ראו  בכתובת :לפרטים 
 

 רפואה 
 מדעי הרפואה

 אוניברסיטאי קולומביה)מיועד לאזרחי חו"ל בלבד( -רפואה בינלאומית בשיתוף עם המרכז הרפואי
 סיעוד

 פיזיותרפיה
 רפואת חירום

 ניהול מערכות בריאות
 המעבדה הרפואיתמדעי 

 רוקחות
 בשיתוף עם הפקולטה למדעי ההנדסה )רישום וקבלה בפקולטה למדעי ההנדסה( -רפואית  -הנדסה ביו

 

 הנדסת חשמל 
 ומחשבים

בנוסף מתקיימות תכניות לימודים משולבות )תואר כפול( עם המחלקות למתמטיקה, לפיסיקה 
 ומדעי המחשב.

 בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת)תואר כפול( עם המחלקות לפיסיקה ומתמטיקה. הנדסת מכונות

 ננוטכנולוגיה. -תכנית לימודים משולבת)תואר כפול( עם המחלקה לכימיהבנוסף מתקיימת  הנדסה כימית

 הנדסת תעשיה
 וניהול 

 בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת )תואר כפול( עם המחלקה למתמטיקה.

 בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת )תואר כפול( עם המחלקה לפיסיקה. הנדסת חומרים

הנדסת מערכות 
 תקשורת

 

הנדסת 
 ביוטכנולוגיה

 

הנדסת מערכות 
 מידע

 

 בשיתוף המחלקה למדעי המחשב בפקולטה למדעי הטבע. הנדסת תכנה

הנדסה 
 ביורפואית

 בשיתוף הפקולטה למדעי הבריאות.

  הנדסת בניין

  הנדסת מחשבים

http://in.bgu.ac.il/welcome
http://in.bgu.ac.il/welcome
http://in.bgu.ac.il/welcome
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 *קמפוס אילת -גוריון -אוניברסיטת בן
 :   http://bgu.ac.il/eilatתכניות הלימודים מפורטות בכתובת 

 :מציעה את התכניות הבאותהפקולטה לניהול 
 (מחלקתי ודו מחלקתי-חד)ניהול 

 ניהול מלונאות ותיירות
 :הפקולטה למדעי הרוח והחברה מציעה את התכניות הבאות

 שנה ג' בב"ש( -חד מחלקתיעם התמחות בחשבונאות )כלכלה 
 (מחלקתי-דו)כלכלה 

 עבודה סוציאלית
 ודו מחלקתי( חד מחלקתי) מדעי ההתנהגות

  **מחלקתי-דו פסיכולוגיה
 **מחלקתי-אנתרופולוגיה דו -סוציולוגיה

 ולהיפך.מדעי ההתנהגות  אנתרופולוגיה או עם-עם סוציולוגיה פסיכולוגיה**לא ניתן ללמוד 
לימודים רב תחומיים במדעי החברה )בחטיבות: תקשורת, מדעי ההתנהגות, מנהל עסקים, ניהול משאבי 

 אנוש(
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח )בחטיבות: לימודי המזרח התיכון, מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, 

 (וספרות פילוסופיהטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל, הס
 לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה

 מחלקתית(-תחומיים עם תכנית דו-)ניתן לשלב חטיבות מתכניות הלימודים הרב
 שנתיים(כ -דמאים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית )משך הלימודיםהסבת אק

 :תהפקולטה למדעי הטבע מציעה את התכני
 שבע(-מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית )לימודי שנה א' מתקיימים בבאר

 :תהפקולטה למדעי הבריאות מציעה את התכני

 ואחיות מוסמכים()מיועדת לאחים  .B.Nהשלמה לתואר ראשון בסיעוד 
 :הפקולטה למדעי הנדסה מציעה את התכנית

 שנה א' -הנדסה
 *פתיחת תכניות/חטיבות ושילובים מותנית במספר הנרשמים בפועל.

 
 סדרי הרשמה

 
http://in.bgu.ac.i ראו פרטים באתר מנהל התלמידים בכתובת: –סדרי  הרשמה  l/welcome 

 
 ביטול הרשמה

 
ובידיעון   http://www.bgu.ac.il/accountsפרוט התקנון והכללים באתר חשבונות סטודנטים בכתובת:

 למועמדים.
 

 תלמידים ותיקים –הפסקת לימודים וחופשת לימודים 
 

בנגב שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר לא עמד גוריון -אוניברסיטת בן
 בהתחייבויותיו האקדמאיות והאחרות, או שלא מילא את התנאים אשר הוטלו עליו בעת קבלתו ללימודים.

 
תלמיד שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו לפני סוף שנת הלימודים, אין הלימודים באותה שנה 

ניין שנות הלימוד. יוצאים מכלל זה הם קורסים בהם משך הלימוד הוא סמסטר אחד בלבד, נחשבים לו במ
והפסקת הלימודים חלה לאחר סיום הלימוד או הקורס. מקרים אלה טעונים אישור מזכירות הפקולטה / 

 הספר.-בית
 

על שנתיים. דים לתקופה שלא תעלה תלמיד רשאי לבקש, באמצע שנת הלימודים או עם סיומה, חופשת לימו
 הספר על פי נהליה.    -הפניה תעשה לפקולטה / בית

 
 מועד הגשת הבקשה לחופשה עד תחילת כל סמסטר, ולא יאוחר מתום תקופת השינויים לסמסטר.

 לימוד. -אישור חופשת לימודים, אינו פוטר מתשלום שכר
 

http://bgu.ac.il/eilat
http://in.bgu.ac.il/welcome
http://www.bgu.ac.il/accounts
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 פרסים למצטיינים
 

 פרס סוזן זלוטובסקי למועמדים מצטיינים .1
ת התואר גוריון בנגב מעניקה פרסי כניסה למועמדים מצטיינים חדשים, שילמדו לקרא-בןאוניברסיטת 

 הראשון באוניברסיטה.
 

 גובה שכר לימוד בסיסי מלא )לא כולל תשלומים נלווים(. עדהפרס הוא 
 http://in.bgu.ac.il/welcomeלפרטים נוספים 

 
 
 מודים לתלמידים  מצטייניםפרסי לי .2

גוריון מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת. -אוניברסיטת בן
 הפרסים מוענקים עפ"י קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"י הוועדה המרכזת.

 
בלימודי תואר ראשון, או תואר גבוה יותר,  פעילחייב להיות התלמיד  הפרס הכספיכדי לקבל את 
 בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענק הפרס. ',לפחות בסמסטר א גוריון, -באוניברסיטת בן

 
בסמסטר גוריון בנגב  -, באוניברסיטת בןאינו תלמיד פעיל, אך הכספיתלמיד אשר ימצא ראוי לקבלת הפרס 

 .העוקבת, יקבל תעודה בלבד ללא פרס כספי בשנה א' 
 

רק קורסים בעלי נק"ז נכללים בשקלול לפרס לימודים. קורסים שאינם מקנים נק"ז לא נכללים בשקלול 
 לפרס לימודים.

 
 יקבלו תעודות הצטיינות למיניהן בליווי פרס כספי. .M.Dמכלל תלמידי התואר הראשון ו  2% 0.4

  
 מתוך מקבלי תעודות ההצטיינות יקבלו: 

 
 .60פרס הרקטור למצטיין יתרה, ציון מינימום  - 11% 

 
 .64פרס הדיקן להצטיינות יתרה, ציון מינימום  - 01% 

 
 .09פרס הרמ"ח להצטיינות, ציון מינימום  - 01% 

 

 (00נוספים יקבלו תעודות הערכה ללא פרס כספי. )ציון מינימום  0% 
 

 בכל קורס)ובתנאי שהתלמיד קיבל ציון *בשנה נק"ז 19של לפחות  היקף לימודים נדרש
 באוניברסיטת ,שנלמד(

 קיץ נלקחים בחשבון סך כל ההישגיםה בקורסי ההישגים . בשנה שבגינה מוענק הפרס או התעודה ,גוריון-בן
 לשנה עליה ניתן הפרס.

בנובמבר בכל שנה(, יוכל  11סטודנט שיסגור את התואר עד לתאריך הקובע של חישוב פרסי הצטיינות )
 להיכלל 

 נק"ז במהלך השנה. 11ברשימת הסטודנטים המצטיינים, אם צבר לפחות 
 
 היקף לימודים מלא ייקבע על פי תכנית הלימודים אליה שייך הסטודנט  בפקולטה למדעי הבריאות

 בתואר. ושנת הלימודים
 
קריטריונים בשתי התכניות, ה לעעונים ו, באותה פקולטה בתכניות לימודים כפולותהלומדים סטודנטים  

 יהיו זכאים 
 , הגבוה מבין השניים, ושתי תעודות.אחדלקבל פרס  
 
 הערכת ההצטיינות של תלמידי קמפוס אילת, תקבע על פי מיקומם במחלקות האם בקמפוס באר שבע.  
 

http://in.bgu.ac.il/welcome
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קולטה למדעי הטבע והפקולטה )הפ, בשתי פקולטות בתכניות לימודים כפולותהלומדים סטודנטים על   0.0
 למדעי 

 חולו הקריטריונים הבאים:יההנדסה(   
 

למיניהן בליווי  יקבלו תעודות הצטיינות לתואר כפול מכלל תלמידי תואר ראשון בתכניות המשולבות 7%
 פרס כספי.

 
 ההצטיינות יקבלו:מתוך מקבלי תעודות   

 
 .61ציון מינימום  -פרס הרקטור למצטיין יתרה,  - 11%  

 
 .06פרס הדיקן להצטיינות יתרה, ציון מינימום  - 01%  

 
 .01ציון מינימום  פרס הרמ"ח להצטיינות, - 01%  

 
 .01נוספים יקבלו תעודות הערכה ללא פרס כספי, ציון מינימום  0% 

 
 

למד( קורס שבשנה)ובתנאי שהתלמיד קיבל ציון על כל נק"ז  10נדרש של לפחות  היקף לימודים
 . בשנה שבגינה מוענק הפרס או התעודה גוריון-באוניברסיטת בן

 הקיץ נלקחים בחשבון סך כל ההישגים לשנה עליה ניתן הפרס. בקורסי ההישגים 
בנובמבר בכל שנה(, יוכל  11ות )סטודנט שיסגור את התואר עד לתאריך הקובע של חישוב פרסי הצטיינ

 נק"ז במהלך השנה. 10להיכלל ברשימת הסטודנטים המצטיינים, אם צבר לפחות 
 

 .כל שנה בנובמבר 01המועד הקובע לחישוב ממוצעים לצורך קבלת פרסי לימודים הוא 
 
 

 מועד סגירת התואר
 

. מי ד"בטקס הענקת תארים של תשע,  יכללו 0141בדצמבר  14סטודנטים שיקבלו אישור זכאות לתואר  עד 
, יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר, ואת התעודה 0141בדצמבר  14-שיסיים חובותיו לאחר מועד זה ועד ל
 יקבל בטקס שיערך בשנה שלאחר מכן.

 
 

 הערכת הישגים בסיום לימודים והרישום בתעודה
 

לפילוג הציונים של כל המסיימים הערכת הישגים בסיום לימודי התואר הראשון תקבע בכל שנה בהתאם 
 בשנה בה מוענק התואר.

 בתעודת הגמר תצוין הערכה להישגים, בהם סיים התלמיד  את לימודיו לתואר הראשון.
 ההערכות שתרשמנה בתעודה תהיינה כדלקמן:

 "בהצטיינות יתרה"
 "בהצטיינות"

 "בהתאם לדרישות התואר"
 

מהמסיימים להם מוענקת תעודה בשנה הנקובה, שהשיגו הציונים הגבוהים במחלקה ייחשבו  40%
 לפחות.  00כמצטיינים ובלבד שממוצע ציוניהם הוא 

 מתוכם: 
 61העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה", בתנאי שממוצע ציוניהם הוא  01% 

 לפחות.
 

 "בהצטיינות".הנותרים יזכו להערכה  01% 
 

 מסיים שלא נכלל בהגדרת המצטיינים יזכה להערכה "בהתאם לדרישות התואר".
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מחלקתיים ההערכה תחושב עפ"י הממוצע הכללי הסופי לתואר שהשיג -בפקולטות שבהן יש לימודים דו
 הבוגר בכל המחלקות הלימודים שלו, כולל הלימודים הכלליים.

 כללי –הנחיות 
הזכאים להערכת "הצטיינות" או הצטיינות יתירה" ,העיגול למספר שלם יהיה בחישוב מספר הבוגרים 

 מתמטי.
 

 האחוזים יחושבו לגבי כל אותם סטודנטים המקבלים את תעודת התואר בשנה מסוימת.
 

 כשפה זרהלימודי אנגלית 
 

 דרישות היחידה לאנגלית כשפה זרה
 

", ולעמוד בכך  0התלמיד נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת הקורס "מתקדמים  
בדרישת לימודי האנגלית כשפה זרה. לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית, הוא ייבחן בבחינה 

ווג לאחת הפסיכומטרית או במבחן אמי"ר. תלמיד אשר השיג ציון שאינו פוטר אותו מלימודי האנגלית, יס
ויתקדם מרמה לרמה עד אשר יסיים את  0, מתקדמים 4משלוש הרמות השונות ביחידה: בינונית, מתקדמים 

נק"ז(. מועדי הבחינה הפסיכומטרית ומבחן אמי"ר  0" שהינו קורס אקדמי )המקנה 0הקורס "מתקדמים 
 מתפרסמים בידיעון למועמדים.

 
גוריון בנגב ימשיך ללמוד בקורסים -אקדמית באוניברסיטת בן-קדםתלמיד שסיים קורס באנגלית במכינה 

 ".0עד שיסיים את דרישות הקורס "מתקדמים  והאוניברסיטאיים, לפי הישגי
 

גוריון בנגב, יוכל -תלמיד העובר מהמכללה האקדמית  אחווה, שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בן
 שפה זרה.לעשות כן רק אם סיים את חובות לימוד האנגלית כ

 
אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת -תלמיד העובר מהאוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל

אילן והאוניברסיטה הפתוחה יכול להמשיך ללמוד אנגלית עפ"י אישור שיציג על לימודי האנגלית -בר
 מהאוניברסיטה בה למד, בתנאי שרמתו בינונית לפחות. 

 
קורס שווה לרמת "מתקדמים  ודי האנגלית באחת האוניברסיטאות הנ"ל, ע"י השלמתתלמיד שסיים את לימ

גוריון בנגב, יהיה פטור מלימודי האנגלית כשפה זרה. למימוש פטור  זה, יש להציג -של אוניברסיטת בן" 0
 אישורים מתאימים ביחידה לאנגלית כשפה זרה.

 
 יברסיטה אחרת. פי ציון בגרות או מבחן פטור מאונ-פטור על ןלא יינת

 
 כללי

 
 מטרת הלימודים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את התלמיד בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי ויעיל.

 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד. 1היקף כל קורס הוא 
 

חובה לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר הראשון או ללימודיו 
רפואה. תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי לתואר ב

 דרישות לימודי האנגלית כשפה זרה.
 

 "2"מתקדמים  ,קורסי הכנה לקורס ברמה האקדמית
 

עת וספרי לימוד, ניתוח מבנה המאמר, -בקורסים אלה התלמיד נחשף למאמרים אקדמיים הנלקחים מכתבי
 השפה האקדמית, כולל קריאה אינטנסיבית ומקיפה והכנה לעבודה עצמאית.הכרת 

 
 ".4מתקיימים שני קורסי הכנה לרמה האקדמית: "בינונית", "מתקדמים 



 

 הפרק הכללי של השנתון לתשע"ד

-03- 

03 

ידי -" היא בתשלום נוסף לשכר הלימוד כפי שיקבע על4ההשתתפות בקורסים ברמות "בינונית" ו"מתקדמים 
 האוניברסיטה.

 
 פקולטות ולפעמים לפי מחלקות.הקורסים מחולקים לפי 

 
 

 ציון עובר בקורסים ברמה אקדמית
 

 -בינונית 
 09      הספר-בכל הפקולטות/בתי

 
 - 0-ו 4מתקדמים 

 09      הספר-בכל הפקולטות/בתי
 

 91  בי"ס לרפואה –בפקולטה למדעי הבריאות 
 ובית ספר לרוקחות

 
" בלבד.  רק הציון הסופי של רמת 0"מתקדמים נקודות הזכות לקראת התואר ניתנות עבור הקורס 

 ", ישוקלל בממוצע התואר הראשון.0"מתקדמים 
 

 נוכחות בשעורים
 

 שעורי האנגלית כשפה זרה.  בכלקיימת חובת השתתפות 
 

, יש להודיע על כך למזכירות היחידה ולהמציא בתחילת הקורסבמקרה של מחלה או שרות מילואים 
 אישורים מתאימים. 

 
על תלמיד שלא הופיע לשיעור מסיבה כלשהי להשלים את החומר שהחסיר. במקרה של מחלה או חובה 

 שרות מילואים במהלך הלימודים, יש להודיע על כך למזכירות היחידה ולהמציא אישורים מתאימים.
 

בקורס  תלמיד שנעדר מהשיעורים והיעדרותו לא אושרה ע"י המורה, לא יוכל להבחן באותו הקורס )ציונו
 (, וכספו לא יוחזר.911יהיה 

 
במשך ובתום הסמסטר יתקיימו בחינות. מועדי הבחינות שינתנו במשך הסמסטר יובאו לידיעת הסטודנט 

 ע"י המורה.
 

 הרכב הציון הסופי בקורסים לאנגלית כשפה זרה
 

 הציון הסופי מורכב:
 

 ציון כיתה 91%   
 מבחן סופי בקורס 11%   

 
 (.911ן כיתה אינו רשאי להבחן בבחינת סוף הסמסטר )ציונו בקורס יהיה תלמיד שאין לו ציו

 
תלמיד החוזר על קורס, חייב לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל. ציון כיתה בקורס קודם, אינו עובר 

 לקורס אחר.
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 לימודי עברית

 לעולים עברית .א

 כללי .1

 ראשון,  תואר תלמידי בנגב. גוריון-בן באוניברסיטת תלמיד מכל בסיסית דרישה היא העברית השפה ידיעת

 יקנו פטור. הלימודים רמת עד עברית ללמוד חייבים מספקת אינה שלהם העברית שידיעת שני ושלישי

 חומר לקרוא הרצאות, האקדמי: להבין במישור כראוי לתפקד אותם ויכשירו בעברית ידע רחב לתלמידים

 זכות. בנקודות הלומדים את מזכים אינם העברית לימודי .עבודות ולכתוב עיוני

 עברית מלימודי פטור .2

 אחרת. באוניברסיטה עברית מלימודי פטור שקיבל א. תלמיד

 .ישראלית בגרות תעודת תלמיד בעל ב.

 .העברית בשפה הפסיכומטרית בבחינה שנבחן ג. תלמיד

 .ל"יע בבחינת לפחות 410 שקיבל ציון ד. תלמיד

 מיון בחינת .0

 י"ל(, הנערכת ע")יע לעולים עברית ידע בבחינת להיבחן חייב 0בסעיף  ג'-א' בקריטריונים עומד שאינותלמיד 

מבחינה  הפטור מתקדמים לתארים תלמיד על גם חלה הבחינה חובת. ולהערכה לבחינות הארצי המרכז

 .פסיכומטרית

 :להלן הפירוט פי-על המתאימה לרמה תלמיד כל ישובץ ל"יע מבחן לתוצאות בהתאם

 ציון רמה

   06-01 ד

 01-419 ה

 419-414   ו

 410  טורפ

בדרישות  עמד אם גם באוניברסיטה לימודיו את להתחיל יוכל לא לפחות  ד' לרמה סווג שלא מועמד

 ה'. מרמה הנמוכה לרמה שסווג מועמד יתקבל לא הבריאות למדעי האחרות לפקולטה הקבלה

 הלימודים .4

 שעות  0 וכוללים סמסטריאליים הם ו'. הקורסים -ד' ברמות עברית קורסי יתקיימו הלימודים שנת במשך

 בהצלחה שיעמוד עד עברית ללמוד מחויב ו'. התלמיד-ה' ברמות שבועיות שעות 9 -ו ד'  שבועיות ברמה

 ו'. רמה הסיום  )פטור( של בבחינת

מועדי  את לבדוק נדרש תלמיד ללימודיו. כל הראשונות בשנתיים ברציפות עברית ללמוד התלמיד על

 .לכך בהתאם השעות מערכת את ולהרכיב לעברית הקורסים

 קיץ אולפן .5

 קיץ. באולפן ג' ברמה ללמוד יידרשו ד' מרמה נמוכה שרמתם חדשים תלמידים

 להירשם יוכלו תלמידים כזה במקרה ו'. –רמות ד'  גם הקיץ באולפן שתיפתחנה ייתכן הביקוש, פי-על

 השנה. במשך לימודים לעצמם ולחסוך ללימודים באולפן

 הרגיל. הלימוד לשכר מעבר נפרד בתשלום התלמידים יחויבו קיץ אולפן עבור
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 מנהל ידי-על לימודיהם למימון זכאים הם אם יבדקו שנתיים עד בארץ הנמצאים חדשים עולים

 הקליטה. של משרד הסטודנטים

 

 ציונים .0

לאורך  בכתה שייערכו ובמבחנים בתרגילים התלמיד הישגי בחשבון יובאו קורס בכל הסופי הציון בחישוב

 .המורים י"ע יפורסם הסיום בציון אלה הישגים של חלקם הסמסטר.

 תלמיד חובה. היא בשיעורים . הנוכחות90 –ו'  רמה של הסיום )פטור(  ציון .90 -לרמה מרמה המעבר ציון

 הקורס. של הסיום לבחינת לגשת יוכל לא מהשיעורים פעמים שייעדר שלוש

 

 תיירים( או זרים )מבקרים לתלמידים עברית .ב

 ראשון לתואר תלמיד .1

חדשים )סע'  עולים לגבי לעיל כמפורט עברית בידע חייב באוניברסיטה ראשון לתואר הלומד מבקר תלמיד

 ל."יע מבחן פי-על תיקבע כזה תלמיד של העברית א'( רמת

 מתקדם לתואר תלמיד .2

 :הבא הפירוט פי-על עברית ללמוד נדרש באוניברסיטה שלישי או שני לתואר הלומד מבקר תלמיד

 בעברית(. ידע כל להם שאין לתלמידים מיועד למתחילים א' )הקורס עברית 

 ב'.  למתחילים עברית 

בצירוף  התלמיד של מנומקת בקשה בעקבות עברית מלימודי תלמיד לפטור רשאית מחקר לתלמידי הוועדה

 המנחה. של המלצה

 זכות. בנקודות התלמיד את מזכים אינם העברית לימודי

 

 לימודים לקראת תואר שני
M.A., M.Sc., M.Med.Sc., M.B.A., M.H.A., M.N., M.P.H.,M.EMS., M.P.T 

 

 גוריון בנגב מתקיימים לימודים לקראת התואר השני בפקולטות, במכונים כדלהלן:-באוניברסיטת בן
 

גיאוגרפיה  –במחלקות  .M.Aמתקיימים לימודים לקראת תואר שני  בפקולטה למדעי הרוח והחברה
ופיתוח סביבתי, היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה כללית, חינוך, כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה, פילוסופיה, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית, מקרא ארכיאולוגיה, ספרויות זרות 

ה סוציאלית, לימודי המזרח התיכון, הוראת המדעים והטכנולוגיה, תקשורת, ניהול ויישוב ובלשנות, עבוד
 , פוליטיקה וממשל.םסכסוכים, לימודי מגדר, תולדות האמנות ותרבות חזותית, מדעים קוגניטיביי

 
מתמטיקה, מדעי המחשב,  –במחלקות  .M.Scמתקיימים לימודים לתואר שני  בפקולטה למדעי הטבע

 אופטיקה.-, כימיה, מדעי החיים, מדעי הגיאולוגיה והסביבה, תכנית במדעי האלקטרופיסיקה
 

הנדסת  חשמל  –במחלקות  .M.Scמתקיימים לימודים לתואר שני  בפקולטה למדעי ההנדסה
ומחשבים, הנדסת מכונות, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול,  הנדסת חומרים, הנדסה גרעינית, הנדסה 

נדסת ביוטכנולוגיה, הנדסה סביבתית, ניהול והנדסת בטיחות, הנדסת אלקטרואופטיקה, ביורפואית, ה
 הנדסת מכטרוניקה, הנדסת מערכות מידע , הנדסת אנרגיה והנדסת מערכות תקשורת.
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מנהל עסקים  –מתקיימים לימודים לתואר שני במחלקות ע"ש גילפורד גלייזר  בפקולטה לניהול
M.B.A.ורית , מנהל ומדיניות ציבM.A. ניהול מערכות בריאות ,M.H.A ניהול תיירות ומלונאות ,M.A. .

 פירוט המגמות והמסלולים מפורסם באתר הפקולטה.
 

 – בתחומים,  M.Med.Sc  מתקיימים לימודים לתואר שני במדעי הרפואה בפקולטה למדעי הבריאות
גנטיקה מולקולרית, פרזיטולוגיה קלינית וירולוגיה, מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה )אונקולוגיה מולקולרית, 

ומולקולרית, הנדסה גנטית(, פרמקולוגיה, פיזיולוגיה )נוירוביולוגיה, פזיולוגיה של ממברנות(, מורפולוגיה 
של האדם, )חקר המוח, נוירוביולוגיה התפתחותית(, אפידמיולוגיה, ביוכימיה קלינית, סוציולוגיה של 

המגמה תופיע בגליון  -רפואה יישומית וביואתיקה-לב גם מגמה בביוהבריאות. )בכל התחומים ניתן לש
 הציונים אך לא בתעודה(

התפתחותית, פסיכופרמקולוגיה  תגנטיקה מולקולארי -במגמותכמו כן מתקיימים לימודים 
 ולביוסטטיסטיקה יישומית.

 לתואר שנינוספים לימודים 
בלימודי זיקנה )גרונטולוגיה( בשיתוף עם הפקולטה  .M.Aתואר שני  ; .M.P.H))תואר שני בבריאות הציבור 

לניהול בניהול מערכות  הפקולטהעם  .M.H.A))למדעי הרוח והחברה, כמו כן קיימת תכנית משותפת ל 
 בריאות.

סיעוד במחלקות: מתקיימים לימודים לתואר שני  –בביה"ס למקצועות בריאות קהילתיים ע"ש רקנאטי 
((M.N. ברפואת חרום ,((M.EM.  ובפיזיותרפיה((M.P.T.. 
 

במסגרת בית הספר הבינלאומי ללימודי מדבר ע"ש  ,ע"ש יעקב בלאושטיין במכונים לחקר המדבר
 (: .M.Sc -ו .M.Aלתואר שני )בינתחומיות  תייחודיותוכניות לימודים  שתיאלברט כץ, מתקיימות 

( חקלאות 4  באחת מהמגמות הבאות:להתמחות  ( במסגרת תכנית זו ניתן .M.Scו  .M.A)  א. לימודי מדבר
( 1 אנרגיית שמש ופיסיקה של הסביבה( 1 השקייה וסביבת הצמח( 0וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים 
 .( לימודי סביבה9( אקולוגיה של אזורים צחיחים 0מיקרוביולוגיה סביבתית ואקווטית 

 
. משאבי 4מחות באחת מהמגמות הבאות: במסגרת  תכנית זו ניתן להת (.M.Sc) ב. הידרולוגיה ואיכות מים

 מים
 . מיקרוביולוגיה ואיכות מים. 1. טיפול במים 0

 אנגלית. –שפת ההוראה 
 http://www.bgu.ac.il/akisפרטים באתר בית הספר: 

 
בלימודי מדינת  .M.Aמתקיימת תכנית בינלאומית לתואר שני  ,במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

                   ישראל.   
הלימודים מתקיימים בסביבה מחקרית הכוללת ספריה, ארכיון וגישה למאגרי מידע ממוחשבים. התכנית 

ממדית ומורכבת על מדינת ישראל, כתופעה פוליטית, חברתית, תרבותית ורעיונית. -מציעה התבוננות רב
 תחומית. -הלימודים בגישה רב תכניתבהתאם לכך בנויה 

 
 מדת בשפה האנגלית. נל תכניתה

 http://in.bgu.ac.il/en/ISIP/Pages/default.aspxפרטים באתר  
   

 *קמפוס אילת -גוריון -אוניברסיטת בן
 

 הפקולטה למדעי הטבע מציעה את התכנית:
M.Sc. ולוגיה ימיתבמדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנ 

 (..Ph.Dבנוסף, מתקיימים לימודים לתואר שלישי )
 

 הפקולטה לניהול מציעה את התכנית:
M.B.A. תחומית(-במנהל עסקים )מגמת מנהלים ומגמה רב 

 
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה מציעה את התכניות הבאות:

M.A. בחינוך, התמחות במנהל, חברה ומדיניות החינוך 
M.A. בעבודה סוציאלית 

http://in.bgu.ac.il/en/ISIP/Pages/default.aspx
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M.A.  תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית )הסבה לעבודה סוציאלית+תואר שני בעבודה
 סוציאלית. שלוש שנות לימוד(

M.A.  במקרא 

M.A. בניהול ויישוב סכסוכים 
M.A.  בהוראת המדעים והטכנולוגיה 

 
 *פתיחת התכניות מותנית במספר המתקבלים

 
יש   -ם ותנאי רישום וקבלה לתואר שני בכל אחת מהפקולטות לגבי סדרי הרשמה כלליי

  http://in.bgu.ac.il/welcomeובאתר האינטרנט: ד"לפנות לידיעון למועמדים לתשע
 

 תכנית הלימודים
 

ידי המחלקה בה הוא לומד. -תכנית הלימודים של מועמד שהתקבל, תקבע במועדי הרישום לקורסים על
 מידע ופרטים    

בדבר הרישום ומועדיו ישלחו בנפרד. תלמיד אשר אינו עורך רישום לקורסים, ייחשב כמי שאינו מממש את 
 לימודיו.

 
 השלמת הדרישות לתואר שני  כוללת: השתתפות בקורסים, כתיבת עבודת גמר ובחינת גמר בהתאם 

 ספר.-לתקנות ללימודי מוסמכים של כל פקולטה/בית
 

 הפסקת לימודים / חופשת לימודים
 

מועמד שהתקבל ללימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך למזכירות 
 מוסמכים 

 בפקולטה, ולפרט את הסיבות להפסקת הלימודים.
 

תלמיד רשאי לבקש חופשת לימודים. הפניה תעשה למזכירות מוסמכים בפקולטה, לא יאוחר מתום תקופת 
השינויים. ועדות ההוראה ללימודי מוסמכים תדונה בכל בקשה לגופה. תלמיד שלא ישוב ללימודים בתום 

   החופשה המאושרת, יופסקו לימודיו.   
בסמוך לתום תקופת החופשה על התלמיד להירשם מחדש )במדור הרישום או באינטרנט(, כתלמיד החוזר 

 מחופשת לימודים, אך הינו פטור מדמי רישום.
 

 תלמיד החוזר ללימודים לאחר הפסקת לימודים, יחויב להשלים לימודיו בהתאם לתכנית הלימודים הקיימת 
 במחלקה בעת חזרתו ללימודים.

 
גוריון בנגב שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, אשר לא עמד -ברסיטת בןאוני

 בהתחייבויותיו
 האקדמיות והאחרות, או שלא מילא אחר התנאים, אשר הוטלו עליו בעת קבלתו.

 

 מלגות   

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מעניקה מלגות קיום לתלמידי מחקר: תלמידי תואר שני )במסלול עם תיזה  
 בלבד(, תלמידי   

. למחקרדוקטור. מטרת המלגות לאפשר למקבלי המלגה להקדיש את זמנם  -תואר שלישי ומשתלמי בתר 
 המלגות  

 .מצוינות אקדמיתמוענקות על בסיס  
 
   http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspxפרטים בכתובת:  

 
 
 

http://in.bgu.ac.il/welcome
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx
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 פרסי לימודים לתלמידים מצטיינים
 

גוריון בנגב מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה -אוניברסיטת בן
 החולפת.

 פי קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"י הוועדה המרכזת.-הפרסים מוענקים על
 

 לתלמידי תואר שני ושלישי יוענקו פרסי רקטור ודיקן בלבד.
המחלקתיות, הפקולטיות  מחקרהתלמידי  ותהטיפול בפרסי הלימודים לתלמידים אלה יעשה באמצעות ועד

 .והאוניברסיטאית
 :קריטריונים

 פרסים חיצוניים, פרסים קודמים, גיליונות ציונים.פרסום, מכתבי המלצה, הצגה בכנסים, 
 

 חייב לעמוד במספר תנאים: הלפרס או תעודה בשנה מסוימת יהי ץהמומל תלמיד
 גוריון, בשנה שבגינה מוענק הפרס.-למד מערכת שנתית מלאה, באוניברסיטת בן

 
גוריון, -בלימודי תואר שני או שלישי, באוניברסיטת בן פעיל תלמידכדי לקבל את הפרס חייב/ת להיות 

 בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענק הפרס. א'לפחות בסמסטר 
 
 

  הבחירהאופן 
 

 מטופל ע"י הפקולטהתהליך הבחירה -תואר שני
 פרס דיקן 

 מתלמידי התואר השני עם תיזה, בפקולטה.  1%: מספר הזוכים
 תלמידי המחקר הפקולטית תיק על כל מועמד הכולל: : המחלקה תעביר לועדתאופן הבחירה

CV  ,גיליונות ציונים ,pdf  של מאמרים שפורסמו, מכתבי המלצה כולל פרטי הממליצים, וכל קריטריון נוסף
 שהפקולטה החליטה ופרסמה אותו מראש.

 ועדת תלמידי המחקר הפקולטית תבחר את המצטיינים על פי הקריטריונים.
סטודנטים לתואר שני עם תיזה, רשאית להגיש מועמד להחלטת הרקטור,  04פחות מ פקולטה בה לומדים 

 הוק לבחינת הצטיינותו בהשוואה למצטיינים מפקולטות אחרות באותה השנה.-אשר יקים ועדת אד
 

מטופל ע"י ועדת המחקר האוניברסיטאית בבית ספר קרייטמן ללימודי תהליך הבחירה -תואר שלישי
 מחקר מתקדמים

 דיקן פרס 
 לפחות. .Ph.Dתלמידי  01: תלמיד אחד לכל פקולטה שבה לומדים מספר הזוכים
 : המחלקה תעביר לועדה הפקולטית תיק על כל מועמד הכולל:אופן הבחירה

CV ,גיליונות ציונים ,pdf  של מאמרים שפורסמו, מכתבי המלצה כולל פרטי הממליצים, וכל קריטריון נוסף
 שהפקולטה החליטה ופרסמה אותו מראש. יש לתת דגש על פרסומים.

ועדת תלמידי המחקר הפקולטית תמליץ לועדת תלמידי המחקר האונ', על שלושה מצטיינים על פי 
 הקריטריונים.

 .לפרס דיקןאחד מכל פקולטה  ועדת תלמידי מחקר אונ', תבחר מועמד
סטודנטים לתואר שלישי, רשאית להגיש מועמד להחלטת ועדת תלמידי  01פקולטה בה לומדים פחות מ 

 המחקר האונ' , אשר תבחן את הצטיינותו בהשוואה למצטיינים מפקולטות אחרות באותה השנה.
 

 פרס רקטור
לפרס דיקן,  לפרסי רקטור ע"ש  אלו שהוצעועמדים לכל היותר מכלל מו 1ועדת תלמידי מחקר תמליץ על 

 קרייטמן.
 

 מנחי הסטודנטים המומלצים לא ישתתפו בדיונים ברמה הפקולטית וברמה האוניברסיטאית.
 

 מועד סגירת התואר
 

. מי ד"יכללו בטקס הענקת תארים של תשע 0141בדצמבר  14סטודנטים שיקבלו אישור זכאות לתואר  עד 
, יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר, ואת התעודה 0141בדצמבר  14-שיסיים חובותיו לאחר מועד זה ועד ל
 יקבל בטקס שיערך בשנה שלאחר מכן.
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 הערכת הישגים בסיום לימודים והרישום בתעודה
 

ים הערכת ההישגים בסיום לימודי התואר השני תקבע בכל שנה בהתאם לפילוג הציונים של כל המסיימ
 בשנה בה מוענק התואר.

 בתעודת הגמר תצוין הערכה להישגים, בהם סיים התלמיד את לימודיו לתואר שני.
 ההערכות שתירשמנה בתעודה תהיינה כדלקמן:

 "בהצטיינות יתרה"
 "בהצטיינות"

 "בהתאם לדרישות התואר "
 

 תואר שני עם תיזה
 

מהמסיימים  במחלקה, להם מוענקת תעודה בשנה נקובה, שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר  01%עד 
)ממוצע משוקלל של לימודי תואר שני וציון התיזה(, ייחשבו כמצטיינים, ובלבד שממוצע ציוניהם בקורסים 

 לפחות.  09לפחות, והציון בתיזה הוא  09הוא 
 מתוכם:
נים יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה", בתנאי שממוצע ציוניהם העליונים מכלל המצטיי  01% 

 לפחות. 60לפחות והציון בתיזה הוא  60בקורסים הוא 
 הנותרים יזכו להערכת "בהצטיינות"  01% 
 מסיים שלא נכלל בהגדרת המצטיינים יזכה להערכה " בהתאם לדרישות התואר ". 

 תואר שני  ללא תיזה
 

מהמסיימים  במחלקה, להם מוענקת תעודה בשנה נקובה, שהשיגו את הציונים הגבוהים  ייחשבו  40%עד 
 לפחות. 09כמצטיינים, ובלבד שממוצע ציוניהם הוא 

 
 מתוכם: 

 60העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה", בתנאי שממוצע ציוניהם הוא  40% 
 לפחות.

 להערכה "בהצטיינות".הנותרים יזכו  00% 
 מסיים שלא נכלל בהגדרת המצטיינים יזכה להערכה " בהתאם לדרישות התואר ". 

 
במקרים בהם הישגי הסטודנטים במסלול עם תיזה, גבוהים מהישגי הסטודנטים במסלול ללא תיזה, רשאית 

, להענקת המחלקה בכפוף לאישור דיקן הפקולטה, להשתמש במכסות המצטיינים במסלול ללא תיזה
 הצטיינות במסלול עם תיזה. 

 
למחלקות, תחת פיקוחה. עקרונות הדרוג יקבעו ע"י המחלקה  הכל פקולטה תוכל להאציל מסמכויותי

 באישור הפקולטה ויפורסמו לסטודנטים. מדרג הבוגרים כולל הערכת התואר יועברו לאישור הפקולטה. 
 

 הנחיות  כלליות  לתואר שני עם וללא תיזה
 

ב מספר הבוגרים הזכאים להערכת "הצטיינות" או הצטיינות יתירה", העיגול למספר שלם יהיה בחישו
 מתמטי.

 
 האחוזים יחושבו לגבי כל אותם סטודנטים המקבלים את תעודת התואר בשנה מסוימת.
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 בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן
 http://www.bgu.ac.il/kreitman_school/index2.htmlלפרטים נוספים ראו באתר: 

 
 .Ph.D לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 
 .Ph.Dגוריון בנגב מתקיימים לימודים ומחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" -באוניברסיטת בן

בפקולטות למדעי ההנדסה, למדעי  –מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר  –בשלושה מסלולים שונים 
הטבע, למדעי הבריאות, למדעי הרוח והחברה, במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין ובפקולטה 

 לניהול.
 

 תנאי קבלה
 

ר בה יבוצע המחקר ובאישור ועדת מועמד יכול להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת היחידה האקדמית אש
 לימודי מוסמכים הפקולטית וועדת תלמידי מחקר.

 
 נוסף לנ"ל על המועמד למלא את התנאים הבאים:

 
גוריון בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר, בעל -בעל תואר שני מאוניברסיטת בן .4

 הישגים גבוהים בלימודיו בתואר שני כולל בעבודת הגמר.

 הכשרה מספקת לשם ביצוע מחקר במקצוע שבחר בו, לפי שיקול דעתה של ועדת תלמידי מחקר . בעל .0

לעיל, אם השתכנעה  4ועדת תלמידי מחקר רשאית לקבל גם מועמד שאינו עונה לדרישות בסעיף  .1
גוריון בנגב בתקופה שלא -ידי לימודי השלמה באוניברסיטת בן-שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת על

על שנה אחת. הוועדה תטיל על המועמד הנ"ל להירשם כ"תלמיד מתמחה למחקר" ותקבע לו תכנית תעלה 
מיוחדת תוך התייעצות עם הגורמים הנוגעים בדבר. ועדת תלמידי מחקר תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל 

 בתום שנת הלימודים. וללימודי מחקר, לאור הישגי

במועמד של סטודנט  4שטרם השלים הדרישות בסעיף ועדת תלמידי מחקר רשאית לקבל גם מועמד  .1
 "משלים", 

 לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, במהלכה ישלים הדרישות שנקבעו לו.
ועדת תלמידי מחקר תבדוק את מסמכי המועמד, תזמינו לראיון ותעמידו לבחינה, אם תמצא זאת  .0

 לנחוץ.
 

 עשר חודשים.-של עד שנים ןתלמיד יתקבל לתקופת ניסיו
 

 מועמדים שלמדו באוניברסיטאות בחו"ל או בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל
 ראה בפרטים בכתובת:

http://welcome.bgu.ac.il 
 

 הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
 קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" דורשת את מילוי התנאים הבאים:

 
 קביעת מנחה ונושא מחקר. .4
 לימוד נוסף. .0

 הגשת תכנית המחקר ובחינת המועמדות. .1

 ביצוע מחקר כולל הרצאות סמינריוניות. .1

 חיבור עבודת מחקר. .0

 
 משך הלימודים, המחקר וסדרי הלימודים

 
תקופת הלימודים והמחקר של תלמיד לא תעלה בדרך כלל על ארבע שנים מתאריך הקבלה. לא סיים 

ודיו ומחקרו עד המועד הנ"ל, יוכל לפנות לוועדה בבקשה מנומקת להארכת תקופת ביצוע התלמיד את לימ
 המחקר.

http://www.bgu.ac.il/kreitman_school/index2.html
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
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תלמיד אשר במשך כל תקופת לימודיו אינו נתמך או אינו מועסק ע"י האוניברסיטה, תקופת הלימודים 
 והמחקר שלו לא תעלה על שש שנים.

 כל עוד לא הגיש את חיבור עבודת המחקר.התלמיד חייב לחדש את הרשמתו במזכירות מדי מועד במועד, 
תלמיד שאינו יכול להמשיך בלימודיו יגיש למזכירות תלמידי מחקר, לא יאוחר מחודש אחרי תחילת 

 הסמסטר, בקשה מנומקת בהמלצת המנחה.
 

 ועדת תלמידי מחקר רשאית לא לאשר שובו של תלמיד ללימודים אם הפסיקם ללא קבלת חופשה מאושרת.
 חזור ללימודים בתום חופשתו יחשב כאילו הפסיק לימודיו.תלמיד שלא י

 
 מסלול משולב לדוקטורט

 
למסלול המשולב יוכל להתקבל תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקרו, והוכיח יכולת בולטת 

 בעבודת המחקר שלו, ומחקרו ניתן להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש. 
נת לעבור למסלול המשולב, הסטודנט חייב להגיש את הבקשה עד יולי )בשנה השנייה ללימודי התואר על מ

 השני של המועמד(. הבקשה תכלול המלצת המנחה והמלצת הועדה המחלקתית ללימודי מוסמכים.
 

 פרטים מלאים במזכירות הוועדה לתלמידי מחקר.
 

שני )דהיינו את כל חובותיו מבחינת מספר הנקודות  על המועמד לסיים את מלוא תכניות הלימודים לתואר
 שעליו לצבור( בציונים כפי שנדרש לקבלה לתואר שלישי.

 
 מסלול ישיר לדוקטורט

 
המסלול הישיר מיועד לתלמידים מצטיינים אשר סיימו לימודים לתואר ראשון. מסלול זה מאפשר לימודים 

 ת בתכנית לימודים לתואר שני.לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרשמה קודמ
 

תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה ילמד ויבצע את המחקר, ובאישור 
 ועדת לימודי המוסמכים הפקולטית. בנוסף על כך על המועמד למלא את התנאים הבאים:

 
ישגים סד אקדמי אחר, בעל הגוריון בנגב או בעל תואר שקול ממו-בעל תואר ראשון מאוניברסיטת בן .4

בלימודיו, או שהוועדה לתלמידי מחקר השתכנעה על סמך נתונים אחרים שהמועמד סיים את גבוהים 
 לימודיו ברמת הישגים השווה לזו של העשירון העליון של התלמידים במקצוע שלו.

 
עת בעל הכשרה מספקת לשם לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו, לפי שיקול ד .0

 הוועדה.
 
 תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי. .1
 

 סדרי הרשמה
 

 . 10-9194016המבקש להגיש מועמדותו ירשם באמצעות אתר האינטרנט לפרטים נוספים 
 

 מלגות
 

 מלגות הנגב ע"ש קרייטמן
המלגות מיועדות לסטודנטים "מלגות הנגב ע"ש קרייטמן" לדוקטורנטים מצטיינים.  11 -בית הספר מציע כ

 חדשים.
 

 מלגות דרום לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט
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מלגות הצטיינות לתלמידים חדשים, שיצטרפו למסלול הישיר לתואר  01-גוריון מציעה כ-אוניברסיטת בן
שנים. המועמדים יוגשו באמצעות הפקולטה,  0שלישי, ישירות אחרי התואר הראשון. המלגה לתקופה של 

 ובחירתם תתבצע ע"י ועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית.
 

 דוקטור-מלגות בית ספר קרייטמן בשילוב עם עמיתי קרייטמן לבתר
 דוקטור הינה לשנה עם אפשרות להארכה לשנה נוספת.-מלגת  עמיתי קרייטמן לבתר

נוספים ראו באתר:  , לפרטים10 -9190941לקבלת פרטים נוספים יש לפנות למזכירות קרן קרייטמן טלפון  
schoolhttp://www.bgu.ac.il/kreitman_ 

 weismanr@bgumail.bgu.ac.ilדואר אלקטרוני:  

 
 עבודה כאסיסטנט

 
לראש ידי פניה -תלמיד לתואר שלישי המעוניין להתקבל גם לעבודה כאסיסטנט, יוכל לברר פרטים בנדון על

 .  קבלה לעבודה תותנה במספר המקומות הפנויים ובמספר המועמדים. ןהמחלקה הנוגעת לעניי
 הערה: קבלה ללימודים איננה מהווה אישור למתן מלגה/משרה או תעסוקה באוניברסיטה.

http://www.bgu.ac.il/kreitman_school
http://www.bgu.ac.il/kreitman_school
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 אקדמיים-המרכז ללימודים קדם
 

שמטרתן להכין את המועמדים ללימודים במוסדות להשכלה האוניברסיטה מקיימת כיתות הכנה מיוחדות, 
גבוהה. המכינה הינה תכנית חד שנתית, הלימודים במכינה מכוונים לצרכיהם של משוחררי צה"ל ומועמדים 

המבקשים להתקבל ללימודים לפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, ניהול וחלק 
 ממחלקות מדעי הבריאות.

 
 המכינהמטרת 

מטרת המכינה לקדם את המועמדים על ידי הכשרה משלימה, שתסייע להם להתקבל ולהשתלב בלימודים 
 אקדמיים. המכינה מציעה הזדמנות נוספת לכל אותם תלמידים ,שלא מימשו את יכולתם בתיכון. 

 
 מסלולי הלימודים

, או לבעלי בגרות מיועדת לבעלי זכאות לתעודת בגרות -מכינה למדעי ההנדסה ולמדעי הטבע  .4
 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.  011במתמטיקה, פיזיקה ואנגלית בלבד וציון חוסר חלקית עם 

 חודשי לימוד(. 6) 4.41.0141פתיחת המכינה: 
 

 פתיחת המכינות הבאות מותנית במספר מינמלי של נרשמים.
 
יח"ל בבחינות  9מיועדת לבוגרי י"ב כיתות עם  -מכינה אוניברסיטאית למדעי הרוח והחברה   .0

באוניברסיטת המעוניינים להכין עצמם ללימודים  לפחות, 101, ובחינה פסיכומטרית בציון לפחות הבגרות
 הפקולטה למדעי הבריאות. רוח והחברה,  ניהול וחלק ממחלקות גוריון בנגב בפקולטות הבאות: מדעי ה-בן

 חודשי לימוד(.  6) 4.41.0141מועד פתיחת המכינה: 
 
הידע, שיפור ציוני  ןמטרת המכינה רענו -מכינת "רענון" מקוצרת למדעי ההנדסה ומדעי הטבע .1

 :העומדים בתנאים הבאים מיועדת לבעלי זכאות לבגרות בגרות והכנה לאוניברסיטה.
. ציון חיובי בבגרות יח"ל 0יח"ל או ציון עובר במתמטיקה  1לפחות בבגרות במתמטיקה  90ציון  .א 

 יח"ל בבגרות באנגלית. 0או  1ציון עובר ב  יח"ל.  0בפיזיקה 
 לפחות בחלק הכמותי בפסיכומטרי. 400לפחות בפסיכומטרי הכללי הרב תחומי. ציון  001ציון  .ב 
 לפחות )רמה בינונית( בחלק האנגלית בפסיכומטרי. 00ציון  ג. 

 חודשי לימוד(.  9) 4.4.0141מועד פתיחת המכינה: 
 
 ן בנגב, בשיתוף עם המחלקה לסיעודגוריו-מכינה ייחודית לאוניברסיטת בן -מכינה לתואר בוגר בסיעוד .1

 11בבית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקאנטי, מיועדת לאחים/אחיות מוסמכים/ות בני 
 וללא פסיכומטרי. שנות עבודה בארץ, ללא תעודת בגרות  0ומעלה בעלי ותק של לפחות 

 4.41.0141 –מועד פתיחת המכינה
 
מיועדת לצעירים חיילים משוחררים, בעלי השכלה  -למדעי ההנדסה מכינת "אופקים להייטק" .0

תיכונית, תושבי הפריפריה.  הלימודים במכינה יהוו הכשרה משלימה, הקניית מיומנויות למידה, תגבורים 
במקצועות הנדרשים לתחום מדעי ההנדסה: אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, כתיבה מדעית, אסטרטגיות 

 למידה והכרת המחשב. 
 ראשוניים ייעשו ע"י משרד הביטחון.  אבחונים       

 
פלוס, אשר אינם בעלי תעודת בגרות ומעוניינים ללמוד  11מיועדת לבני/בנות  -+01מכינת  .9

משך רישות המועצה להשכלה גבוהה. דמותאמת ל תכניתבאוניברסיטת בן גוריון בפקולטה למדעי הרוח. ה
 הלימודים חמישה חודשים. 

  4.41.0141מועד פתיחת המכינה 
 

במכינות הינו מסגל האוניברסיטה. לכל מקצוע הנלמד במכינה קיים מרכז מקצוע שהוא איש  צוות ההוראה
 סגל המחלקה המתאימה באוניברסיטה. המרכז אחראי לתכנית הלימודים, רמת הלימוד והבחינות.

 
 בחינות סופיות

בסיום לימודי המכינה נערכות בחינות סופיות ונקבעים הציונים הסופיים, המבוססים על הישגי הסטודנט 
 במהלך המכינה ובבחינה הסופית. 
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 בחינות בגרות
יח"ל, אנגלית  1,1,0במסגרת המכינה ניתן להשלים או לשפר ציוני בגרות במקצועות: מתמטיקה ברמה של 

יח"ל, מותנה במספר  0יח"ל. )פתיחת קורס אנגלית ברמה של  0רמה של יח"ל , פיסיקה ב 1,0ברמה של 
 הנרשמים(.

גוריון בנגב זוקפות הישגים אלו לזכות  -אוניברסיטת בן ללסטודנטים תינתן תעודת גמר. ועדות הקבלה ש
 המועמד, במידה שהם גבוהים מציוני הבגרות שלו.

 קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית
נה, הסטודנטים יכולים להשתלב בקורס הכנה לפסיכומטרי. הקורסים ניתנים מעבר במסגרת לימודי המכי

 למערכת השעות האישית, ומחייבים תשלום נוסף של הסטודנט. מחיר הקורס יפורסם סמוך לפתיחתו. 
 

 דיור
 מועמד המתקבל למכינה, רשאי לפנות לדיקאנט הסטודנטים בבקשה לדיור במעונות הסטודנטים. 

 
 מלגות
החינוך והיחידה לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, מעניקים סיוע בשכ"ל ובמלגות לסטודנטים  משרד

 שימצאו זכאים, בהתאם למצבם הכלכלי ובהתאם לקריטריונים של משרדים אלו. 
 

  אגודת הסטודנטים
 מכל הזכויות הניתנות לסטודנטים.  תהסטודנטים במכינה זכאים להצטרף לאגודת הסטודנטים וליהנו

 
פרטים על תנאי הקבלה, מועדי הקורסים ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי המרכז ללימודים קדם 

  www.bgu.ac.il/preאו באתר המכינה  9194191-10טוביהו, טלפון  תאקדמיים, קמפוס קריי
 

 גוריון-באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן אחווההמכללה האקדמית 
במכללה מתקיימים לימודים לקראת תואר ראשון במתכונת חלקית במסגרת הפקולטה למדעי הרוח 
והחברה, הפקולטה למדעי הטבע והפקולטה לניהול. ברוב התכניות שנים א' וב' יילמדו במכללה ושנה ג' 

מדעי המחשב ילמדו את השנה הראשונה בלבד במכללה.  גוריון בנגב. תלמידי-תלמד באוניברסיטת בן
מחלקתי ולימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה" ילמדו את כל -תלמידי "מדעי ההתנהגות דו

לימודיהם במכללה פרט לשני סמינרים אותם ילמדו בקריית האוניברסיטה בבאר שבע.  בתעודת הבוגר של 
 קיימו במכללה האקדמית אחווה.מסיימי תכנית זו יצוין כי הלימודים הת

 
:   http://in.bgu.ac.il/welcomeלפרטים נוספים ראו  בכתובת 

 או בידיעון למועמדים . 
 

 גוריון בנגב-לימודים של סטודנטים מאוניברסיטת בן
 וריוןג-במכללה האקדמית  אחווה שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בן

 
רשאים להשתתף בקורסים לתואר במכללה האקדמית אחווה שבאחריות  אינםככלל, תלמידי אב"ג 

 אקדמית של אב"ג. במקרים חריגים, סטודנט של אב"ג שיבקש ללמוד במכללה ינקוט בצעדים שלהלן:
 
 יגיש בקשה מנומקת בכתב למתאם האקדמי המחלקתי לקבלת המלצתו. .4

 

 בקשה כנ"ל בצרוף המלצת המתאם האקדמי המחלקתי תועבר לאישור המתאם האקדמי הפקולטי. .0
 

 המתאם האקדמי הפקולטי הוא הסמכות הבלעדית לאישור בקשה כנ"ל. .1
 

נות סטודנטים לצורך התחשבנות בין העתק האישור של המתאם האקדמי הפקולטי ישלח למדור חשבו .1
 האוניברסיטה למכללה.

 
ידי המכללה ישירות למזכירות -יאושר לסטודנט של אב"ג ללמוד במכללה, ידווח עלכל קורס כנ"ל ש

הפקולטה בה לומד הסטודנט. רק קורס שלגביו יוצג האישור המתאים של המתאם האקדמי הפקולטי, יוכר 
 לצורך קבלת נקודות זכות בגינו.

http://www.bgu.ac.il/pre
http://in.bgu.ac.il/welcome
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לא קבלת האישורים פי הכללים שלעיל וישתתף בקורסים על דעת עצמו, ל-סטודנט שלא יפעל על

גוריון בנגב לא -המתאימים, יישא באחריות לאי הכרה בנקודות הזכות. מובהר בזאת כי אוניברסיטת בן
 תעביר למכללות כל תשלום בגין סטודנטים שלימודיהם לא אושרו.

 
במקרים חריגים ויוצאי דופן, סטודנטים הלומדים בחטיבה האקדמית במכללה, שיבקשו ללמוד קורס 

, לבקשתם עקרוני  במכללה לקבלת אישורהמחלקתי שבע, יפנו למתאם האקדמי -רסיטה בבארבאוניב
ועדת כזה היא בידי  סופי  . הסמכות הבלעדית למתן אישוראישור זה כפוף לאישור ועדת הוראה פקולטית

 .הוראה פקולטית בלבד
 

 שכר לימוד, אישורים, שינוי פרטים אישיים ושעות לימוד
 

 לימוד-שכרעקרונות 
 

גוריון בנגב זהה בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ועשוי להשתנות בהתאם -שכר הלימוד באוניברסיטת בן
להחלטת המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך. גובה החיובים יקבע לאחר פרסום מדד יולי של אותה 

 שנה.
 

לימוד" לכל שנה אקדמית, באתר: -ראו חוברת "הוראות והסברים לסדרי הרשמה ותשלום שכר -לפרטים 
http://www.bgu.ac.il/accounts 

 
 אישורי לימודים

 
ידע אישור לאחר עריכת הרישום לקורסים באינטרנט בכל סמסטר, יוכל כל סטודנט להפיק בקיוסק המ

 לימודים .
ציונים בעברית או באנגלית  תאישורי לימודים נוספים, העתקים של תעודת בוגר בעברית או באנגלית, גיליונו

 ניתן להזמין ולשלם באמצעות האינטרנט בקיוסק המידע תחת "שירותי מידע לסטודנטים". –
 

 אישורים למכס ו/או קונסוליות ניתן לקבל במדור מעקב.
 

יגישו את בקשותיהם  לאישורים למזכירות בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר  .Ph.Dלתואר הלומדים 
 מתקדמים.

 
הלימוד ושקלול -)והשלכותיהם על שכר  שינויים במערכת הלימודים לאחר תום תקופת השינויים

 הממוצע המצטבר( –הציונים 
 

שינויים, ביטול הקורסים לא בפקולטות בהן ניתן לבצע שינויים במערכת הלימודים לאחר תום תקופת ה
 חישוב גובה שכר הלימוד.   יישפיע בשום מקרה על היקף המערכת לצורכ

 
 ולא ישוקללו בממוצע המצטבר. 1משקל הקורסים שיבוטלו לאחר המועד יהיה 

 ביטוי לקורסים הנ"ל )אך הם הנתונים ישמרו במחשב(. ןהציונים הסופי לתואר לא יינת ןבגיליו
 

 אישיים שינויים בפרטים
 

בכל מקרה של שינוי בפרטים אישיים )כגון: כתובת, טלפון, עדכון פרטי חשבון בנק להחזרים וכו'( חלה חובה 
 על הסטודנטים לעדכן את פרטיהם בקיוסק המידע תחת "שירותי מידע אישי". 

 ים.מובהר כי לא ניתן לשנות פרטים אישיים בתעודת הבוגר או במסמכי הסטודנט לאחר סיום הלימוד
 
 
 

http://www.bgu.ac.il/accounts
http://www.bgu.ac.il/accounts
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 שעות הלימוד
 

 10.11-01.11  בשעות  ה'-בימים א'  הלימודים מתקיימים 
 10.11-41.11       ביום ו'        

 
 דקות. 01דקות. משך כל שעור  41התחלת השעורים בכל שעה שלמה + 

 
 לימודים מיוחדים שלא לתואר

 
תואר שני במוסד אחר להשכלה קיימת אפשרות ללמוד לימודי השלמה, לבעל תואר ראשון הלומד לקראת 

 גבוהה, וזאת באישור המוסד בו לומד התלמיד.
ללמוד שלא לקראת תואר, רשאי להגיש את מועמדותו להתקבל כ"תלמיד  ןכמו כן, בעל תואר ראשון המעוניי

 סמך דיון מיוחד.-מיוחד שלא לתואר" לשנה אחת ועל
 
 

 בחינות
 

 , בכתובת:נוהל בחינות אוניברסיטאי
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exmas_procedure.pdf 

  
 ערעור על מטלות ביניים הניתנות במהלך הסמסטר

כישלון  -לפחות, או שכישלון בה משמע 10%סטודנט רשאי לערער על ציון מטלת ביניים בודדת שמשקלה 
 בקורס.

מובהר שבצבר מטלות )לדוג' מעבדות, תרגילים וכ'( ניתן יהיה לערער על כל אחת מהמטלות בצבר, ובתנאי 
 לפחות. 10%שמשקלה של כל מטלה 

 
 נוהל הערעור יהיה כמפורט:

 
 הגשת ערעור

ערעור בפקולטה, , על פי הנוהג להגשת שעות( 90) סטודנט חייב להגיש את ערעורו המנומק תוך שלושה ימים
 מפרסום הציון/תאריך החשיפה.

ה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס מטלסטודנט המערער על הציון יהיה מודע לכך שה
 בערעורו. לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.

 
 תשובה על ערעור

המורה חייב להגיב על הערעור תוך שבוע. אם החליט המורה לשנות/לא לשנות את ציונו של הסטודנט, יציין 
מה הציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי. השינוי יהיה תקף לאחר אישור ראש המחלקה/ועדת 

 הוראה או הגורם המוסמך. 
 

  (לפחות %01עבודה מסכמת בקורס )שמשקלה  נוהל בדיקת
 

 משך בדיקה
 

 ימים. 10 -חודש. לתואר שני* -לתואר ראשון
 *לא כולל עבודת תיזה

   
 זמן להגשת ערעור  

 
 תוך שבוע

 
  בדיקת הערעור

 
 תוך שבועיים

 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exmas_procedure.pdf
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exmas_procedure.pdf
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 4102-4103 ד"תשעלוח לשנת הלימודים        
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/acadcalander.aspx 

 
 21.11.2110 ד"תשע' בחשון, ט"זיום א',  ד"פתיחת שנת לימודים תשע

 4.40.0141 ד"תשעבכסלו,  חיום א', כ" חופשת חנוכה
 49.4.0141 ד"תשעבשבט,  ט"זיום ו',  סיום סמסטר סתיו

 ד"תשעבשבט,  י"חמיום א',  תקופת בחינות סמסטר סתיו
 ד"תשע א' באדר עד וכולל יום ו', כ"ח

46.4.0141 
00.0.0141 

 0.1.0141 ד"תשע,  א' באדר ל'יום א',  פתיחת סמסטר אביב
 ד"תשע,  ב' מיום ה' י"א באדר חופשת פורים

 ד"תשע, ב' , י"ד באדרעד וכולל יום א'
41.1.0141 
49.1.0141 

 ד"תשעמיום ה', י' בניסן,  חופשת פסח
 ד"תשעעד וכולל יום ב', כ"א בניסן 

41.1.0141 
04.1.0141 

 חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל 
 ויום העצמאות

בשעה  ד"תשע' באייר, דמיום א', 
40.11 

 ד"תשעעד וכולל יום ג', ו' באייר, 

בשעה  1.0.0141
40.11 

9.0.0141 
 ד"תשעמיום ג' ה' בסיון,  חופשת חג שבועות

 ד"תשע' בסיון, ועד וכולל יום ד' 
1.9.0141 
1.9.0141 

 01.9.0141 ד"תשע,  "ב בסיוןיום ו', כ סיום סמסטר אביב
 ד"תשע, סיוןב דמיום א', כ" תקופת בחינות סמסטר אביב

 ד"תשע, ב' באהעד וכולל יום ו', 
00.9.0141 
4.0.0141 

 0.0.0141 ד"יום ג', ט' באב, תשע פגרת ט' באב
 ד"א' בתשרי, תשעמיום ה',  חופשת ראש שנה

 ד"תשע עד וכולל יום ו', ב' בתשרי,
00.6.0141 
09.6.0141 

 ד"מיום ה', ט"ו בתשרי, תשע חופשת סוכות
 ד"עד וכולל יום ה', כ"ב בתשרי, תשע

6.41.0141 
49.41.0141 

 20.11.2114 ד"' בחשון, תשעביום א',  ה"פתיחת שנת הלימודים תשע
 
 
 

 לתשומת לב
לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם האוניברסיטה תשתדל 

 ללוח הזמנים כמפורט בידיעונים השונים.
למרות זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך את שנת 
הלימודים או לשנות את מועדי הסמסטרים והחופשות ו/או להכניס כל 

שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או 
 י שיקול דעתה.  אקדמית לפ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/acadcalander.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/acadcalander.aspx
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 ולנוצרים י מנוחה למוסלמים, לדרוזיםימ

 4102-4103 ד"תשעלשנת הלימודים 
  

 חגי המוסלמים
 40.41.0141 –מ        ימים 1       עיד אלאדחא )חג הקורבן(

 1.44.0141      יום אחד    (4106מוחרם )ראש השנה ההג'רית  4
 41.4.0141      יום אחד       יום הולדת הנביא מוחמד

 09.0.0141      יום אחדאל מעראג' )עליית הנביא השמיימה(לילת אלאסרא' ו
 00.9.0141      ימים 06-11       רמדאן )חודש הצום(

   00.9.0141       ימים 1        עיד אלפטר
 
 

שינויים במועדי החגים הערה: היות וראש החודש בשנה ההג'רית נקבע על פי הלבנה, עלולים לחול 
 המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים.

 
   

 
 חגי העדה הדרוזית

 41.6.0141      יום אחד       יום הנביא סבלאן
 40.41.0141 –מ        ימים 1       חד הקורבן )עיד אלאדחה(
 00.4.0141      יום אחד       חד הנביא אליהו )אלח'דר(

 00.1.0141 –מ        ימים 1       בחד הנביא שועיי
 
 
 

 חגי העדות הנוצריות
 

 ארמנים    אורתודוכסים    קתולים/פרוטסטנטים        
 46.4.0141     9.4.0141       00.40.0141      חג המולד

 41.4.0141     41.4.0141       4.4.0141      ראש השנה
 01.1.0141     01.1.0141       01.1.0141       פסחא
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 ד"תשעמועדי ההרשמה לקורסים לשנת הלימודים 

 
 סמסטר סתיו

 
 

 0-1.6.0141, 1.41.0141, 41-49.41.0141           הפקולטה למדעי ההנדסה
 

    49.6.0140, 06-11.6.0141             הפקולטה לניהול 
        

 9-41.41.0141         הפקולטה למדעי הרוח והחברה
 

 4-0.41.0141            הפקולטה למדעי הטבע
 

 40-49.6.0141, 1.41.0141           הפקולטה למדעי הבריאות 
 

  11.6.0141              קמפוס אילת
 
 

להרשמה לקורסים לסמסטר סתיו תיערך בשבועיים הראשונים של הסמסטר בין   תקופת שינויים
 התאריכים:

 .10.11 בשעה 0.11.2110ב סיום הרישום , 21.11-0.11.2110
 
 

 סמסטר אביב
 

 00-01.4.0141,  40-41.0.0141            הפקולטה למדעי הבריאות 
        

 09-11.4.0141          הפקולטה למדעי הרוח והחברה
 

 0-1.0.0141              הפקולטה לניהול
 

 0-9.0.0141             הפקולטה למדעי הטבע
 

 6-41.0.0141, 49-49.0.0141            הפקולטה למדעי ההנדסה
 

 40.0.0141               קמפוס אילת
 
 
 

להרשמה לקורסים לסמסטר אביב תיערך בשבועיים הראשונים של הסמסטר בין   תקופת שינויים
 התאריכים:

 .10.11 בשעה 20.0.2114ב סיום הרישום  ,2-20.0.2114
 
 
 

 סטודנט/ית יקר/ה
חלון הזמן להרשמה לקורסים, שהוקצה ע"י הפקולטה, הינו אישי ומותאם להתקדמותך בלימודים 

 כסטודנט.
הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה, תאפשר לך להירשם ולהשתתף בקורסים המיועדים למחזור שלך 

 ובכך להשלים את לימודיך לתואר במועד.
 ולא לצרכיך האישיים, מהווה עברת משמעת. שימוש בחלון הזמן, לא בהתאם לייעודו המקורי,

 סטודנט שיימצא כי ניצל לרעה זכות זו, יועמד לדין משמעתי בפני בית הדין למשמעת סטודנטים.
 

 ביטול קורסים ע"י האוניברסיטה לאחר תקופת השינויים
 האוניברסיטה רשאית לבטל קורסים לאחר תקופת השינויים, באם מספר הסטודנטים שרשומים נמוך

 מהמכסה המינמלית לפתיחת הקורס.
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 מעבדות

 
 מעבדות מחקר

 גוריון בנגב הולך ומתרחב באופן ניכר מדי שנה ותהליך זה יימשך גם להבא.-היקף המחקר באוניברסיטת בן
התרחבות זו והקמת מעבדות מחקר נוספות מאפשרות לתלמידי התואר השני והשלישי בפקולטות לערוך את 

 כתלי המוסד. מחקריהם בין
 

תלמידי התואר השני והשלישי יוכלו לעסוק בעבודתם במסגרת המעבדות המיוחדות או  במסגרת המחקר 
 של הסגל בהווה.

 
 מעבדות הוראה

 נוסף למעבדות המחקר קיימות גם מעבדות הוראה.
 

 מעבדות למדעים בסיסיים
 למדעים בסיסיים.הסטודנטים במדעי הטבע ובמדעי ההנדסה חייבים להשתמש במעבדות 

 
 מעבדות מקצועיות

סטודנטים הלומדים במסלולי הלימוד במדעים ובמדעי ההנדסה, משתמשים במעבדות מקצועיות. ראה 
 פירוט בשנתון הפקולטות.

 
 

 תדריך למעבדות ותרגילים
 

 מבוא
 

השתתפות המעבדות והתרגילים מבטאים חלק של לימוד פעיל מצד הסטודנט ולפיכך נדרשת מהסטודנטים 
 פעילה, הן מבחינת נוכחות והן מבחינת הגשת הדו"חות, כפי שמפורט להלן.

 
 התדריך בא להסדיר את הנהלים המקובלים לגבי מעבדות ותרגילים.

 
מהוראות התדריך טעונה  המורים וסטודנטים כאחד מתבקשים לפעול בהתאם להוראות התדריך. כל סטיי

 אישור מהדיקן/ יו"ר ועדת הוראה.
 

מנהלה/אגף  www.bgu.ac.il: במידע המופיע באתר מחלקת בטיחות ראות ותקנות בטיחות מומלץ לעייןלהו
 פיתוח ולוגיסטיקה/בטיחות.

 
 מעבדות .4
 
 פרסום חומר הכנה למעבדה .א
 

ספרות מוגדרים המורה האחראי למעבדה ידאג לפרסם בעוד מועד חומר רקע למעבדה, לרבות מקורות 
ומפורטים ככל האפשר. במידת האפשר רצוי לפרסם את חוברת המעבדה כבר בתחילת הסמסטר. על 

המחלקות לדאוג לכך שימצא מספר עותקים בכמות מספקת, מחומר הרקע המצוין לעיל, בספריות 
 האוניברסיטה.

 
 חובת קבלת תדרוך בתוך המעבדה .ב
 
למתן תדריך )בעיקר לאספקטים הטכניים והבטיחותיים מומלץ שחלקה הראשון של המעבדה יוקדש  (4)

 של ביצוע הניסוי( והסבר לסטודנטים ע"י המדריך.

http://www.bgu.ac.il/
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מהם להכין דו"ח קצר, שיוצג  על מנת להבטיח שהסטודנטים יבואו מוכנים למעבדה, מומלץ לדרוש (0)
 המדריך בתחילת המעבדה, ו/או להשתתף בבוחן קצר. בפני

 
 דו"ח המעבדה והכנתו ג. 

 

המורה האחראי למעבדה יודיע לסטודנטים בתחילת שנת הלימודים על סדרי הגשת הדו"חות  (4)  
שבועיים לאחר תום המעבדה. -הדו"חות יימסרו כפי שיקבע ע"י המורה, בדרך כלל תוך שבועורישומם. 

הדו"חות יוחזרו או יוצגו לסטודנטים תוך שבועיים מיום מסירתם ולא יאוחר מחודש לאחר תום 
 הקורס.

 
להיות מצוין בצורה  דו"ח המעבדה יתרכז בעיקר בתוצאות הניסוי ובמסקנות. הרקע לניסוי צריך (0)  

 ידי המחלקה הנוגעת בדבר.-צורת ההגשה של הדו"ח תקבע עלובקצרה.  תמציתית
ידי החלק הכרוך בשיקול דעת -צורת הדו"ח תקבע על –במקרים מיוחדים )כמו רפרט, דו"ח ספרותי( 

 דובר בחלק הדיוני של הדו"ח או במסקנותיו(.כלל מ )בדרך
 

 מספר המעבדות שמותר לסטודנט להחסיר להיעדר מהן  ד.  
 

מעבדות בסמסטר  0סטודנט, שהחסיר בגלל שירות מילואים או מסיבות מוצדקות אחרות, עד  (4) 
בהשלמות מעבדות בסמסטר, לא יותר ממעבדה אחת(, בד"כ לא יהיה חייב  9שיש בו עד  )ובמקצוע

 מעבדות אלו.

 עם זאת, בסמכות המורה האחראי למעבדה, לקבוע כי נדרשת השלמה של המעבדות החסרות. 
 

סטודנט, שבגלל שירות מילואים החסיר יותר ממספר המעבדות האמור, רשאי המורה האחראי  (0) 
 החסרות.לשחרר אותו ממעבדות אלו או מחלקן ולקבוע לו תאריך להשלמת המעבדות למעבדה 

 
לעיל חל עליו, יוכל  0ואין האמור בסעיף  4סטודנט, שהחסיר יותר מעבדות מהאמור בסעיף  (1)  

 במעבדות השלמה אם תתקיימנה כאלו, רק באישור וועדת הוראה.להשתתף 
  

לעיל ולא  4המצוינת בסעיף  סטודנט, שנעדר ממעבדות ללא סיבה מוצדקת או שנעדר מעבר למכסה (1)  
 המעבדות החסרות, לא יורשה לגשת לבחינות במקצוע הנדון וציונו בקורס יהיה "נכשל".  השלים

 
 הרחקת סטודנט מהמעבדה ה. 

 
 הרחקת סטודנט מהמעבדה תותר במקרים הבאים: 

 
 במקרה שההרחקה נובעת מטעמי בטיחות. (4)  

 
 במקרה שההרחקה נובעת מסיבות משמעת. (0)   

 
 למקצוע רשאי להרחיק סטודנט בגלל חוסר הכנה מספקת.המורה האחראי    (1)   

 
 דין איחור למעבדות ו. 

 
אין לאחר למעבדות. המורה האחראי למעבדה רשאי לאשר כניסתו למעבדה של סטודנט מאחר לפי 

 שיקול דעתו.
 

 פרסום ציוני מעבדה ז. 
 

לסטודנטים מה משקלה ציוני המעבדה יפורסמו ויובאו לידיעת הסטודנטים. האחראי למקצוע יודיע 
 היחסי של המעבדה באותו מקצוע.
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 תרגילים .0
 
 חובת מסירת תרגילים א. 

 
ידי -קף הגשת התרגילים יקבע עליה קיימת חובת מסירת תרגילים, אם התרגיל נכלל בתכנית הלימודים.

 המורה האחראי למקצוע.
 
 בדיקת תרגילים והחזרתם ב. 

 
מתוקנים תוך שבועיים. אם אין אפשרות פיזית לבדוק את כל יש לבדוק את כל התרגילים ולהחזירם 

 התרגילים, יש לפרסם ולהפיץ בין הסטודנטים טופס פתרון לדוגמא של כל התרגילים.
 
 מספר סטודנטים בקבוצת תרגיל .ג
 
 סטודנטים. 01מספר המשתתפים בתרגיל לא יעלה בדרך כלל על  
 
 

 נוהל למקרה של גרימת נזק במעבדות
 
 בין שני סוגי נזקים:יש להבחין  .4
 
  ידי הסטודנט בתום לב.-נזק הנגרם על .א

 ידי הסטודנט כתוצאה מרשלנות ו/או מפעולה הנוגדת את ההנחיות של מדריך המעבדה -נזק הנגרם על .ב
 הן בכתב והן בע"פ.     
 
מורה האחראי לקורס במעבדה קובע את מידת אחריותו של הסטודנט בגרימת נזקים למכשור ו/או ה .0

 במעבדות.לציוד 
 
והמעבדה  ה, יכוסו מדמי שירותי הספריי4הוצאות כספיות לכיסוי הנזקים הנגרמים לפי סעיף א .1

 חייבים בהם.שהסטודנטים 
 
ידי הסטודנט שגרם לנזק, עד לסכום -, יכוסו על0הוצאות כספיות לכיסוי הנזקים הנגרמים לפי סעיף א .1

ן בפני הממונה על המשמעת, על מנת שיקבע את ש"ח יובא העניי 401במקרה שהנזק עולה על ₪.  401של  
מידת אחריותו של הסטודנט ואם קיים צורך לנקוט באמצעים משמעתיים נוספים, זאת לפי תקנון המשמעת 

 של האוניברסיטה.
 
ש"ח, ימלא האחראי למעבדה טופס "חיוב עבור  401אינו עולה על  0במקרה שהנזק שנגרם לפי סעיף א .0

 ה טעון אישור ראש המחלקה. נזקים במעבדה". חיוב ז
 
ש"ח, רשאי לערער  401, כאשר הנזק אינו עולה על 0סטודנט שמואשם בגרימת נזק במעבדה לפי סעיף א .9

 בפני ראש המחלקה.
 
במקרה שהסטודנט מערער על החלטת ראש המחלקה, יועבר הנושא להכרעת הדיקן. בטרם יכריע  .9

אפשרות לנציג הסטודנטים, בוגר אותה מעבדה, להשמיע בפני הדיקן את השגותיו ולהביע את  ןהדיקן, תינת
ידי הפקולטה הנוגעת בדבר, מתוך רשימת -עמדתו באשר לקביעת סוג הנזק. נציג הסטודנטים ייקבע על

ו של ידי אגודת הסטודנטים, שהינם בוגרי אותה מעבדה ואינם נמנים עם בני כיתת-הסטודנטים, שתוגש על
 הסטודנט הנתבע.
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 דיקנאט הסטודנטים
 

תרבותי תוך תאום -דיקנאט הסטודנטים מסייע לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי, החברתי
וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה ועם אגודת הסטודנטים ודואג לרווחת 

 הסטודנטים בקמפוסים.
הקמפוס  -נמצאים בבית הסטודנט )קומה ב'( בקרית האוניברסיטה החדשה משרדי דיקנאט הסטודנטים

 ע"ש מרקוס.
 .10-9014111. מענה קולי בטלפון  41.11-41.11ה' -שעות הקבלה בימי א'

 10-9190190/9 -. מדור המעונות10-91190196/91-לשכת הדיקן טלפונים:  
  .10 -4/9190191 -. מדור סיוע כלכלי 10 -9190199/0  -מדור קידום סטודנטים                   

 10-9196109 -הממונה על הזכיינים 10-9194100 -השרות הפסיכולוגי לסטודנטים  
 www.bgu.ac.il/dekanat  אתר דיקנאט הסטודנטים באינטרנט                   

 אמצעי סיוע לסטודנטים .1
 האוניברסיטה משתדלת לעזור לכל הסטודנטים  הזקוקים לעזרה כספית בעת הלימודים.

הקריטריונים לקביעת הזכאים נקבעו ע"י ועדה ציבורית בהשתתפות נציגי הסטודנטים, והם מבוססים על 
  מצב  כלכלי והישגים בלימודים.

 
 מלגות מטעם האוניברסיטה לתלמידי התואר הראשון, והשני  4.4 

נטים באוניברסיטה יגישו בקשות על פי המועדים שיפורסמו באתר האינטרנט של הדיקנאט סטוד
 ובלוחות המודעות.

תנאי לקבלת מלגה הוא השתתפות בפעילות חברתית או קהילתית אשר מאושרת ע"י הדיקנאט. 
הזכאות/אי הזכאות למלגה תישלחנה בדוא"ל לסטודנטים. כמו כן, תשובה אפשר לגבי  הודעות 

ל באתר האינטרנט של הדיקאנט כמצוין לעיל ובמענה הקולי. סטודנטים אשר בקשתם לקב
ימים מיום  04נדחתה, רשאים לערער על ההחלטה ע"י פנייה בכתב למדור הסיוע בדיקנאט תוך 

   משלוח ההודעה.
 

 הלוואות מטעם האוניברסיטה 4.0 
 נוחים, במיוחד. האוניברסיטה מעמידה קרנות למתן הלוואות לסטודנטים בתנאים  

מידע וטפסים ניתן לקבל באתר הדיקנאט באינטרנט. את הטפסים יש להגיש למדור סיוע כלכלי 
 בדיקנאט במהלך שנת הלימודים.

 
 מלגות לספורטאים מצטיינים 4.1 

ניתנות לסטודנטים המשתתפים בקבוצות הספורט הייצוגי של האוניברסיטה, מתוך מגמה לעודד 
 פעילות ספורטיבית 

 פי המלצת מאמני הקבוצות ובאישור ועדת הספורט.-באוניברסיטה. המלגות ניתנות על  
 

 מלגות הצטיינות בהתנדבות 4.1 
 ניתנות לסטודנטים אשר הצטיינו בפעילותם ההתנדבותית למען הקהילה והחברה.  

 הסטודנטים  סטודנטים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים להגיש מועמדותם לדיקנאט                
 נא לעקוב אחר פרסום בלוח המודעות באתר הדיקנאט.סמסטר א'. בסוף                

 
 קרן המשותפת לאוניברסיטה ולאייסף ) הקרן הבינלאומית  לחינוך( 4.0 

                    
ם אקדמיים גבוהים, בכל האוניברסיטה בשיתוף קרן אייסף, מעניקה מלגות לסטודנטים בעלי הישגי

שימת דגש למצבם הכלכלי והחברתי. הסטודנטים נבחרים מבין מגישי הבקשות לסיוע התארים עם 
 כלכלי מהאוניברסיטה.

 הסטודנטים החברים בקרן, פועלים בתמורה למלגה בפרויקטים חברתיים למען הקהילה.
 

  קרן הסיוע לסטודנטים מטעם משרד החינוך והתרבות 4.9 
 משרד החינוך מעמיד לרשות הסטודנטים הלוואות ומענקים, למטרות הקשורות ישירות 

http://www.bgu.ac.il/dekanat
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 ולשכר הלימוד.  בלימודים   
 הקרן מיועדת לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, הלומדים לימודים אקדמיים ואשר עיקר   
 פים לטופס לימודיהם. פרטים על תנאי הסיוע יפורסמו על לוחות המודעות ומצור עיסוקם הוא   
 יהיה לרכוש בחנות הספרים אקדמון בקמפוס במועדים שיפורסמו על  הבקשה לסיוע, אותו ניתן  
 לוחות המודעות.  

 
 דיור במעונות הסטודנטים .2

 מכינות. כל הלומדים באוניברסיטה, כולל תלמידילמעונות רשאים להגיש בקשה 
את רצונם שים לעדכן בקיוסק המידע האישי באינטרנט סטודנטים שמתגוררים כבר במעונות, מתבק

 להמשיך ולהתגורר ואינם נדרשים להגיש בקשה מחדש.
מידע האישי באינטרנט ניתן להתעדכן במצב טיפול הבקשה, לשלם מקדמה להזין את בקשת קיוסק הב

 השיבוץ ולראות את תוצאות השיבוץ.
 מודים.בקשה לדיור במעונות, ניתן להגיש במהלך כל שנת הלי

 מידע וטפסים להגשת בקשה ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר הדיקנאט באינטרנט.
 הגשת הבקשות במועד שיפורסם על גבי לוחות המודעות ובאתר הדיקנאט באינטרנט.

 בקשות ניתן להגיש לאחר קבלת המועמד לאוניברסיטה, גם אם טרם שולמה המקדמה לשכ"ל.
ידי דיקנאט -ימים מיום משלוח ההודעה על 04סטודנטים, אשר בקשתם נדחתה, רשאים לערער בכתב תוך 

 הסטודנטים.
לרשות הסטודנטים במעונות השירותים הבאים: מועדונים, חדרי לימוד עצמי, קפיטריות ופאב, מינימרקט, 

 מכבסות בשרות עצמי, חדרי מחשבים.
 ם, מטפלים בבעיות אישיות המתעוררות ומפעילים תכניות תרבות סטודנטים המועסקים כמדריכים חברתיי

 הכוללות הרצאות, מסיבות וחוגים.
 
 סיוע בעניינים אקדמיים .0

 דיקן הסטודנטים מסייע לסטודנטים בפתרון בעיות אקדמיות המתעוררות במהלך לימודים.
לטה, רשאים לפנות אל סטודנטים שלא ימצאו פתרון לבעיותיהם האקדמיות במסגרת המחלקה או הפקו

 הדיקן בבקשה להתערבותו. דיקן הסטודנטים יקבע אם המקרה מחייב את התערבותו ויפעל בהתאם.
 
 אקדמי לא תקין  מיועדת לסטודנטים במצב תכניתהכנית למניעת נשירה מהלימודים: ת 1.4 
כישלונות לפחות. הסטודנטים  0-ומטה ו 91, בעלי ממוצע מצטבר (תנאי" "אזהרה"/"על )  

סיוע, ליווי  תכניתרכזת למניעת נשירה. בפגישה זו תבנה  המתאימים יוזמנו לפגישה עם 
באסטרטגיות למידה, טיפול פרטני יעוץ  הסיוע מורכבת משיעורי עזר, תכנית. ומעקב

 תתפות פסיכולוגי תומך, טיפול בחרדת בחינות, סדנאות. הש
 כרוכה בתשלום. פרטים במדור קידום סטודנטים. תכניתב   
 
 למדור קידום סטודנטים לקבל סיוע סטודנטים הנתקלים בקשיים בלימודיהם מוזמנים -שיעורי עזר 1.0 

 41-בשיעורי עזר. שיעורי העזר מועברים ע"י חונכים שהם סטודנטים מצטיינים. סטודנט זכאי ל
שעות במימון  0-שעות במימון הסטודנט ו 0שעות סיוע בסמסטר, בתשלום מסובסד, כאשר 

 ב' בלבד.-הדיקנאט. שיעורי העזר מתקיימים בסמסטר א' ו
 
  במסגרת התכנית ניתן לקבל סיוע בתחומים הבאים:   -סיוע לסטודנטים מהמגזר הערבי  תכנית   1.1  

 , ייעוץ אקדמי, יפור מיומנויות הלמידהלשסדנאות ,  חניכה חברתית, בקבוצות עזרה לימודית              
 פעילות תרבותית.              

 ניתן לפנות ליועץ האקדמי לסטודנטים ערביים במדור קידום סטודנטים.               
 
   נערכים החל מחודש לפני תחילת תקופת  -מרתונים )שיעורי תגבור קבוצתיים לקראת בחינות(   1.1 

 הבחינות.                     
              ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי. פרטים במדור קידום סטודנטים.                

    
  ניתן לצפות בקורסים מצולמים בחדר צפייה הנמצא במרתף בית  -דר צפייה בקורסים מצולמיםח   1.0 

 הסטודנט.                      
 צפייה בקורסים מצולמיםרשימת קורסים מצולמים ניתן למצוא באתר הדיקנאט.        
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ניתן לצפות בקורסים מצולמים באתר דיקנאט הסטודנטים   
http://karish.bgu.ac.il/video/LoginPage.asp?l=h 

 
 10:11-41:11וביום ו' בין השעות  10:40-01:11ה' בין השעות -החדר פתוח בימים א'                 

 
  

  לרשות הסטודנטים עומדים שלושה מרכזים ללמידה עצמית: בבית הסטודנט בקומת המרתף   1.9 
  . במרכז הלמידה במרתף בית הסטודנט ישנו חדר לימוד 00במרתף בניין  ובקומה ב' וכן                 
  הלמידה מצויים לסטודנטים לקוי ראיה ולקויי למידה המצויד בעזרים וציוד מותאם. במרכזי                  
  ובימי ו' בין  01:11ועד  10:11עד ה' בין השעות  בימים א'  מחשבים. מרכזי הלמידה פתוחים                  
 .41:11עד  10:11השעות                  

 
  המעוניינים יפנו לרכז ספריית השאלה באגודת הסטודנטים. -ספריית השאלת ספרי לימוד 1.9 

 
 פרטים מלאים ניתן למצוא בתקנון המילואים -לסטודנטים ששירתו במילואיםסיוע  .4

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/reserve.aspx 
 
   
 מרכז תמיכה לסטודנטים לקויי למידה, הפרעות קשב ובעלי מוגבלויות .5

לקוי למידה, סטודנטים בעלי מוגבלות פיזית או נפשית מוזמנים להסתייע בשרותי מרכז התמיכה סטודנטים 
 במדור קידום סטודנטים. מרכז זה הוקם בסיועו של הביטוח הלאומי, האגף לפיתוח שירותים.

 התמיכה מיועדת לסייע לסטודנטים בעלי המוגבלות בהסתגלותם הלימודית, הרגשית והחברתית.
 

ליווי אישי, קורסים, סדנאות, תמיכה רגשית  פרטנית, מרכז משאבים לטכנולוגיות מסייעות,  -ע המרכז מצי
למניעת נשירה מהלימודים והכוון תעסוקתי בשנת לימודיהם האחרונה לקראת יציאתם  תכניתחונכות, 

 ל"שוק העבודה". 
 
 וסטודנטים ברורה לא מסיבה בלימודים המתקשים סטודנטים, למידה לקויי סטודנטים  0.4  

 למידה ללקויי האוניברסיטאית לוועדה לפנות מוזמנים ,למידה לקויות בעבר כבעלי שאובחנו
 לימודי.  וייעוץ סיוע ולקבל

 לפנות מוזמנים הפסיכומטרי במבחן להתאמות וזקוקים ללימודים התקבלו לא מי שעדיין גם

 .בנושא ומידע ייעוץ ולקבל
 
 .מחדש לאבחון הוועדה ידי על יופנו לוועדה הפונים מועמדים / הסטודנטים כל   
 

  לטופס האבחון את יצרפו  ,מידה( בעברל פקודית אבחון כוןמ) ל"מת אבחון שעברו סטודנטים
 ולהחלטתה לעיונה (קודמים אבחונים כולל (האבחון מיום שנים חמש שלא עברו ובתנאייה, הפני

 .ללקויי למידה האוניברסיטאית הוועדה של

 .נוסף אבחון לדרוש ,אלה במקרים גם את הזכות לעצמה שומרת הוועדה
 ₪. 4101 – 0140ליולי   נכון ומחירו בתשלום כרוך אבחון מת"ל

 ממחיר 20% עד של להחזר זכאים אקונומי-סוציו בסיס על דיקן מלגת שמקבלים סטודנטים
 האבחון(. עשו את בה )בשנה האבחון

 

 .למידה לקויות בנושא החדש החוק והפעלת התקנות להתקנת עד בתוקף הן אלה הנחיות    
  ,למידה בלקויות לטיפול האוניברסיטאית הוועדה אל מועברים והאבחונים הפנייה טופסי
 .הרלוונטיות על ההתאמות ולהחלטה לדיון

 .בחינות ולמדור המחלקתית ההוראה לוועדת גם יועברו ההתאמות על ההחלטות    
 לבחינות התאמות לקבל כדי ,לכן .חודשיים לפחות נמשך למידה בלקויות וההכרה האבחון הליך
 הסמסטר בראשית או הלימודים שנת בראשית ההכרה תהליך את רצוי להתחיל ,סמסטר סוף

 .השני

 
   

http://karish.bgu.ac.il/video/LoginPage.asp?l=h
http://karish.bgu.ac.il/video/LoginPage.asp?l=h
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/reserve.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/reserve.aspx
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  ערעורים     

 .הוועדה החלטות על לערער זכאים נדחתה התאמות לקבל שבקשתם סטודנטים  

 .סמסטר בכל פעמים מספר המתכנסת הערעורים בוועדת יידון אשר מנומק מכתב להגיש יש כך לשם   

 .בלבד אחת פעם לערער ניתן .סטודנטים קידום למדור להגיש יש המכתב את   

 .יתקבל והערעור במידה יוחזרו אשר ,₪ 100 של בעלות כרוכה לערעור בקשה הגשת   
 

 יצורפו למרכז התמיכה ויהיו זכאים לתמיכה  ,למידה לקויות כבעלי שהוכרו סטודנטים 
 לשנה ויכלול ₪  401האבחון. הסיוע כרוך בתשלום חד פעמי של עד  לימודית ע"ס תוצאות 
 את אחד או יותר מהמרכיבים הבאים: חונכות קבועה של עד שלוש שעות שבועיות במהלך  
 ימוש בחדר השנה, סדנאות לאסטרטגיות למידה, יעוץ וליווי של מתאם תמיכה, ש 
  טכנולוגיות )עתידי( ועוד. 

 
 
 )ל")מת למידה תפקודי אבחון מכון      5.2  

 ל(."מת(למידה תפקודי אבחון מכון פועל הסטודנטים בדיקנאט    
  ,יהצדיסלק - שכיחות למידה אבחון לקויות לצורך שפותחה ממוחשבת מערכת הינה ל"מת מערכת    
 .וריכוז קשב הפרעת לקיום הסבירות הערכת וכן – ודיסגרפיה דיסקלקוליה    

 .ולהערכה לבחינות הארצי המרכז ידי-על פותחה ל"מת    

  , בבחינות 1-2 )רמה( בבחינות בגרות מותאמים לתנאים זכאות קביעת הינה האבחון מטרת    
 .הפסיכומטרית ובבחינה האקדמיות    

  למדור לפנות יש לפרטים .בלימודים עלסיו המלצות לגיבוש כבסיס משמשות האבחון תוצאות    
 סטודנטים. קידום    

 
 זמניות / קבועות גופניות מגבלות עם סטודנטים     5.0

  הוועדה אל לפנות מתבקשים קבועות פיזיות מגבלות להם שיש סטודנטים 
 סיוע לקבלת לפעול עליהם והנחיה כיצד ייעוץ ולקבל האוניברסיטאית 
  ובבחינות.בלימודים ת  והתאמו 

 הסמסטר. בראשית הלימודים או שנת תחילת לפני הוועדה אל לפנות רצוי         
 מסמכים להציג יידרשו לוועדה הפונים סטודנטים .שבועות -6 כ נמשך התהליך         

 .רופא הכוללת ועדה ידי על יידונו הבקשות. מומחה רופא של עדכניים רפואיים                            
 יצורפו למרכז התמיכה ויהיו זכאים לתמיכה לימודית ע"ס  לסיוע זכאים שימצאו סטודנטים   
 החלטת הועדה    
 לשנה ויכלול את אחד או יותר מהמרכיבים ₪  401הרפואית. הסיוע כרוך בתשלום חד פעמי של עד    
 הבאים: חונכות קבועה של עד שלוש שעות שבועיות במהלך השנה, סדנאות לאסטרטגיות    

 למידה, יעוץ וליווי של מתאם תמיכה, שימוש בחדר טכנולוגיות )עתידי( ועוד.                                
 

 היחידה לשירות פסיכולוגי ולהכוון מקצועי ולימודי  .0

טיפול פסיכולוגי וניברסיטה. בין הטיפולים המוצעים: לסטודנטים וסגל האהיחידה עוסקת בטיפול נפשי 
פרטני, ייעוץ פסיכיאטרי למטופלי היחידה וקבוצות טיפוליות שונות. ייעוץ פסיכולוגי ממוקד למצבי משבר 

ניתן במסגרת היחידה באמצעות "המוקד על שם סילביה ברדוסקי", וכמו כן, ניתן לקבל ייעוץ בבחירת 
 ובבחירת חוג לימודים לסטודנטים ולמועמדים לאוניברסיטה.מקצוע 

הכשרה  תכניתהיחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות כמקום התמחות לפסיכולוגים קליניים, ומקיימת 
ל הפסיכולוגים עובדים טים וסטודנטים לפסיכותרפיה. כנבאבחון פסיכולוגי למתמחים, פרקטיקבטיפול ו

וגים בכירים. היחידה מחוייבת לסודיות מלאה בשמירה על פרטי המטופלים. תחת פיקוח והדרכה של פסיכול
 .9194100או בטל'   vip+pserv@bgu.ac.ilניתן לפנות באמצעות האתר לכתובת דוא"ל 

 
 סיוע לעולים וליוצאי אתיופיה .7

 אישי חונך ידי על בלימודים סיוע לקבל זכאים הסטודנטים מנהל ידי על הממומנים עולים סטודנטים

 לסיוע זכאים הממומנים ע"י מנהל הסטודנטים אתיופיה יוצאי סטודנטים .מתקשים הם במקצועות בהם

 לסיוע כלכלי: תלושים  וכן בלימודים

mailto:vip+pserv@bgu.ac.il
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 קידום דנטים יוצאי אתיופיה במדור. לפרטים יש לפנות לרכזת לסטו למנזה, החזר נסיעות חודשי וכו'
 סטודנטים.

 
 נגישות פיזית בקמפוס .8

ותר למתקנים שונים ברחבי לאפשר נגישות נוחה י פועלת המוסד לביטוח לאומי בשיתוףהאוניברסיטה 
 הקמפוס.

ההחלטה משקפת את מחויבות האוניברסיטה לחברה ולקהילה במטרה להקל על ציבור הנכים, בנגישותם 
 למתקנים שונים ברחבי הקמפוס. 

 1000960061נט הסטודנטים, יעקב דהאן טלפון אלמידע נוסף בנושא נגישות פיסית בקמפוס ניתן לפנות לדיק
 yaaob@bgu.ac.ilובדוא"ל 

 
 השכלה אקדמאית נתמכת  תכנית .9

לסטודנטים עם מגבלה נפשית  נפתחה בחסות דיקאנט הסטודנטים ומטרתה העיקרית היא לסייע התכנית 
 הזכאים לסל שיקום של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.  ,מוכרת

השירות ביחידה ניתן באמצעות חונכות ומתמקד בייעוץ כללי בנושא אסטרטגיות למידה והתאמות ללמידה, 
 ומידע לגבי שירותי שיקום בקהילה. תמיכה

, מקבל ליווי של חונך במשך ארבע שעות תכניתמשתתף באינה כוללת סיוע בשכר. כל סטודנט ה תכניתה
 שבועיות.

 לפרטים ניתן לפנות למדור קידום סטודנטים.
 

 פעילויות תרבותיות. 11
 

 להקת המחול ע"ש זלוטובסקי 41.4 
השתתפות בהרכב מזכה בנק"ז בחלק מהפקולטות. במסגרת הדיקנאט, פועלת להקת מחול. 

 אל לשכת דיקן הסטודנטיםהמעוניינים להצטרף ללהקה, יפנו 
 

 הרכב ווקאלי 41.0 
השתתפות בהרכב מזכה במסגרת הדיקנאט, פועל ההרכב הווקאלי הייצוגי של האוניברסיטה. 

 המעוניינים להצטרף, יפנו אל מדור קידום הסטודנטים.בנק"ז בחלק מהפקולטות. 
 

 מועדון ויכוחים )דיבייט( 41.1 
 הויכוחים. סטודנטים המעוניינים להשתתף, יפנו אל המדור במסגרת הדיקנאט, פועל מועדון    
 לקידום סטודנטים.   

 
 הרכבים קאמריים 41.1 

במסגרת הדיקנאט פועלים מספר הרכבים קאמריים המורכבים מסטודנטים וחברי סגל. 
המעוניינים להצטרף יפנו אל מדור לקידום  השתתפות בהרכב מזכה בנק"ז בחלק מהפקולטות.

 סטודנטים.
 
 

 בתי דין משמעתיים. 11
נציג דיקנאט הסטודנטים משמש כמשקיף בבתי הדין המשמעתיים לסטודנטים, בכל ברור משמעתי. דיקן 

 הסטודנטים יכול לשמש כסנגור בבתי הדין המשמעתיים. המעוניינים יפנו אל הדיקן.
 
 

 היחידה להכוון תעסוקתי  .40
לול הנושאים הקשורים להכוון וייעוץ תעסוקתי, סיוע יחידת ההכוון התעסוקתי באוניברסיטה עוסקת במכ

לסטודנטים ולבוגרים במציאת תעסוקה והשתלבות בשוק העבודה. לרשות הסטודנטים והבוגרים של 
יעוץ אישי בנושא  ;מידע, הכוון ויעוץ תעסוקתי האוניברסיטה, סל שירותים רחב והתאמה אישית לצרכים:
הדרכה בכתיבת קורות חיים והכנה לראיון  ;תעסוקה, אפשרויות ופוטנציאל תעסוקתי בתחום הלימודים

  ;ריכוז מאגר משרות רלבנטיות תוך סיוע בהשמה ;עבודה
 קיום ימי זרקור וירידי תעסוקה וכן סדנאות והרצאות.

mailto:yaaob@bgu.ac.il
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 זכיינים .41
 
 ומכונות אוטומטיות למכירת מזוןמנזות, קפיטריות, עגלות קפה  41.4 

 באוניברסיטה פועלות מנזות, קפיטריות ומכונות אוטומטיות לשרות הסטודנטים.  
 דיקן הסטודנטים הוא יו"ר ועדת המנזה האחראית על הפעלת המנזות באוניברסיטה.  

 
  מדפסות ומכונות צילום/ סריקת מסמכים 41.0 

 צילום.באוניברסיטה פועלות מדפסות ומכונות   
 
 חנות ספרים וציוד משרדי 41.1 
 
 שירותי רפואה 41.1 

 שירותי רפואה כללית באמצעות מרפאות הסטודנטים וקופ"ח מכבי.  
 

-152טל'  -לממונה על הזכיינים בדיקנאט, יעקב דהאן תלונות על איכות, מחיר וטיב השירות יש להפנות
8795894. 

          
 שרותי דת .41

 כנסת ורב בית הכנסת, המקיים פעילות בתחום הדת.-האוניברסיטה ע"ש מרקוס קיים ביתבקריית 
 .10 -9194919ניתן ליצור קשר עם הרב בטלפון:  

 באוניברסיטה קיים חדר תפילה לסטודנטים מוסלמים.
 

 בית הילל .40
בשיתוף דיקנאט  בקמפוס פועל " בית הילל" המארגן פעילויות לסטודנטים בנושא הזהות היהדות. "הלל",

ערבית. המעוניינים להצטרף יפנו אל "הלל" או ללשכת דיקן -הסטודנטים, מקיים להקה מוסיקלית יהודית
 הסטודנטים.

 
 

 גוריון-תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן
 

 06.4.0141מתאריך  1על פי אישור הועד המנהל בישיבתו מספר תשע"ג/

 

האוניברסיטה כי יכובד בתחומיה עקרון חופש הביטוי של הסגל האקדמי בהתאם לחוקתה, תבטיח  .4

עם זאת, האוניברסיטה לא תרשה לקיים בתחומיה פעילות, שיש בה, לדעתה )על  והמנהלי ושל הסטודנטים.

פי החלטת הרשות המאשרת(, הסתה נגד קיום המדינה, אלימות או קריאה לאלימות וכן כל פעילות 

 ה או שיש בה הסתה לעבור על חוקי המדינה.המנוגדת לחוקי המדינ

מחובתה של האוניברסיטה לשמור מכל משמר על המהלך התקין של ההוראה, המחקר והעבודה  .0

 הסדירה בתחומיה ולכן עליה להבטיח שחופש הויכוח הציבורי לא יפריע לקיום חובתה זו.

 רה על הכללים הבאים:פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס )להלן: "הפעילות"( תקוים תוך שמי .1

 אין הפעילות עומדת בסתירה למטרות האוניברסיטה ולעקרונותיה. .1

 אין בפעילות משום עבירה על חוקי מדינת ישראל .0

 אין הפעילות מפריעה לפעילות הסדירה באוניברסיטה. .9

 הפעילות שייכים לקהילת האוניברסיטה. מארגני .9
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 לה האוניברסיטאית.הפעילות מיועדת לציבור הסטודנטים וליתר חברי הקהי .0

 הפעילות מאושרת על ידי הגורמים המוסמכים לכך באוניברסיטה. .6

 הגורמים המאשרים פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס הם: .41

 רקטור הוא הגורם המאשר בקשות של חברי סגל אקדמי.ה .א

 מנכ"ל האוניברסיטה הוא הגורם המאשר בקשות של חברי סגל מנהלי. .ב

 דיקן הסטודנטים הוא הגורם המאשר בקשות של אגודת הסטודנטים או הסטודנטים.     .ג

עובד או סטודנט המבקשים לקיים פעילות פוליטית בקמפוס יגישו בקשה על כך, בכתב, לגורם  .44

 המאשר הרלוונטי לפחות שבוע לפני קיום הפעילות.  

לאוניברסיטה  צפוי, אורחים מחוץבבקשה לאישור יצוינו: אופי הפעילות ותכניה, מספר המשתתפים ה

 ושמות מארגני הפעילות, וכן עזרים שיעשה בהם שימוש בעת הפעילות.

בתגובה  ןבמקרים חריגים ואם השתכנע הגורם המאשר, על יסוד בקשה מנומקת, שההפגנה או האסיפה הינ

וב בסעיף  זה ירוקן חודי שעלה לסדר היום הציבורי במפתיע, וכי בירור הבקשה בלוח הזמנים הנקילאירוע י

את ההפגנה או האסיפה מתכנן, אפשר להגיש בקשה דחופה ובלבד שתוגש עד תום יום העבודה שלפני המועד 

 מילוי התנאים למתן היתר כאמור בסעיף זה.את המבוקש וכן ששום דבר מהאמור לעיל לא יסתור 

שר לקיום הפעילות, טחון של האוניברסיטה באיהגורם המאשר יקבל חוות דעת ממנהל מחלקת הב .40

 מועדה ומיקומה.

מנהל מחלקת הביטחון ימסור למארגני הפעילות את הנחיותיו ויחתים אותם על התחייבות אישית  .41

 שיון או היתר הנדרשים על פי דין לקיום הפעילות.יאותם בדבר קבלת רלעמוד בהן, וכן ינחה 

שאו בכל תשלום או הוצאה הכרוכים ישיון הינה באחריות מארגני הפעילות והם ייקבלת ההיתר או הר

 שיון ובקיום תנאיו.יבקבלת ההיתר או הר

על הנחיות מנהל מחלקת הביטחון )למעט ההנחיות בדבר קבלת רישיון או היתר הנדרשים לקיום הפעילות( 

 ניתן לערער כמפורט בסעיף יא לתקנות אלו.

במקרים , יא תהא רשאיתהוציאה האוניברסיטה הוצאות עקב ו/או בקשר עם קיום הפעילות, ה .41

אלה את מארגני הפעילות. ההחלטה על כך מסורה לגורם המאשר לאחר שנועץ חריגים,  לחייב בהוצאות 

 כאשר הגורם המאשר הוא דיקן הסטודנטים. –במחלקת הביטחון ולאחר שנועץ באגודת הסטודנטים 

 הפעילות תתקיים אך ורק בשטח שהוקצה לכך על ידי האוניברסיטה. .40

בדוכן מיוחד.  אפשר יהיה לחלק  -לאחר אישור הגורם המאשר  -החתמה על עצומות תעשה אך ורק  .49

 ידי שלטונות האוניברסיטה.-הדוכן יוצב במקום מוגדר שייקבע מעת לעת על זה.כרוזים אך ורק מדוכן 

קיון ינישי הדוכן יהיה אחראים ללא יעשה בו שימוש במגביר קול. מאהדוכן לא ישמש כבמה לנאומים ו

אפשר יהיה להציב במקום המוגדר רק דוכן אחד ולתקופה של לא יותר מיומיים  שוטף סביב הדוכן ולפירוקו.

 רצופים. אין במגבלה זו כדי למנוע בקשה חוזרת באותו נושא.

 מי שבקשתו לא תאושר יהיה זכאי לערער בפני ועדת ערעורים. .49

 הרכב הועדה יהיה כדלהלן:

או מי שיוסמך על ידו מתוך חברי הועדה שישמש  מנהלסטודנטים של הועד ה ניייו"ר הועדה לעני .4 

 כיו"ר ועדת הערעורים.

 הרקטור או מי מטעמו .0 

 נציג ציבור .1 
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 יו"ר אגודת הסטודנטים או ממלא מקומו .1 

 או מי מטעמו מנכ"ל האוניברסיטה .0 

ממלא מקום קבוע. הועדה רשאית  ולה ידי הנשיא והרקטור וכן ימונ-במשותף על הנציג הציבור ימונ .40

תן ילדון ולהחליט, בהרכב של לא פחות משלשה חברים, ובלבד שאחד מהם הוא יושב ראש הועדה.  הועדה ת

 משבועיים מיום הגשת הערעור ובמקרים חריגים כאמור בסעיף ה' לעיל תוך יומיים.את החלטתה לא יאוחר 

 הגורם המאשר הרלוונטי ושל ועדת הערעורים. חלה חובת הנמקה על כל החלטה עפ"י תקנות אלו של .46

 אם הנסיבות מחייבות זאת.  גם על החלטה זו  -הגורם המאשר הרלוונטי רשאי לבטל את האישור שנתן  .01

 בפני ועדת הערעורים.ניתן לערער 

 קיון ולשמירת תקנות האוניברסיטה ורכושה.ימארגני כל פעולה שתקבל אישור יהיו אחראים לסדר, לנ .04

 ניגוד לתקנון זה מהווה עבירת משמעת.פעולה ב .00

נשיא  -בנסיבות של קיום פעילות פוליטית ללא אישור או במקרה של הידרדרות לאלימות  .01

ידו, יהיה רשאי לפעול בכל דרך חוקית, כולל הזמנת משטרה לקמפוס, כדי -האוניברסיטה או מי שיוסמך על

 להשליט סדר.

 
 

 והל אישור הפגנות בקמפוסנ
 נמצא בכתובת: 118-10נוהל מס' 
-B3C7-4FA9-170A-http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/9B4726F8

F6D89542BD9B/0/13008.pdf 
 
 
 
 

בעקבות טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או  התאמות לסטודנטים/יות
 קבלת ילד למשמורת או אומנה

           

 הגדרות: .1
  השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר/בחינה  -דרישה מוקדמת .א

 אחרת או למעבר לשנה מתקדמת.
ימים לפחות במהלך הסמסטר, בשל אחת  04היעדרות לתקופה של  -מזכה בשל אירוע היעדרות .ב

לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, הריון, שמירת מהסיבות הבאות: 
 אומנה.

 תרגיל, עבודה, עבודת סמינר, פרוייקט וכ'. -מטלה .ג
 
 רכז התאמות .2

 חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו.הרכז ימונה ע"י דיקן הסטודנטים. הרכז ישמור על 
 

 :תפקידי הרכז
 קביעת ההתאמות לסטודנטים על פי הנהלים ובתיאום עם המרצה. .א
 מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלבנטיים באוניברסיטה, לצורך ביצוען. .ב
 טיפול בתלונות הסטודנטים בעניין ביצוע ההתאמות. .ג

 הסטודנטים יקבע את הנוהל להגשת הבקשות להתאמות. דיקנאט
 
 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים .0

http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/9B4726F8-170A-4FA9-B3C7-F6D89542BD9B/0/13008.pdf
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/9B4726F8-170A-4FA9-B3C7-F6D89542BD9B/0/13008.pdf
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מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו  11%סטודנט זכאי להיעדר בסמסטר, בשל אירוע מזכה מ  .א
 חובת נוכחות.

  במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל  המותר בהתאם .ב
 .11%יהיה  

 , בתנאי שעדיין סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, רשאי לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף .ג
  לא נבחן. 

 
 הגשת מטלות .4

, יוכל להגיש עד שבוע לפני המועד להגשהבמועד שנקבע להגשת מטלה או  היעדרות מזכה, סטודנט שנעדר
 תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.את המטלה או מטלה חלופית, על פי החלטת המרצה, 

 
 מעבדות, סמינרים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית .5
 המרצה על פי שיקול דעתו יקבע האם וכיצד תושלם השתתפותו בגין אירוע מזכה, , רסטודנט שנעד .א

 .הסטודנט של  
 ת העלולים להיות גורמי סיכון לנשים והחומרים בהם משתמשים במעבד מחלקת הבטיחות תודיע על .ב

בהריון או נשים מניקות. סטודנטיות תוכלנה לדחות את השתתפותן במעבדות שיש בהן חומרים  
 ההיריון או סיום ההנקה. םמועד מאוחר לאחר סיובהעלולים להיות גורמי סיכון, ולהשלים אותן 

  
 בחינות .0
 זכאי להבחן במועד מיוחד. בגין אירוע מזכה, סטודנט שנעדר מבחינה .א
 שבועות  41סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד  .ב

 מיום הלידה, האימוץ או קבלת הילד למשמורת, זכאי להבחן במועד מיוחד. 
 בחינה.הסטודנטית בהריון רשאית לצאת לשירותים במהלך  .ג
 בבחינה. אם זכאית לתוספת זמן בגין סיבה אחרת,  00%סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן של  .ד

 .00% תהיהסך תוספת הזמן בבחינה  
 
 היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת .7

סטודנט שנעדר מבחינה של קורס או בשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי 
 על תנאי בקורס מתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה.ללמוד 

 
 בני זוג .8
 מנוכחות לך הסמסטר, יהיה פטור בן/בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במה .א

 למשך שבוע ימים. בשיעורים 
 בן זוג של סטודנטית לאחר לידה, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה  .ב

 למועד מיוחד.זכאי  
 הארכת לימודים .9

סטודנט שנעדר יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים מבלי שיחוייב בשכר לימוד נוסף מעבר לשכר 
 הלימוד הנורמטיבי של התואר שהוא לומד, או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.  

 
 מלגת מחקר . 11
  לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר שני או שלישי, בתקופה שנעדר בשל אירוע. מזכה האוניברסיטה  .א

 שבועות. 41התשלום ל  את משךזכאית להגביל  
 עם תום תקופת המלגה, הסטודנט יהיה זכאי להארכה של המלגה לתקופה של היעדרותו בתשלום. .ב
 תשלום המלגה וההארכה יהיו באחריות האוניברסיטה.  .ג
 
 

 תשתיות .11
 האוניברסיטה תקצה:

 מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה.  .א
 חדר/ים להנקה. חדר ההנקה יצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום  .ב
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 גם כיור מים. 
 משטחי החתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש ותפרסם את מיקומם.  .ג
 בקמפוס או בסביבתו חניה .ד
  ה בללא תשלום, בקר ,סטודנטית מהחודש השביעי להריונה, ועד חודש לאחר הלידה, תוכל לחנות .ה
 למקום הלימודים.  
 צילומים של חומר לימודים שהפסיד,  01סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, זכאי להטבה שוות ערך ל  .ו
 שבו נעדר. לימודיםעבור כל יום   

 
 פרסום.  12
 הכללים והנוהל יפורסמו בכל שנה בשנתון האונ'. .א
 רכז ההתאמות יפרסם בתחילת כל שנה את עיקרי המסמך לידיעת חברי הסגל האקדמי והמנהלי  .ב
 באוניברסיטה.  

 
 הערות:

 הוראות אלו אינן חלות על תלמידי המכינות. .4
 הזכאות היא למועד מיוחד אחד בלבד. -מועד מיוחד .0
 
 
 

 מיניתנוהל למניעת הטרדה 
   

באוניברסיטה פועלת נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני וטיפול במקרים של 
 הטרדה מינית והתנכלות כאמור.

 
גוריון בנגב תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם -נוהל זה להבטיח כי אוניברסיטת בן מטרת

 הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.
 

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. אלה 
ביעה בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית, מהווים גם מעשים פליליים ועילה לת

(. כך קובעות התקנות למניעת הטרדה מינית 4660בספטמבר  01, ביום כ"ט אלול תשנ"ח )4660 –תשנ"ח 
 , כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות.4660 –)חובות מעביד( תשנ"ח 

 . הנוהל נמצא בכתובת:159-15ספר מ -נוהל למניעת הטרדה מינית  
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Documents/procedures/sexualharassment.pdf  

                         
 
 

 תקנון משמעת סטודנטים
  התקנון נמצא בכתובת:

http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/Students_discipline.pdf  

 
 
 
 

 גוריון בנגב-גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא
  

ככתובת של הסטודנטים אגודת הסטודנטים היא הגוף המייצג של הסטודנטים בקמפוס. היא משמשת 
 בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

  

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Documents/procedures/sexualharassment.pdf
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Documents/procedures/sexualharassment.pdf
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/Students_discipline.pdf
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/Students_discipline.pdf
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-הלומדים באוניברסיטת בןללא מטרות רווח המייצגת את הסטודנטים  עמותה אגודת הסטודנטים היא
הארצית. היא השנייה בגודלה  התאחדות הסטודנטיםוחברה ב 1976 גוריון בנגב. האגודה נוסדה בשנת

האגודה פועלת עבור ובשם הסטודנטים סטודנטים.  40,111-בארץ, ונכון לשנת תשע"ג חברים בה כ
 ומרביתם המוחלט של עובדיה הם סטודנטים לתואר ראשון ושני בקמפוס. 

 דנטים?איך נרשמים כחברים באגודת הסטו

, שכוללים בתוכם את תשלום דמי הרווחה לאוניברסיטה בדרך להיות חברי אגודה הוא השלב הראשון
דמי החברות באגודה. במידה ולא ביקשתם לבטל את דמי הרווחה בעת ששילמתם את שכר הלימוד, דמי 

 הרווחה שולמו באופן אוטומטי ואתם זכאים להיחשב כסטודנטים חברי אגודה.

. bgu4u.co.il הרשמה לאגודה באמצעות אתר אגודת הסטודנטים השלמת התהליך הואל השלב השני
 לשם כך אתם זקוקים לשם המשתמש ולסיסמה של האוניברסיטה.

 מבנה האגודה

 מועצת אגודת הסטודנטים

הסטודנטים המהווה את אסיפת הנציגים. המועצה מורכבת היא הגוף המנהל של אגודת  מועצת האגודה
בבחירות  מסטודנטים, נציגי המחלקות השונות, אשר נבחרים על ידי כלל הסטודנטים חברי האגודה

ר ”המועצה היא הגוף המחוקק, המנחה את יו’. אישיות ואזוריות הנערכות מדי שנה באמצע סמסטר א
ולותיהם. היא מגדירה את יעדי האגודה, בוחרת את בעלי על פע תאגודת הסטודנטים וההנהלה ומפקח

כל  היום. התפקידים הבכירים בה, מאשרת את תקציב האגודה ומחליטה בנושאים מהותיים שעל סדר
אתם מוזמנים לקחת חלק ולהיות מעורבים, לייצג, לשנות  -סטודנט חבר אגודה יכול להגיש מועמדות 

 ולהשפיע על סדר היום.

 סטודנטיםהנהלת אגודת ה

ההנהלה מורכבת מיו"ר  הנהלת האגודה אחראית לבצע ולהניע את הפעילות השוטפת של האגודה.
האגודה, סגן היו"ר ומראשי ארבעה מדורים של האגודה: אקדמיה, תרבות, מעורבות סטודנטיאלית 

ירותים והסברה. בכפוף להנהלה מצוי גם מדור תפעול האחראי על הפקה והוצאה לפועל של פעילויות וש
ר האגודה מייצג ”י האגודה. כל מדור פועל לרווחת ציבור הסטודנטים בתחומו. יו”שונים המסופקים ע
הועד  ,בית דין לערעורים, סטודנטים משמעתלות השונות באוניברסיטה: בית דין דאת הסטודנטים בוע

 ומעונות ועוד. נאט, הועדה לענייני סטודנטים, חבר הנאמנים, ועדות ערעורים למלגותיסה, מנהלה

 מדור אקדמיה 
academia@aguda.bgu.ac.il 

ולדאוג לכל הצרכים  בלימודיהם במהלך לסטודנטים העניק תמיכההוא ל מדור אקדמיה תפקידו של
 המדור מספק מספר שירותים: את התואר בהצלחה. לסייע להם לסיים על מנת האקדמיים שלהם

 ייעוץ והכוונה לטיפול בבעיות אקדמיות

באתר האגודה. מענה  באמצעות מערכת הפניות לכל פקולטה רכז או רכזת אחראים, אליהם ניתן לפנות
בבית  494בחדר  6:11-40:11בין השעות ’ ה-’בנוסף, המדור פועל בימים א מובטח תוך יום עבודה אחד.

  הסטודנט.

 השאלהספריית 

מופעלת בשיתוף דיקנאט הסטודנטים ומציעה ספרים להשאלה במגוון  ספריית ההשאלה של האגודה
( בבית הסטודנט, -4הספרייה ממוקמת בקומה ) סטר שלם בעלות מינימלית.קורסים לתקופה של סמ

 סמוך למחלקת אבידות ומציאות.

 מאגרי סיכומים ובחינות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1976
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.bgu4u.co.il/site.aspx?SiteId=2
http://www.bgu4u.co.il/site.aspx?SiteId=2
mailto:academia@aguda.bgu.ac.il
mailto:academia@aguda.bgu.ac.il
http://mce_host/%20academia@aguda.bgu.ac.il
http://www.bgu4u.co.il/pages/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
http://www.bgu4u.co.il/pages/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94.aspx
http://www.bgu4u.co.il/pages/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94.aspx
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חומרי למידה האיכותיים הנמצאים באתר האגודה מכילים אלפי  מאגר הבחינותו מאגר הסיכומים
מעודכנים מן השנים האחרונות. לאחר כל תקופת מבחנים רכזי המדור מוסיפים סיכומים ומבחנים 

 חדשים למאגר.

 הפעלת ועדי כיתות

תפקיד ועדי הכיתות הוא לייצג את הסטודנטים בבעיות ובקשות קולקטיביות בפני סגל ההוראה 
תפקיד נציג וועד הכיתה מקבלים ליווי צמוד ומזכירויות המחלקה והפקולטה. הסטודנטים המתנדבים ל

 של רכזי מדור אקדמיה ולהוקרה מאגודת הסטודנטים. 
 

 מדור תרבות
tarbut@aguda.bgu.ac.il 

שלל וב מגווןתוכן תרבותי ב פנאי של הסטודנטיםמלא את שעות המדור תרבות של האגודה דואג ל
 ;אירועים ומופעים

 פקות אירועיםה

, החל ממפגשים אינטימיים עם יוצרים וזמרים מהשורה אירועים לאורך כל השנהמדור תרבות מקיים 
הראשונה בישראל, ועד מופעי ענק דוגמת מופע פתיחת שנה ויום הסטודנט. בנוסף המדור מקיים ערבי 

  ש סטודנטים באילת ועוד.”נבל פורים, סופשירה בציבור, הצגות תיאטרון, מסיבות בריכה, קר

 חוגי האגודה

חוגים מוזלים מדי ערב להנאת הסטודנטים. בין החוגים:  01-מדור תרבות מפעיל בקמפוס יותר מ
אירובי, ספינינג, יוגה, מחול, פילאטיס, ציור, משחק, פיתוח קול, גיטרה, פסנתר, אומניות לחימה, צילום, 

   שפות ועוד.

 ורטפעילויות ספ

רגל וכדורסל של סטודנטים, מקיים שבוע ספורט עמוס באירועים, עורך הקרנות -המדור מפעיל ליגות קט
 משחקי ספורט גדולים על מסך ענק בלובי בית הסטודנט ועוד.

 מדור מעורבות סטודנטיאלית 

meoravut@aguda.bgu.ac.il 

מעוררת שיח חברתי משמעותי בקמפוס על ידי תמיכה  מדור מעורבות סטודנטיאלית של האגודה פעילות
ביוזמות סטודנטיאליות לשינוי חברתי ועל ידי קיום אירועי מעורבות בכל שבוע, דוגמת הרצאות, 

 מדור פועלים מספר משרדים העוסקים בנושאים חברתיים:ב פאנלים, סרטים ועוד.

 משרד העסקה הוגנת

  סיוע לסטודנטים שזכויותיהם נפגעו במקום עבודתם או זקוקים לייעוץ בנושא תנאי תעסוקה.

 משרד סביבה

  ן את הסטודנטים בקמפוס לאורח חיים סביבתי ומוציא טיולים מאורגנים בטבע.מכוו

 משרד התיישבות בנגב

בפניכם את האפשרויות השונות למגורים בנגב ופועל לעידוד הישארות סטודנטים בנגב לאחר סיום  מציג
  התואר.

http://goo.gl/za7ky
http://goo.gl/za7ky
http://goo.gl/S38q8
mailto:tarbut@aguda.bgu.ac.il
mailto:tarbut@aguda.bgu.ac.il
mailto:meoravut1@aguda.bgu.ac.il
mailto:meoravut1@aguda.bgu.ac.il
http://www.bgu4u.co.il/site.aspx?SiteId=9
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 קשרי חוץ

ל, חילופי משלחות ”קיום פעילויות לחיבור בין סטודנטים ישראלים לזרים, קיום משלחות סטודנטים לחו
  ופעילות בקמפוס בתחום הבינלאומי.

 מיניותמשרד שוויון מגדרי והטרדות 

שעות ביממה לפניות, ייעוץ, ליווי  01רכזת הטרדות מיניות אשר זמינה  פועלתחשוב לדעת: במדור 
 או להתקשר  hatradot@aguda.bgu.ac.ilניתן לפנות לכתובת הבאה: ליצירת קשר ותמיכה.
 .101-0104110 :לפלאפון

 
 מדור הסברה

hasbara@aguda.bgu.ac.il 
מטרתו הראשית היא  מדור ההסברה של האגודה אחראי על דוברות, פרסום והסברה במסגרת האגודה.

המדור כולל  שכלל הסטודנטים יכירו את פעילות האגודה וישתמשו בשירותים השונים שהיא מציעה.
 משרדים: מספר

 האגודה.ניהול המדור ודוברות  משרד הסברה ודוברות:

 מדיה שלה: פייסבוק ואינסטגרם.-אחראי על מערך האינטרנט של האגודה וערוצי הניו :משרד אינטרנט

 אחראי לעיצוב והדפסת המודעות, השלטים והפלאיירים הקשורים לאגודה. :משרד גרפיקה

המדור מייצר יחד עם סטודנטים מתנדבים סרטונים שמטרתם היא לשתף את : סרטוני וידאו הפקת
רעיונות  ,ולשים ברשת בהווי הסטודנטיאלי המיוחד שאפשר למצוא רק כאן בבאר שבע. שיתופי פעולההג

  .לסרטונים והצעות אחרות יתקבלו בשמחה רבה

 מלבד המדורים השונים תוכלו למצוא עוד מגוון שירותים שמציעה האגודה:

 משרד מילואים

erve@aguda.bgu.ac.ilres 

הינו הראשון מסוגו באוניברסיטאות בארץ. הוא הוקם על מנת  משרד המילואים של אגודת הסטודנטים
בכך שיוכלו לפנות לגורם אחד שירכז עבורם את  שירות בקבלת על הסטודנטים משרתי המילואים להקל

כל השירותים ואת כל המידע להם הם זקוקים. המשרד מסייע לסטודנטים משרתי מילואים מבחינה 
המשרד עוזרים להם בייעוץ, מימוש זכויות ובהשלמת חומר לימודי. אקדמית, מנהלית וכלכלית, ונציגי 

כמו כן המשרד מפעיל שירות השכרת מודמים סלולריים בעלות סמלית. המשרד ממוקם בכניסה לבית 
 ה'. -הסטודנט )במשרד שירותי האגודה( ופועל בימים א'

 קולנוע "נגטיב"

negative@aguda.bgu.ac.il 

מקרין כל ערב שני סרטים במחירים מוזלים לסטודנטים חברי  בית הקולנוע של אגודת הסטודנטים
כאולמות  מקומות כל אחד, משמשים במשך היום 001שני אולמות הקולנוע של הנגטיב, בעלי אגודה. 

 הרצאה למחלקות השונות אך בלילה הופכים לבית קולנוע לכל דבר ועניין: מסכים מתקדמים, מקרנת

HD   בקמפוס. 09משוכללת ומזנון קולנוע קלאסי במחירי עלות. הנגטיב ממוקם בקומה השנייה של בניין 

 

mailto:hasbara@aguda.bgu.ac.il
mailto:hasbara@aguda.bgu.ac.il
mailto:reserve@aguda.bgu.ac.il
mailto:reserve@aguda.bgu.ac.il
http://www.bgu4u.co.il/pages/miluim_main.aspx
http://www.bgu4u.co.il/pages/miluim_main.aspx
mailto:negative@aguda.bgu.ac.il
mailto:negative@aguda.bgu.ac.il
http://www.bgu4u.co.il/site.aspx?SiteId=8
http://www.bgu4u.co.il/site.aspx?SiteId=8
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 עיתון האגודה 

שקורה בקמפוס. העיתון מעביר לתוך דפי מסקר את עולם הסטודנטים בבן גוריון ומעדכן אתכם בכל מה 
כרום את האווירה המיוחדת של החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע ומביא בפני הסטודנטים את הדברים 

 החשובים והמעניינים ביותר באוניברסיטה לצד מדורים הומוריסטיים, שאלות טריוויה ותשבצים.

 משרד שירותי האגודה 

ronit@aguda.bgu.ac.il 

משרד השירותים של האגודה מעניק שירותים לסטודנטים חברי אגודה דוגמת הנפקת כרטיסי סטודנט, 
  שליחת פקס בעלות מוזלת, הרשמה לחוגים, מכירת כרטיסים לאירועי האגודה השונים ועוד.

 .6:11-41:10ה בין השעות -וח בימים אהמשרד נמצא בקומת הכניסה בבית הסטודנט ופת
 10-9190111טלפון המשרד: 

 משרד זכיינים 

zachyan@aguda.bgu.ac.il 

 10הכתובת של הסטודנטים בכל הקשור להתנהלות הזכיינים באוניברסיטה. מכונות הצילום בבניין 
? קיבלתם שירות מעולה ואתם רוצים לשבח? 46:11מעמדות המזון נסגרה לפני עובדות? אחת  לא

 מוזמנים לפנות למשרד ולעדכן.

 שירותי עורך דין 

עורך הדין של האגודה מעניק ייעוץ משפטי ראשוני בחינם לסטודנטים חברי אגודה. כמו כן, הוא 
ם לקבלת הנחת סטודנט בתחילת השנה לקמפוס לטובת חתימה על מסמכי הארנונה הנדרשי מגיע

 .10-9190111מהעירייה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד שירותי האגודה בטלפון: 
 

 .אגודת הסטודנטים, שלכם ובשבילכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ronit@aguda.bgu.ac.il
mailto:ronit@aguda.bgu.ac.il
mailto:zachyan@aguda.bgu.ac.il
mailto:zachyan@aguda.bgu.ac.il
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 יחידות נוספות באוניברסיטה
 

 ספריות
 

 .כל מחלקות האוניברסיטה את מרכזית המשרתת הגוריון ספרי-לאוניברסיטת בן
 ספריות ספציפיות לנושא או למקום. ארבעמלבדה קיימות עוד 

 מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונותהנמצאת במרכז הרפואי סורוקה, ספריית   - הרפואית ההספריי
המשרתת את   - באילת הוהספריי  שדה בוקר מפוסהנמצאות בק  - וספריית המכון לחקר המדבר

 הסטודנטים בקמפוס אילת.
 
 

 ארןספריית 
 

 ספריית ארן מהווה יחידה מרכזית וחיונית במערכת האקדמית .
מתן עזרה ותמיכה לסגל האקדמי  : רכישה ועדכון משאבי הספרייה לצרכי מחקר ולימוד, יעודה העיקרי

 ולקהל הסטודנטים בכל הרמות, איתור חומר והשגתו.
לות לימודיות שונות, הכנה לבחינות ושירותיה נועדו לאפשר לימוד והרחבת ידע, ביצוע מט ההספרייאוספי 

 ובעיקר מחקר בנושאים שונים.
ך מגמה לאפשר לקהל הקוראים והספרייה משנה פניה והופכת בהדרגה להיות יותר ויותר דיגיטלית, מת

 נגישות מכסימלית לאוסף.
 

עת, עבודות גמר -ספרים, כתבי : הכוללים בדפוס ובפורמט דיגיטלי  כרכים  ןמיליו -בספריה למעלה מ
וחומר ספרי נדיר בתחום מדעי  , הרצאות מוקלטות, כלי מחקרלתואר שני ושלישי, דו"חות מחקר, מפות

חומר מזוער  )מיקרופילם ומיקרופיש(, הכולל בעיקר עיתונות יומית כמו:   כמוכן נמצא בספרייה היהדות.
 "ידיעות אחרונות", "מעריב" ו "הארץ". 

 
 דיגיטלי.כתבי עת בדפוס ובפורמט ספרים ו 9111 -רוכשת מידי שנה כ ההספריי

 ספרים במתנה. 0111 -מדי שנה כ מתקבלים בנוסף לרכישה  
 

ע הנלמדים כולל את כל תחומי היד . האוסףההספרייחמש קומותיו של בנין  מתחלק בין ההספרייאוסף 
 פלינה שלה.יכל קומה  והדיסצ. ונחקרים באוניברסיטה

 בבניין נמצאים גם המדורים הטכניים ומשרדי הנהלת הספרייה.
 

 ,שבע והנגב-ארכיון טוביהו  המתמחה באספקטים השונים של בארנמצא  ההספרייבמסגרת 
 וחדר הנצחה לפילוסוף היהודי/אנגלי סר ישעיהו ברלין.

 
 אלה.הספרייה מאורגנת בשיטת המדף הפתוח המאפשרת גישה חופשית לחומר לצרכי עיון והש

 פותחת שעריה גם לתושבי הנגב כולל תלמידי תיכון בהסדר מיוחד. ההספריי 
 

דיגיטלית, ספרים עיתונות  ,כוללים: עיון ולימוד באולמות הקריאה, גישה למאגרי מידע ההספריישירותי 
יעץ, הדרכות אישיות בדליית מידע ואיתור חומר למחקר, הדרכות קבוצתיות על פי בקשת  דיגיטליים,

 הדפסה, שירותי השאלה מקומית ובינספרייתית, שירותישירותי מענה מגוונים לשאלות הקהל,  רצים, המ
)תוכנה לניהול  Microsoft Office  ,SPSS  ,RefWorks, נגישות לתוכנות עזר כמו צילום וסריקה

 ביבליוגרפי(  ועוד.
שה אפשרית כבר משנת הלימודים לחלק גדול מאד מאוספי הספרייה יש גישה גם מרחוק )כולל מהבית(. הגי

 הראשונה.
 

הספרייה מאפשרת לסטודנטים ללמוד בתנאים הנוחים להם: אזורי שקט ללימוד יחידני ואזורי "רעש" 
 ללימוד קבוצתי.

 
לספרייה פעילויות תרבותיות החורגות מתפקידה המסורתי: תערוכות קבועות )"מוזיאון המדרגות"(, 

 ה, גלריה לאמנות, פורום להרצאות בשם "בימת הספרייה".תערוכות מתחלפות בלובי הספריי
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 ". ההספרייהסטודנטים החדשים בקורס "הכרת  מחויביםלימודים הבתחילת 
הקורס מועבר באמצעות לומדה אינטראקטיבית דרך האינטרנט, והלימוד מתבצע במקום ובשעה הנוחים 

 לסטודנט ללא צורך בכיתה.
בספריה, להכיר את שירותיה המגוונים  בסיסית החדשים כלים להתמצאותמטרת הקורס לתת לסטודנטים 

הממוחשב. הקורס הוא חובה ולא ניתן לסיים את התואר  ההספרייובעיקר  להעניק ידע בשימוש בקטלוג 
בתרגול  ומחויבים, נדרשים להזדהות בכניסתם ללומדה ץהייעוסטודנטים שנרשמו לקורס בתקופת  בלעדיו.

 ת מדווחות למינהל הסטודנטים.ובמבחן. התוצאו
 

  - ההספריילקורס ו  הדיגיטלייםלכתבי העת הדיגיטליים, לספרים , למאגרי המידע, ההספרייהגישה לקטלוג 
 ,   http://www.bgu.ac.il/aranne:   ההספרייאפשרית דרך דף הבית של 

 על פי התנאים הבאים:
 פתוח לכל.  ההספרייהחיפוש בקטלוג  .4

לחברי הסגל ולסטודנטים, החל אפשרית  ולמקורות האלקטרוניים האחרים,הגישה למאגרי המידע  .0
משנתם הראשונה, הן מן הקמפוס והן מהבית.  הגישה מותנית בהזדהות ובשינוי שיש לבצע במחשב האישי . 

 הוראות ניתן למצוא בדף הבית של האוניברסיטה
http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/CommunicationAndInternet/accessToLibraryRepository.as

px 
   

שנשלח לכל סטודנט. הקוד הסודי  המחשובלתשומת הלב! נא להצטייד בקוד הסודי המופיע במכתב מערך 
 משמש את הקוראים להשאלת ספרים ולביצוע פעולות חשובות בכרטיס הקורא.

 
. בתקופת הבחינות 40.10 -10.11ו' בשעות  מי, בי46.10 -10.11ה בשעות -הספרייה פתוחה לקהל בימים א

 שבועות. 1למשך  00:11הספרייה מרחיבה את שעות פעילותה עד לשעה 
בשעות הפתיחה הנובעים מימי חג או מסיבות אחרות, מתפרסמים באתר הספרייה ועל לוחות שינויים 

 המודעות.
 

בשנת הלימודים תשע"ד עומדת ספריית ארן לעבור תהליך של ניקוי מאסבסט ולאחריו שיפוץ כללי. החל מ 
 לספטמבר  הספרייה תיסגר לתקופה של חודשיים.-11-ה

חילופי,  אליו יועברו כל ספרי הייעץ וספרי החובה . שירותי הספרייה בתקופה זו תעבור הספרייה למקום 
 יינתנו כרגיל.

 לאחר כחודשיים תחל חזרה הדרגתית לספרייה בהתאם לקצב ההתקדמות של השיפוץ.
 

 הספרייה לרפואה ולמדעי הבריאות

משרתת את  המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקהושל  הפקולטה למדעי הבריאותהספרייה הרפואית של 
והסטודנטים של האוניברסיטה, של המרכז הרפואי וכן את הקהילה הרפואית המחוזית. קהילות הסגל 

 .במקום מרכז הלמידההמציע שירותים גם מרחוק, לצד  כמרכז מידע ספרייתיהספרייה פועלת 

אוסף הספריה כולל ספרים וכתבי עת, בדפוס ובפורמט אלקטרוני, הרצאות מקוונות, פרוטוקולים מידע: 
ועוד. עיקרו של האוסף במאגרי מידע איכותיים ועדכניים המאפשרים גישה  DVD-למעבדות, לומדות ב

מקוונת למידע לימודי, מחקרי וקליני הקשור לתחומי התעניינות של הסטודנטים, אנשי הסגל של הפקולטה 
 למדעי הבריאות ושל המרכז הרפואי. 

אזור למידה בקבוצות. באולם בספרייה שני אולמות: אולם הכניסה בו אוסף הספרים במדף פתוח, ומקום: 
זה, ניתנים שירותים לקהל כגון הדרכה, השאלה, השאלה עצמית, שירותי אספקת מאמרים, שירותי הדפסה 

צילום וסריקה. האולם השקט מיועד ללמידה ביחידים, ובו האוסף ההיסטורי של כתבי העת בדפוס ואוספים 
אתיקה, רפואה בינלאומית -ם בנושאי ביומיוחדים אחרים כגון: תיזות ועבודות דוקטוראט, ספרי

 והיסטוריה של הרפואה.

: בכל אחד מן האולמות אזור מחשבים המאפשר גישה לאוספי הספרייה האלקטרוניים, מעבר לכך מחשוב
ישנה גישה לרשת האינטרנט ולכל שירותי המחשוב ומאגרי הנתונים של האוניברסיטה. באולמות מותקנת 

בים ובמכשירים ניידים, סטודנטים יכולים אף לשאול מחשבים ניידים רשת אלחוטית לשימוש במחש
 לשימוש בתוך הספרייה. 

http://www.bgu.ac.il/aranne
http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/CommunicationAndInternet/accessToLibraryRepository.aspx
http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/CommunicationAndInternet/accessToLibraryRepository.aspx
http://cmsprod.bgu.ac.il/fohs/
http://www.clalit.org.il/soroka/


 

 הפרק הכללי של השנתון לתשע"ד

-49- 

49 

סטודנטים בשנה א' מחויבים בסיור להכרת הספרייה והדרכה לשימוש בה. צוות מומחיות ומפגשי הדרכה: 
המידע  המידעניות בספרייה מציע הדרכות פרטניות או קבוצתיות באיתור מידע, בשימוש במאגרים ובכלי

השונים. מתוך הכרה בחשיבות של אוריינות המידע לעוסקים בתחום הבריאות , בנו המידעניות בספרייה 
מדריכים אינטרנטיים לשימוש מושכל במקורות המידע הנרכשים ע"י הספרייה ובאלה המוצעים חינם 

 ברשת. המדריכים ופורטלים תחומיים זמינים באתר הבית של הספרייה.

, אתר המובייל, אתר האינטרנטהמידע והדרכה מרחוק ניתנים בטלפון, בדוא"ל או באמצעות  שירותימרחוק: 
בקרו באתר הספרייה לקבלת פרטים נוספים לגבי השירותים של . RSS-בוהתעדכנות    ועמוד הפייסבוק

הספרייה ועדכונים שוטפים בנוגע למקורות המידע הנרכשים והמומלצים. לקהל הספרייה מומלץ להגדיר 
 כדי לקרוא את המידע הנרכש ע"י האוניברסיטה בכל מקום. גישה מרחוק

 הספרייה הרפואית מקוונת אליך!

גוריון -הספרייה הרפואית ממוקמת בשטח של המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, מעבר לשדרות בן
 אשר מול קמפוס מרקוס. 

 לחקר המדבר ניםמכוג'יין שפירו, בספריית 

 
וונים, בעיקר קכרכים ועוד כמספר הזה של כתבי עת מודפסים ומ 00,111 -ין שפירו מכילה כ'יית גיספר

. התחומים העיקריים הם חקלאות וביוטכנולוגיה, המדבורלחקר המדבר ומניעת תופעת בנושאים הקשורים 
חקר המים כולל הידרולוגיה, מיקרוביולוגיה של מים והתפלה, וחקר הסביבה כולל הסביבה הפיזית, למשל 

 ם.אנרגיה סולרית, אקולוגיה, והסביבה האנושית כגון אדריכלות מדברית וחקר אוכלוסיות באזורים צחיחי
 

 

 הוצאת הספרים האוניברסיטאית
 (.4609גוריון בנגב" נוסדה בשנת תשמ"ח )-"הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

ידי חברי סגל האוניברסיטה, לרבות ספרי לימוד -מטרות ההוצאה: להוציא לאור ספרים שנכתבו על
פרסומים מדעיים של עת וקבצים של האוניברסיטה; להוציא לאור -אוניברסיטאיים; להוציא לאור כתבי

 המכונים והגופים האקדמיים באוניברסיטה; להוציא לאור ספרים בעלי חשיבות אקדמית.
 הוצאת הספרים היא גוף שנוסד שלא למטרות רווח.

 
 
 

 חינוך גופני וספורט
 
 מרכז הספורט  .1

 כולל את המתקנים הבאים: של האוניברסיטה, )סמוך לתחנת הרכבת(  מרכז הספורט 

  דשא רחבים.משטחי 

  פתוחה כל השנה –בריכת שחייה מקורה. 

 בריכה חיצונית פתוחה בעונת הקיץ. 

 רב תכליתיאולם ספורט גדול , 

 .סטודיו מראות 

 (. המשתמשים בחדר הכושר חייבים להביא אישור רפואי)  הגדול בנגב חדר כושר גופני 

 9  מגרש קטרגל מואר, מגרשי טניס מוארים 

  מגרש כדורעף חופים 

 חיצוני רב תכליתי מגרש 

 1  :סאונה לנשים, סאונה לגבריםסאונה מעורבת יבשה , סאונה מעורבת רטובה 4סאונות ,. 

http://medlib.bgu.ac.il/
http://libguides.bgu.ac.il/mobile/1558
http://facebook.com/MedicalLibraryBGU
http://facebook.com/MedicalLibraryBGU
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 ובריכת פעוטות. בריכה לימודית 

 איינשטיין". קפה/בר" 

 .מזנון בתקופת הקיץ 

תשלום, בתנאי  ששילמו דמי גוריון זכאים להיכנס למרכז הספורט ללא -סטודנטים מאוניברסיטת בן .א

 רווחה.

 הכניסה באמצעות כרטיס סטודנט בלבד. 

 הכניסה לחדר כושר, כרוכה בתשלום. ב.

 
 ספורט רשות .2

 טרת הפעילות בספורט הרשות, לאפשר לסטודנטים לעסוק בפעילות ספורטיבית מ

 במסגרת אליפויות פנימיות בענפי הספורט ובמפעלי הנופש השונים.

 יפורסמו על גבי לוחות המודעות.תאריכי האליפויות והחוגים השונים 
 
 ספורט ייצוגי .0

משתתפות במפעלים ו משחקות בליגות השונות בישראל  האוניברסיטהט המייצגות את נבחרות ספור

מתבקשים  ינים להשתתף באחת הנבחרות, יובתחרויות של אס"א )איגוד ספורט אקדמי(. סטודנטים המעונ

  .10 – 9194900בטלפון מספר למשרד היחידה לחינוך גופני,  לפנות

 

 ספורט בין לאומי  .4
 אליפות העולם מתקיימת כל שנתיים     כדורגל באולמות

 אולימפיאדת הסטודנטים מתקיימת כל שנתיים      אוניברסיאדה 
 לאומי מתקיימים באוניברסיטאות שונות-משחקי שבוע הספורט הבין      משחקי א.ס.א 

 מתקיימת באילת בעונת החורף.  רוחלאומית בגלשני -אליפות בין
 
  שיעורי ספורט  בנקודות זכות אקדמי ) נק"ז( .5

הפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הטבע ומדעי הבריאות, מאפשרות בחלק מהמחלקות להשתתף בקורסי 
 ספורט ולקבל נקודות זכות עבורם )חצי נקודת זכות לקורס(. ניתן לצבור עד שתי נקודות זכות לתואר.

 רת הקורסים נעשית בתקופת הרישום לקורסים.בחי
 

 המלצות לגבי ביטוח בריאות וביטוח אישי: .  0

גוריון, מתקיימות פעילויות ספורט בהדרכה וללא הדרכה. כל -במרכז הספורט באוניברסיטת בן .4

 הפעילויות 

 ידי המשתתף הן על אחריותו האישית.-שנעשות על

בכל  פעילות גופנית יש חשש לפגיעה אישית או בריאותית כתוצאה ממאמצים גופניים, שימוש  .0  

 במתקני ספורט או 

 בשל תנאי השטח.

 הנהלת מרכז הספורט ממליצה לעוסקים בכל פעילות גופנית כדלקמן: .1

 לעבור בכל שנה בדיקה רפואית ולקבל אישור מרופא לעסוק בפעילות שיש בה מאמץ גופני.א. 

 לעשות ביטוח אישי המכסה פגיעות במסגרת פעילות גופנית וספורט )מרכז הספורט אינו מבטח את ב.  

 המשתתפים במסגרתו בשום ביטוח( 

 לא לעשות מאמץ גופני בתנאי מזג אויר קשים.  .ג

  sport.co.il-www.bguפרטים נוספים באתר האינטרנט של המרכז: 

http://www.bgu-sport.co.il/
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 המחלקה למעורבות חברתית

 

תושבי הנגב ומהווה את למען עשורים  ה פועלת למעלה משלושההמחלקה למעורבות חברתית באוניברסיט
במחלקה פועלות מספר תכניות, בהן החוליה המרכזית המקשרת בין האוניברסיטה ובין הקהילה בדרום. 

לקידום המטרות הבאות: צמצום פערים לימודיים וקידום הנגישות סטודנטים נותנים מזמנם ומכישוריהם 
להשכלה גבוהה, סיוע בקליטת עלייה וסיוע לאוכלוסיות שיקום. הסטודנטים משתלבים בארגונים ובמוסדות 

 שונים בקהילה, ובנוסף מפעילים מערך של פעילות לשעות הפנאי, לאלו שאין ידם משגת.
 

ל מרבית אזור הנגב, משתתפים הסטודנטים בהכשרה עיונית, במסגרתה לצד עשייה חברתית זו, החולשת ע
הם נחשפים לאתגרים איתם מתמודדת החברה הישראלית. מטרת ההכשרה העיונית לפתח בקרב 
הסטודנטים מודל של מנהיגות בעלת מודעות, רגישות חברתית ומוטיבציה לפעול ולהביא לשיפור מצבה של 

 ת והחברתית של מדינת ישראל.אוכלוסיית הפריפריה הגיאוגרפי
 

ההרשמה ותהליכי המיון לתכניות המחלקה מתקיימים בחודשי הקיץ לקראת שנה"ל הקרובה. מומלץ 
 אוגוסט. –להתעניין ולהירשם בחודשים מאי 

 
 מוטו המחלקה למעורבות חברתית הוא: "איתך החברה שווה יותר".  הוא משתקף בתכניות הבאות:

 פתוחות" ע"ש ליליאן ולארי גודמןתכנית "הדירות . 1
בתמורה לדיור בדירה מרוהטת פטורה משכר דירה, ארנונה ועלויות אחזקה, באחת מהשכונות הוותיקות 

שבע )ג', ד', או יא' (, סטודנטים מפעילים מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות העשרה למען תושבי -בבאר
 ש"ש. 0צע של השכונה, ילדים ומבוגרים כאחד, בהיקף ממו

 
לתכנית מתקבלים סטודנטים בעלי מודעות חברתית גבוהה ויכולת הדרכה, עם עדיפות ליתרת לימודים של 

 שנתיים לפחות.
 
 תכניות להכשרת סטודנטים .2
 
  התכנית למנהיגות"  -"קרן משה 

אקונומי נמוך(, תוך -מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים למנהיגות )עדיפות לסטודנטים במצב סוציו
שימת דגש על מצוינות אישית ופעילות חברתית וציבורית, על מנת לראותם ממלאים בעתיד תפקידי מפתח 

 בחברה.לשם כך הכשרת הסטודנטים נעשית בשני מישורים:
הכוללת הרצאות, סדנאות, ימי סיור ושבת עיון, וכן השתתפות בפרויקט  ש"ש בממוצע 1הכשרה עיונית בת 

 יזמות המוצא לפועל ע"י הסטודנטים.
-ש"ש הכוללת פעילות באחד מהפרויקטים החברתיים שהמחלקה משתתפת בהם בבאר 1פעילות מעשית בת 

 שבע והסביבה או בפעילויות ייחודיות שהמחלקה מארגנת בקהילה.
 

טודנטים הלומדים בכל הפקולטות בשנים א' או ב' ללימודיהם. המתקבלים לתכנית, לתכנית מתקבלים ס
 מתחייבים להשתתף בה עד תום לימודיהם.

 לשנת פעילות.₪  41,111סך המלגה הוא  
 
    התכנית למנהיגות"-תכנית "פעילי ציבור 

ותם להיות סוכני התכנית למנהיגות", משתתפים הסטודנטים בתכנית המכשירה א-במסגרת "פעילי ציבור
שינוי חברתיים. הסטודנטים עוסקים בנושאים חברתיים, לומדים על האתגרים והפערים בחברה הישראלית 

 ומקבלים כלים למנהיגות.
 ש"ש בממוצע: 0הסטודנטים נדרשים לפעילות בהיקף של 

 ש"ש במגוון פרויקטים חברתיים בתחומי ההשכלה והרווחה. 1
 הכוללת הרצאות, סדנאות יום סיור ושבת עיון. ש"ש בממוצע בהכשרה עיונית 1

 לשנת פעילות.₪  6,111סך המלגה הוא 
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 תכנית מלגות המשותפת לאוניברסיטה ולקרן גרוס 
מטרת התכנית להעצים את מעורבות הסטודנטים בקהילה תוך סיוע כלכלי לסטודנטים החברים בה, 

ש"ש וכן  1יות חברתיות שונות בהיקף של באמצעות קבלת מלגה מקרן גרוס. חברי התכנית פועלים בתכנ
 מפגשים קבוצתיים במהלך השנה. 1-משתתפים ב

 לשנת פעילות.₪  0,111סך המלגה הוא 
 

שנים מתום שרות החובה/שרות לאומי שלהם וטרם מימשו  0התכנית מיועדת לסטודנטים שטרם מלאו להם 
 שנתיים סיוע מקרן גרוס.

 
 תכנית המלגות הרב שנתית של הקרן המשפחתית על שם תד אריסון )ישראל( בע"מ 

שנים( לסטודנטים בעלי נחיצות כלכלית, לאפשר  1מטרת התכנית היא להעניק תמיכה רב שנתית )על פני 
להם לתרום מיכולתם לטובת הקהילה בנגב ולהעשיר אותם בתכנים מגוונים העוסקים בהוויה הישראלית, 

ברתיים כלכליים ובסוגיות חברתיות שעל סדר היום, מתוך אמונה ביכולת של כל סטודנט להיות בפערים ח
 מעורב ופעיל בחברה.

 
 :התכנית כוללת

הרצאה/מפגש/סדנא. בנוסף, טכסי פתיחה וסוף שנה, סיור ושבת עיון בנושאים  –ש"ש  0 תכנית עיונית 
 הקשורים בחברה 

 הישראלית וכן מיזם חברתי. 
 

 שבע ובסביבה. -של פעילות בפרויקטים חברתיים שהמחלקה מעורבת בהם בבאר – ש"ש 1  מעשיתפעילות 
 

 לשנת פעילות.₪  6,011סך המלגה הוא 
 
 

 המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ
 

גוריון בנגב, הוקם במטרה להדק את הקשר בין -המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן
האוניברסיטה לבין הציבור הרחב. המרכז פועל להעשרת החיים האינטלקטואליים, התרבותיים 

 והמקצועיים של הפרט, הארגון והחברה. 
 

ב בין הידע הנרכש באקדמיה לבין הקנייה של ידע ייחודו של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ הינו שילו
 מעשי.

הדבר מתבטא בשיתוף של סגל אקדמי איכותי מהאוניברסיטה, מומחים ובעלי תפקידים הנמצאים במרכז 
 העשייה בתחומם.

 
 כניות ואפשרויות למידה:יטאי ללימודי חוץ מוצעות מגוון תבמרכז האוניברס

  קורסים להתמחות מקצועית, לימודי תעודה  והסבה מקצועית 
 קורסים אקדמיים לצבירת נקודות זכות או לשמיעה חופשית 
 קורסים לפיתוח אישי ולהעשרה 
 פיתוח תוכניות הכשרה  פנים ארגוניות 
 
 

 :השתלמויות מקצועיות, לימודי תעודה  והסבה מקצועית
המחלקות השונות וחברי הסגל באוניברסיטה, מציע תוכניות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ  בשיתוף 

 לימודים, התמחות והסבה מקצועית לבוגרי האוניברסיטה ולקהל הרחב. 
הקורסים מיועדים לכל המעוניינים לרכוש מיומנויות מקצועיות בתחומים שונים, להרחיב את ידיעותיהם 

פני קשת רחבה של -המוצעים נפרשים עלבתחום עיסוקם, בהעשרה עצמית ובפיתוח אישי. הקורסים 
פי צרכים ארגוניים. הקורסים -נושאים ייחודיים עלתחומי הניהול, הפיננסים, השיווק, ההנדסה ומקצועות מ

 .המוכרים לגמול השתלמותהמוצעים כוללים גם קורסים 
 קורסים אקדמיים
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ורסים אקדמיים הנלמדים המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשר ללומדים חיצוניים להשתלב  בק
באוניברסיטה. מסגרת זאת מיועדת עבור אלה שטרם החלו את לימודיהם באוניברסיטה ועבור לומדים 

ידי -המעוניינים להעמיק הידע בתחום אקדמי מסוים. הלימודים מתקיימים עם הסטודנטים ומוצעים על
 ללא מטלות. ,שומע חופשיבמעמד לצבירת נקודות זכות או מחלקות האוניברסיטה לתואר ראשון ושני, 

 
 השתתפות בקורסים אקדמיים לצבירת נקודות זכות )נק"ז(:

המשתתפים בקורסים אקדמאיים לצורך צבירת נק"ז, נדרשים לעמוד בכל הכללים והמטלות האקדמיות 
זכות החלים בקורס )כולל תרגילים, עבודות, בחינות וכדומה( בדומה לסטודנטים מן המניין. הכרה בנקודות 

לתואר תינתן בכפוף לכללי המחלקה הרלוונטית, אם וכאשר יתקבלו הלומדים ללימודים אקדמיים. 
 השתתפות בקורסים לנק"ז מותנית באישור המחלקה הרלוונטית.

 
 השתתפות בקורסים אקדמיים כשומע חופשי:

הרצאות  מסגרת זו מומלצת לקהל הרחב המעוניין להעשיר את ידיעותיו וליהנות ממגוון רחב של
 המתקיימות בפקולטות האוניברסיטה השונות. 

ההשתתפות בקורסים הינה ללא מטלות אקדמיות ומאפשרת ללומדים במסגרת זו שילוב של הנאה וחוויה 
ההשתתפות בקורסים כשומע חופשי מחייבת רישום ותשלום בקורסים אקדמיים בסביבה אוניברסיטאית. 

 מודי חוץ. מראש באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללי
הקורסים האקדמיים הפתוחים לרישום וכן תנאי הרישום והקבלה, מפורטים בחוברת הקורסים הנמצאת 

 . באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ ומתפרסמת לקראת כל סמסטר
 קורסי העשרה

יק למשתתפים כלים מיועדים לקהל הרוצה להרחיב את ידיעותיו ולהעשיר את עולמו. מטרת הקורסים להענ
סדנה לעיצוב הבית,  בין הקורסים אותם ניתן ללמוד בחטיבה זאת:ותיאורטיים בנושא הנבחר. םיישומיי

 צילום ברמות שונות, כתיבה יוצרת,תוכנת האקסל, שוק ההון והשקעות בבורסה ועוד.
 

 קורסי שפות:
המרכז מציע מגוון רחב של קורסים בשפות ברמות שונות תוך שימת דגש על רכישת מיומנויות שיחה. 
השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה )סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה( 

איטלקית, להעצמת החוויה הלימודית. בין היתר, מתקיימים קורסים בשפות: אנגלית, ערבית, ספרדית , 
 סינית, גרמנית וצרפתית.  

 
 פיתוח תוכניות פנים ארגוניות

מפעלים , חברות וארגוניםלפיתוח תוכניות הדרכה ייחודיות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ עוסק ב
גדרת הלקוחות, תוך מתן ייעוץ מקצועי של צוות נבנות בהתאם לה. התוכניות הגורם המזמיןבהתאם לצורכי 

 באוניברסיטה.  םהרלוונטיי רמים האקדמייםהמרכז והגו
 

מידע מפורט על הקורסים המוצעים במרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, מועדי הפתיחה ופרטי הרישום ניתן 
 לקבל בדרכים הבאות:

 המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ:

 18-0477080| פקס:  18-0472020טלפון רב קווי: 

 www.bgu.ac.il/uces| אתר אינטרנט:  uces@bgu.ac.ilדוא"ל: 

 .0, קומת קרקע, חדר 01משרדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ:  קמפוס מרקוס, בנין 

 

 
 
 
 
 

 פר"ח –פרויקט החונכות 

mailto:uces@bgu.ac.il
http://www.bgu.ac.il/uces
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קט חונכות שמרכזו במכון ויצמן למדע ברחובות, וסניפיו בכל האוניברסיטאות פרויקט פר"ח הינו פרוי .4

שנים והיא בין הגדולות בארץ, וכוללת  11 -גוריון בנגב פועלת תכנית החונכות מזה כ-באוניברסיטת בן בארץ.
  1,011-קרוב ל

 סטודנטים חונכים. 
 
פוטנציאל  נמוך יחסי, אך בעליאקונומי -מטרת החונכות היא מתן עזרה לילדים בעלי רקע סוציו .0

הספר המליץ עליו ופר"ח מוצא אותו -הצמדת חונך אישי, לכל ילד, אשר בית לצמיחה. הדבר נעשה ע"י
 כמתאים לקבלת חונך. 

ספר יסודיים, בחטיבות ביניים, בתיכוניים במסגרת של הכנה לבחינות הבגרות -הפעילות מתקיימת בבתי 
 הספר -ובבתי

 מיים בשבוע, לשעתיים בכל פעם.לחינוך מיוחד, פע 
 
תפקיד החונך לסייע לחניך בהכנת שעורים, לשחק איתו משחקים שונים, להקנות לו ידע כללי, קריאה  .1

 יציאה משותפת,

 לטיולים ולפתח קשר אישי עם החניך ומשפחתו,דבר התורם רבות לקידום הנוער בחברה הישראלית. 
 
, תסמונת CPאוכלוסיות מיוחדות עם בעיות בריאות ) בתחום החונכות האישית מוצעת גם עבודה עם .1

 דאון וכדומה(, ילדי אסירים, ליקויי שמיעה וראיה ומתבגרים.

 
לעזרתם של הסטודנטים החונכים והילדים עומדים מרכזי העשרה שבהם ספרים ומשחקים, אותם הם  .0

נוסף על כך לרשות החונכים שואלים לתקופות קצרות, סרטי קולנוע מוקרנים פעמיים בשבוע לילדי התכנית. 
בו ישנם מוצגים מדעיים חווייתיים לילדים ולמבוגרים וכן סדנאות יצירה החווידע,  ןוהילדים עומד מוזיאו

 בנושאים שונים.

 
בחגים ובמועדים שונים, עם אומנים, קוסמים ופעילויות  םבמהלך השנה מקיימת מנהלת פר"ח אירועי .9

 שונות, כל זאת לגיוון הפעילות בפגישות שבין הילד לחונך.

 
בשנים האחרונות התפתח הפרויקט בכיוונים נוספים, וכיום מלבד החונכות האישית, יכול הסטודנט  .9

ל פר"ח עובדים עם קבוצות או להשתלב בכל אחד ממספר פרויקטים ותוכניות ייחודיות,  בהם סטודנטים ש
כיתות בתחומים שונים: חל"ב )חינוך לבריאות(, טבע הכימיה )הדרכת תלמידי חטיבות ביניים בנושאי 

כימיה(, מרכזי העשרה )הפעלת מרכזים עם מחשבים ומשחקים(, פרויקט חונכות וירטואלית ועוד פרויקטים 
 מגוונים. 

 
שבע, וכן בעיירות הלוויין בדרום עד אילת. -ונות בארהסטודנטים החונכים בפר"ח עובדים בכל שכ .0

  שבע.-התכנית מקיפה גם את המגזר הערבי ע"י חונכים המגיעים לישובים הבדווים סביב באר
 

כן מוכרת הפעילות -ש"ח ונסיעות בנוסף. כמו 5,211תמורת עבודתו מקבל כל סטודנט מלגה, בגובה של 
לאזורים פריפריאליים מסוימים, ניתנת מלגת  ולמלגות רשות מקומית.בפר"ח לצורך זכאות למלגות דיקן 

 עידוד נוספת מטעם פר"ח.
 

 שעות שבועיות( ומשכורת קבועה. 01 -תפקיד ניהולי )כ -בתום שנת חונכות, ניתן להגיש מועמדות לרכז/ת
 

-10 -פקס 10-9194090/6(, טלפון 40פרטים במשרדי פר"ח הנמצאים בבניין למעורבות חברתית )בניין 
9190610. 

 www.perach.org.ilאו באתר 
 
 

 אגף מחשוב ומערכות מידע
 

 10-9194404טלפון:   040חדר  11ש מרקוס, בניין "קמפוס ע

http://www.perach.org.il/
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מרכזיות אגף מחשוב ומערכות מידע הוא הגורם האחראי על תכנון ופיתוח מערכות המחשוב והתקשורת ה
 באוניברסיטה, ועל הטמעת טכנולוגיות חדשות לקידום התשתיות של מערכות אלה.

האגף אחראי על התכנון והיישום של מערכות המידע הניהוליות באוניברסיטה, מתוך ראייה כוללת 
 ואינטגרטיבית לשם מתן מענה ניהולי הולם לצרכי הארגון.

ידי הוועדה למדיניות -ל. מדיניותו מונחית על"ומנכסמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע כפוף לסגן נשיא 
ל. האגף מורכב "ידי הרקטור והוועדה למחשוב מנהלי בראשות הסגן נשיא ומנכ-המחשוב, המתמנית על

 ממחלקת מערך המחשוב ומחלקת מערכות מידע. 
 

 מחלקת מערך המחשוב
 10-9194404טלפון:   00ובניין  90ש מרקוס, בניין "קמפוס ע

המחשוב האוניברסיטאי הינו המסגרת הארגונית המופקדת על פיתוח ותחזוקת שירותי תשתיות מערך 
המחשוב והתקשורת לצרכי המחקר, ההוראה ומערכות המידע המנהליות, על פיתוח ההוראה המתוקשבת 

 באוניברסיטה ועל מתן יעץ מחשובי ליישום פתרונות מחשוב מתקדמים לחברי הסגל האקדמי.
מחשוב הינו הגורם האחראי על יישום טכנולוגיות חדשות בתחומי המחשוב והתקשורת מנהל  מערך ה

 והטמעתן באוניברסיטה. כמו כן מהווה דרג מקצועי בכיר לתמיכה במערכות המחשוב בהוראה ובמחקר.
מנהל מערך המחשוב ממונה על המדורים: מערכות הפעלה מרכזיות, מחשוב אישי, תקשורת, תמיכת 

 גיות למידה ויעץ ובסיסי נתונים ותשתיות אינטרנט.מחשוב, טכנולו
 

 מדור מערכות הפעלה מרכזיות
 .10-9194910טלפון:   41חדר  00ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין "קמפוס ע

מדור מערכות הפעלה מרכזיות מופקד על בחירה, הקמה והטמעה של מערכות הפעלה, סביבות מחקר 
ומערכות אבטחת המידע בהתאם לצרכי  High performance computing clusters מתקדמות, כגון 

 הארגון.
ורכישה של מערכות מחשב וחבילות תוכנה לתמיכה  ץייעוהמדור אחראי לתחזוקת מערכות אלה, וכן על 

. המדור נותן ייעוץ לחברי הסגל אקדמיים בנושא תכנון והקמה LINUX / UNIXבהוראה ובמחקר, בסביבת 
 מות. של סביבות מחשוב מתקד

על אבטחת הגיבוי המרכזיות, בנוסף אחראי המדור על מערכות הדואר האלקטרוני, מערכות האחסון ו
 התחזוקה של שרתי המחשוב המרכזיים באוניברסיטה.ועל התפעול השוטף ו המידע 

 
 מדור מחשוב אישי

 10-9194490ג טלפון:  10חדר  90ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין "קמפוס ע

 IBM-PCמדור מחשוב אישי מופקד על בחירה והטמעה של טכנולוגיות בתחום המחשוב האישי )מקינטוש, 
 ותואמיו(.

 המדור נותן תמיכה בתוכנה ובחומרה, כולל יעוץ בבחירה, והדרכה בתחומים אלה.
 ה. כמו כן עוסק המדור בתכנון, הקמה ותחזוקה של כיתות המחשב הציבוריות להוראה ברחבי האוניברסיט

 
 מדור תקשורת

 10-9194406טלפון:   41חדר  90ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין "קמפוס ע

מדור תקשורת מופקד על תכנון, פיתוח, יישום ותחזוקת תשתיות תקשורת הנתונים הפנימית והחיצונית של 
 טית.גוריון. המדור מופקד הן על רשת התקשורת הקוית והן על רשת התקשורת האלחו-אוניברסיטת בן

 
 מדור תמיכת מחשוב

 10-9199494טלפון:   1חדר  00ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין "קמפוס ע

מדור תמיכת מחשוב מופקד על מתן תמיכה, סיוע ופתרון תקלות לכלל משתמשי המחשב באוניברסיטה,על 
, שימוש wirelessפי סל השרות. בין השאר מסייע המדור בבעיות תפעוליות הקשורות למערכת האלחוט 

במחשבים אישיים במעונות, דואר אלקטרוני, סיוע בהגדרת סמארטפונים לשימוש ברשת האלחוט 
ובמערכות הדואר האלקטרוני ועוד. בנוסף מתחזק המדור ומנהל חלק ניכר ממחשבי העובדים במחלקות 

 המנהליות.
 

 מדור טכנולוגיות למידה ויעץ
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 10-9194490טלפון:  0 חדר 90ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין "קמפוס ע

מדור טכנולוגיות למידה ויעץ מופקד על בחירה, הטמעה, הדרכה ותמיכה של מערכות להוראה מתוקשבת. 
 .Moodleומערכת  Highlearnהמערכות העיקריות הן מערכת 

כמו כן עוסק המדור  ביישומי וידיאו קונפרנס, פיתוח ותחזוקת שרת וידיאו, הטמעת טכנולוגיות הקלטת 
 לאנשי הסגל האקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום התוכנות המדעיות. ץאות ובייעוהרצ

 
 מדור בסיסי נתונים וטכנולוגיות אינטרנט

 10-9199491טלפון:  1חדר  00ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין "קמפוס ע

 ובפיתוח התשתית לאתרי האינטרנט באוניברסיטה.  המדור מטפל באחזקת מסדי הנתונים המרכזיים,
 אינטרנט ארגוניים תשתיתיים. יכמו כן עוסק המדור בפיתוח יישומ

 
 מחלקת מערכות מידע

 10-9199910טלפון:   11ש מרקוס, בניין "קמפוס ע

 מחלקת מערכות מידע אחראית על תכנון, עיצוב ופיתוח מערכות המנהל באוניברסיטה.
 

 דע מנהל תלמידים מדור מערכות מי
 10-9194010 טלפון:  419חדר  91ש מרקוס, בניין "קמפוס ע

מדור מערכות מידע מנהל תלמידים, הינו הגוף המופקד על פיתוח, יישום ותחזוקת מערכות המידע התומכות 
גוריון בנגב )רישום, יעוץ לקורסים, -בכלל פעילויות הניהול של אוכלוסיית הסטודנטים באוניברסיטת בן

 מעקב אקדמי, ניהול בחינות, שכר לימוד, מלגות, מעונות וכו'(.
 

 מדור מערכות מידע מנהליות
 10-9194060טלפון:   112חדר  34ש מרקוס, בניין "קמפוס ע

מדור מערכות מידע מנהליות הינו הגוף המופקד על פיתוח ותחזוקת מערכות מידע לניהול כללי 
מחקר, מינויים אקדמיים, מלגות, קידום מרצים( וכן מטפל בפיתוח באוניברסיטה )תורמים ותרומות, חוזי 

 מערכת משאבי אנוש חדשה.
 

 מדור מערכות מידע פיננסיות ותקציביות
 10-9190414 טלפון:  40, חדר 94ש מרקוס בניין "קמפוס ע

המנהליות של צוות מדור מערכות פיננסיות ותקציביות אחראי על פיתוח, הטמעה ותחזוקת מערכות המידע 
 אגף הכספים ואגף תכנון תקציב וכלכלה.

 
 צוות מחשוב לוגיסטיקה ובינוי

 10-9190904,   119חדר  61Aקמפוס ע"ש מרקוס, בניין 
 הצוות מטפל בתשתיות המחשוב של האגפים לוגיסטיקה ובינוי וכן במערכות מידע שתומכות באגפים אלה.
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 הרוח והחברה למדעיה בפקולט ספרי הטלפונים של המחלקותמ

 

 חדר בנין מס' טלפון שם המחלקה/חטיבה  

  507 57בנין   7755555 מזכירות הפקולטה

 505 57בנין  7755555 מזכירות תואר שני

 704 57בנין  7771047 והמזרח הקדוםארכיאולוגיה מקרא 

 704 57בנין  7771157 ספרות עברית

 757 57בנין  7757047 תלשון עברי

 755 57בנין  7771777 לימודי המזרח התיכון

 705                           57בנין  7771101                                     של עם ישראל היסטוריה

 770 57בנין  7757757 מחשבת ישראל

 515 57בנין  7754014 כללית היסטוריה

 777 57בנין  7771547 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 174                          57בנין  7771475 חינוך

 5758577 57בנין  777144181457 תעודת הוראה

 574 57בנין  7757775 פילוסופיה

 710 57בנין  7771174 ספרויות זרות ובלשנות

 705 57בנין  7755144 אמנויות

 777 57בנין  7755575 פוליטיקה וממשל

 511 44בניין  7757040 פסיכולוגיה 

 E577 57בניין  7757075 אנתרופולוגיה ו סוציולוגיה

 B577 57בנין  7757057 מדעי ההתנהגות

 774 57בנין  7757777 כלכלה

 1 15בנין  7757575 עבודה סוציאלית

 777 57בנין  7771110 תחומיים-לימודים רב

 714 57בניין  7771110 התוכנית ללימודי מגדר

 מדינת ישראללימודי 

 777 57בניין  7774557 התוכנית למדעים קוגניטיביים

 770 57בניין  7771541 התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים

 705 57בנין  7757771 אנגלית כשפה זרה

  777  57בנין  7755711 תקשורת

   771 57בנין  7771401 הוראת המדעים והטכנולוגיה

 770 57בנין  במחשבת ישראל חטיבה ללימודי אגדה והלכה

 704 57בנין  לספרות עברית במחלקה חטיבה ללימודי פולקלור

 777 57בניין  במחלקה לפוליטיקה וממשל חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית  

 704 57בניין  במחלקה לספרות עברית ספרויות יהודיותחטיבה ל  

 511 44בנין  במחלקה לפסיכולוגיה (Nerve) חטיבה למדעי העצב  

 777 57בנין  וממשל במחלקה לפוליטיקה חטיבה ללימודי אפריקה  
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 שויות הפקולטהר

 דיקן הפקולטה        דיויד ניומןרופ' פ

 והמזרח הקדוםארכיאולוגיה ראש המחלקה למקרא                  יונה שמיר ר'ד

 ראש המחלקה לספרות עברית           שווגר-חנה סוקר דר'

 ראש המחלקה ללשון עברית רוני הנקיןרופ' פ

 ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון  פרופ' חגי רם  

 ראש המחלקה להיסטוריה של עם ישראל פרופ' אמנון רז קרקוצקין

 ראש המחלקה למחשבת ישראל אורי ארליךרופ' פ

 ראש המחלקה להיסטוריה כללית פרופ' חיים היימס

 ראש המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי            )קותיאל( פועה בררופ' פ

 ראש המחלקה לחינוך והכשרת מורים         נוימן יאיררופ' פ

 ראש המחלקה לפילוסופיה              פרופ' יצחק נבו

 ספרויות זרות ובלשנותלראש המחלקה               פרופ' ברברה הוכמן

 ראש המחלקה לאמנויות דניאל אונגר דר'

 ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל דני פילק פרופ'

 לפסיכולוגיהראש המחלקה         פרופ' גארי דיימונד

 אנתרופולוגיה  ו ראש המחלקה לסוציולוגיה דניאל ממןפרופ' 

 למדעי ההתנהגות התוכניתראש  פרופ' ג'וש ליפשיץ

 ראש המחלקה לכלכלה       ענר סלערופ' פ

 ראש המחלקה לעבודה סוציאלית פרופ' יוליה מירסקי

 תחומיות-לתוכניות רב מחלקהראש ה אורן יפתחאל' פרופ

 ראש היחידה לאנגלית כשפה זרה        רונית גרמןגב' 

 ראש המחלקה לתקשורת נלי אליאס פרופ'

 ראש התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה משה ברק פרופ'

 דר' קתרין רוטנברג                                             ראש התוכנית ללימודי מגדר

 התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים  ראש                                   לבינסון  -דר' ארנה בראון

 נהל הפקולטהראש מ רי        מב' רחל דג

 נהל הפקולטהעוזר ראשי לראש מ ב' חוה ליידר             ג

 עוזר לראש מנהל הפקולטה ללימודי מוסמכים ב' עידית מזרחי         ג

 ומינויים מלגות  עוזר לענייני שטרית-גב' טלי בן

 

 וסדות הפקולטה לענייני תלמידים והוראה:מ

ה, המחקר וההנהגה אהוא המוסד העליון של הפקולטה. המועצה מחליטה בכל ענייני ההור -ועצת הפקולטהמ

 האקדמית של הפקולטה.

י ההוראה הלימודים, קיימות ובחדשות, בנוהל-בתוכניות -דנה בכל התחומים הקשורים בהוראה  -ועדת ההוראהו

 ובדרכים לשיפורם, ובעניינים הנוגעים למנהל התלמידים והפקולטה.

 

 השוטף של חיי הפקולטה בכל התחומים. הרשות המבצעת שליד הדיקן, המסייעת לו בניהול -ועדת הפקולטהו

 

 לימודים חדשות.-מתכננת תוכניות -ןועדת התכנוו
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ות המחלקות וממונה על ניהול תקין של ענייניהם מרכזת את הטיפול בסטודנטים באמצע -זכירות הפקולטהמ

 האקדמיים והמנהליים של הסטודנטים.

יעוץ סדרי הלימודים, תכניות הלימודים, המזכירות מטפלת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים ל

 והרשמה לקורסים, טיפול בפניות לועדת הוראה פקולטית, אישורי לימודים ועוד. 

(, 57גורן )-בקרית האוניברסיטה, בבניין צוקר גולדשטיין יםנמצא למדעי הרוח והחברה  פקולטהמזכירות ה ימשרד

 . 507חדר 

 ationwww.bgu.ac.il/kiosk_informקיוסק המידע:  www.bgu.ac.ilכתובת אינטרנט: 

נספח  -הקוד והסיסמה נמצאים בפנקס התשלומים הנשלח על ידי מדור חשבונות סטודנטים -)לסטודנטים חדשים 

 (.   15נספח מס'  –. סטודנטים ותיקים ששכחו את קוד המשתמש והסיסמה יוכלו לראותם בפנקס התשלומים 5מס' 

אנא   -לולה להפריע למהלך לימודיך הסדירשר עבכל עניין שלא נמצא לו מענה בשנתון, בכל בעיה שנתקלת בה וא

פנה למזכירות הפקולטה על מנת שנוכל לעזור לך או להדריך אותך ובמידת הצורך להפנותך לרשות המתאימה 

 והמוסמכת לטיפול בענייניך. 

תן בעניינים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול השגרתי של מזכירות המחלקה ו8או של מזכירות הפקולטה, ני

 לפנות בכתב אל ראש מנהל הפקולטה. 

 דרך "צור קשר" או בדואר אלקטרוני:  ,פניות ניתן להפנות דרך אתר האינטרנט

 hsf@bgu.ac.ilתואר ראשון: 

 mizrahii@bgu.ac.ilתואר שני: 

 taliben@bgu.ac.ilתואר שלישי: 

 

 :במזכירות הפקולטה תעודת הוראהו עות הקבלה לתואר ראשוןש

 

   17:50-17:50 בין השעות 'דיום א', 

  4:50-11:50 בין השעות 'הב', ג', יום 

  

 

 :שעות הקבלה לתואר שני

 

  11:50-17:50 בין השעות ה' -ימים א'

 

 

 

http://www.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/kiosk_information
mailto:hsf@bgu.ac.il
mailto:mizrahii@bgu.ac.il
mailto:taliben@bgu.ac.il
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 תואר הראשוןימודי הל

 

 B.A -ימודים לקראת התואר הראשון ל

 .תיתכן גלישה לשנה הרביעיתבשילובים מסוימים  שלוש שנים.לפחות משכים נלימודים לקראת התואר הראשון ה

נקודות זכות כדי להיות זכאי לתואר הראשון. שעה שבועית אחת במשך סמסטר אחד  170ל התלמיד לצבור ע

 ערך לנקודת זכות אחת, אלא אם  נאמר אחרת בתיאור הקורס.-כלל שוות-ך)שעה סמסטריאלית( היא בדר

 

לים לימודי התמחות במסלולים שונים, ללימודים מאורגנים במחלקות לפי התוכניות המתוארות להלן, וכוה

עזר והשלמה, שפות זרות ולימודי חובה ובחירה כלליים לפי דרישות המחלקות והפקולטה. )הלימודים -לימודי

 . (הלימודים שני סמסטרים-יאלית בשנתימים במתכונת סמסטרמתקי

 

 בנה הלימודיםמ

 .לקבלת התואר נקודות זכות )נק"ז( 170ל תלמיד יצבור כ

נק"ז לימודי  10-ו שפה זרהאנגלית כנק"ז לימודי  7 :בלימודים כללייםנק"ז  17 במסגרת מחלקתית. נק"ז 104

  ל מקוון של הכרת הספריה.. כמו כן כל תלמיד חייב בתרגיבחירה כלליים

 

 לימודים:-תכניות ארבעיימות ק

 

 - וכנית א'ת

 נק"ז.( 74)  **הבנק"ז( ובמחלקה משנית או בחטי 40ימודים במחלקה ראשית ) ל

 

במסגרת תכנית זו, ניתן לשלב לימודים בין מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהן קיימת תוכנית לימודים 

 ראו עקרונות התוכנית בהמשך. .משנית ובין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע של מחלקה ראשית ומחלקה

 

 נעשה במזכירות הפקולטה. הרישום לחטיבה –** סטודנט הלומד בתוכנית א' 

 

 -כנית ב' ת

 נק"ז.( 104מחלקתיים ) -ימודים חדל

 

 - כנית ג'ת

 נק"ז בכל אחת משתי המחלקות.( 77מחלקתיים *) -ימודים דול

 

ת זו ניתן לשלב לימודים בין מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהן קיימת תוכנית לימודים במסגרת תכני

 מחלקתית של המחלקה לניהול בבית הספר לניהול.-מחלקתית  ובין תכנית הלימודים הדו-דו

  ראה עקרונות התוכנית בעמוד הבא.

 נק"ז 77-"ז במחלקה אחת וקנ 77 הרכב לימודיו יהיה: תחומיים-רבבמסלול ללימודים  הבוחרתלמיד   *

 תחומיים.-בלימודים רב

 

 -כנית ד' ת

 במדעי הרוח והחברה. רב תחומייםנק"ז( במחלקה ללימודים  117ימודים חד מחלקתיים )ל
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כל סטודנט אחראי לתכנית לימודיו. חובתו של הסטודנט לדעת את כל התקנות וההוראות 

לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של  סמות מפעם לפעם עלהמפורטות בשנתון והמתפר

 הפקולטה. אין בייעוץ או בהרשמה לקורסים במחשב בכדי לפטור מחובה זו.

 

 לניהול הפקולטהעקרונות תוכנית הלימודים המשותפת עם 

התכנית מעניקה הכשרה   מטרת התכנית לשלב לימודי ניהול עם לימודים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה.

  ם בפקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרה בתחומי הניהול במחלקה לניהול. בתחומים הרלוונטיי

שילובים אלו משקפים את הצורך במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים שאינם דורשים התמחות מעמיקה 

 בתחומי התוכן השונים )חינוך, ממשל, גיאוגרפיה וכו'( אולם נדרשים לידע רחב יותר.

המחלקה לניהול, ובמסגרת לימודיו  -לניהול  לפקולטהייך במסגרת לימודיו בניהול תלמיד הלומד במסלול זה משת

 במחלקות לרוח וחברה לפקולטה למדעי הרוח והחברה.

 מבנה התואר :

 חובות לתואר נקודות זכות

 (171 -במדה"ר )נרשם  7 אנגלית מתקדמים 7

 קורסים במחלקה לניהול 77

 נוספת ממדעי הרוח והחברהקורסים במחלקה  *               77

 למדעי הרוח והחברהקורסים כלליים מהפקולטה  *                 4

 סה"כ 170

 

 נק"ז בלימודים כלליים. 7-נק"ז ו 77*  סטודנט הבוחר ללמוד בלימודים רב תחומיים, היקף הלימודים הוא 

 .בקשות לאישורים יש להגיש לפקולטה לניהול

 

 ם המשותפת עם הפקולטה לטבע:עקרונות תוכנית הלימודי

 

 .במידת האפשרשנים  5 נק"ז, ותימשך 170-177תכנית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של  .1

 אפשרות אחת: .7

 .נק"ז 08)בפקולטה למדעי הרוח והחברה( הינה בהיקף של  במחלקה ראשיתתכנית לימודים 

 ."זנק 08)בפקולטה לטבע( הינה בהיקף של  במחלקה משניתתכנית לימודים 

 אפשרות שניה: .5

 .נק"ז 08)בפקולטה למדעי הטבע( הינה בהיקף של  במחלקה ראשיתתכנית לימודים 

לפי החלוקה  נק"ז, 08)בפקולטה למדעי הרוח והחברה( הינה בהיקף של  במחלקה משניתתכנית לימודים 

 ., )לא כולל אנגלית(נק"ז לימודים כלליים 17נק"ז מחלקה משנית +  74

לתלמידי מדעי הרוח והחברה במסגרת הלימודים  וקורס מינוי בתזמורת אינם מוכרים* קורסי הספורט 

 הכלליים.

  2אנגלית מתקדמים  ברמת  –הקורס באנגלית כשפה זרה את בנוסף יהיה חייב התלמיד לעבור בהצלחה  .7

 .)הרישום לאנגלית לפי המחלקה הראשית(

 מחלקתי במחלקה הרלוונטית.-לול החדדרישות הקבלה במסלול זה הינן זהות לדרישות הקבלה למס .7

 קבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה ראשית והן למחלקה משנית. לא ניתן להירשם .6

 שבע(.-ניתן ללמוד שילוב זה אך ורק בקמפוס מרכוס )בבאר ולהתקבל רק לאחת מהן.
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 התקבל. אליהןהמחלקות  7-לקורסים בבכל סמסטר הסטודנט חייב להירשם  .5

ע"פ התואר המוענק במחלקה   .B.A או  .B.Scואר שיוענק למסיימי התוכנית הינו תואר "בוגר": הת .4

 הראשית.

 

ללא דרישה תאפשר למסיימים המשך לימודים לתואר שני באותה מחלקה  במחלקה ראשיתתכנית לימודים 

  להשלמות.

 לתואר שני. תחייב בהשלמות לצורך המשך לימודים וקבלה במחלקה משניתתכנית לימודים 

 

 

 תכנית ג'    תכנית ב'                     כנית א'                      ת     

 מחלקתית-דו                מחלקתית-חד משנית           ח' ראשית+מ

 בהו חטיא

 פשרות א'א              פשרות א'א            פשרות א'א

 נק"ז 77 מחלקה א'         נק"ז      104 לקה לימודי המח נק"ז      40 מחלקה הראשית ה

 נק"ז  77 מחלקה ב'            נק"ז                      74 מחלקה המשנית ה

 נק"ז  10  לימודי בחירה    נק"ז        10 לימודי בחירה       נק"ז   10 ימודי בחירה     ל

 ---------  ----------      --------- 

 נק"ז 114      ס ה " כ    נק"ז       114 ס ה " כ            נק"ז      114       ה " כ       ס

 

 פשרות ב'א   פשרות ב'א   פשרות ב'א

 נק"ז 77   מחלקה א' נק"ז  117   לימודים זנק"  40 מחלקה הראשית  ה

 נק"ז 77  במדעי הרוח והחברה         נק"ז    77רב תחומייםלימודים    בלבד תחומייםרב  נק"ז  74      הימודי חטיבל

 נק"ז 4   לימודי בחירה נק"ז      7  לימודי בחירה נק"ז  10 ימודי בחירה      ל

 ---------  -----------    --------- 

 נק"ז  114   סה"כ נק"ז  114  סה"כ נק"ז 114       ה " כ         ס

       

 לימודי חובה כלליים די חובה כלליים           לימו ימודי חובה כלליים                 ל

 אנגלית או                              אנגלית או       נגלית או                             א

 נק"ז  7    צרפתית      נק"ז           7 נק"ז            צרפתית           7 רפתית      צ

 ----------  ----------    ----------  

 נק"ז 170    ס ה " כ      נק"ז           170 נק"ז             ס ה " כ       170 ה " כ        ס

 

 ערותה

 ראה להלן בפרק על שפה זרה ראשונה; -אנגלית או צרפתית כשפה זרה  .א

 ספרייה ה הכרתכל תלמיד חייב להשתתף בהכרת הספריה בשנה הראשונה ללימודיו. פירוט בפרק  .ב

 בהמשך. לא ניתן לקבל פטור מהכרת הספריה ממוסד אחר.        

 וק את התוכניות דלא בכל מחלקה קיימים לימודים בכל התוכניות. בעת תכנון לימודיו, על התלמיד לב .ג

 הקיימות.
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   B.A                                 כנית הלימודים לתואר ראשון ת

 תכנית תכנית        תכנית        תכנית  סימן       

 חד                דו             מחלקה מחלקה     המחשב   

 מחלקתית משניתמחלקתית    ראשית                

 נק"ז 74נק"ז    77נק"ז      104 נק"ז     40             

 דעי הרוחמ

 והמזרח הקדוםארכיאולוגיה מחלקה למקרא ה

  x - x              x 171 מקרא 1 סלולים:מ

           x - x              x 170 מקרא והיסטוריה מקראית 1 

  x - x              x 157 ארכיאולוגיה 1 

 -                 x - - 114 מקרא ולימודי תעודת הוראה 1 

  x - x              x 177 מחלקה לספרות עבריתה

  x - x              x 175 מחלקה ללשון העבריתה

  x - x              x 177 מחלקה ללימודי המזרח התיכוןה

  x               -   x              x 177 המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

 x           -  x              x 177 מחלקה למחשבת ישראלה

  x           -  x              x 175 המחלקה להיסטוריה כללית

 זרות ולבלשנות  ספרויותמחלקה לה

  x          x  x              x 157 אנגלית: ספרות, בלשנות סלול:מ

  x - x              x 151  מחלקה לפילוסופיהה

  x              x - - 157  מחלקה לאמנויות       ה

 מסלול: תולדות האמנות

 -                 x x 7     - 175  תחומיים-רבימודים ל

 x             x  -  -  175 המסלול ללימודי מדינת ישראל

 דעי החברהמ

                                         x - x              x 174                מחלקה לחינוךה

    -                  -          -          -   150    לימודי תעודת הוראה

 -                x             6x -   171   למדעי ההתנהגות מסלולה

 -             x - - 101      4 לפסיכולוגיה מחלקהה

 -             x - -          107      4אנתרופולוגיה ו לסוציולוגיהמחלקה ה

  x x x            2x 177                     מחלקה לכלכלהה

        x x x              x 174               תימחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבה

      -                   - x -      177   מחלקה לעבודה סוציאליתה
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      x - x                 x 154 מחלקה לפוליטיקה וממשלה

          -              B.A 5 175 - - x -מסלול סטטיסטיקה ל 

          -              B.A 5 170 - - x -מסלול מתמטיקה  ל

  -                x - - 147 מסלול ללימודי אפריקה תכנית בין אוניברסיטאית

 

 ך המחלקה הוא של המסלול לארכיאולוגיה עם כל אחד מהמסלולים האחרים.והצירוף היחיד האפשרי בת  .1

 הצטרפות לתוכנית זו מותנית באישור מיוחד של היועץ במחלקה.  .7

 וד שילובים אלה עם המחלקה לניהול ועם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע.לא ניתן ללמ . 5

 תנאי הקבלה במתמטיקה לפי כללי הפקולטה לטבע.     

 ב זה קיים רק במסגרתואנתרופולוגיה. שיל-לא ניתן לשלב לימודי פסיכולוגיה עם לימודי סוציולוגיה.   7

 .בלבד התוכנית למדעי ההתנהגות    

7.
 נק"ז. 117חד מחלקתי היקף הלימודים הוא  תחומיים -לימודים רבבמסלול   

 תוכנית הלימודים הדו מחלקתית  במדעי ההתנהגות מתקיימת במכללת אחוה ובקמפוס אילת בלבד. . 7
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    טיבה מורחבתח ימן המחשבס  טיבות לימודיםח

   נק"ז 20               
         

 x  115 *בהימודי חברה וסביללהחטיבה 

                    x  177 החטיבה לאמנות יצירה     

  x  177  ללימודי מגדרטיבה ח

              x  174 טיבה ללימודי אגדה והלכהח

              x  174 טיבה ללימודי פולקלורח

  x  155  טיבה לתקשורתח

  x  145 חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

  x  144 יות יהודיותספרוחטיבה ל

  x  147 חטיבה ללימודי אפריקה
 

 חטיבות במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד

  x  157 טיבה למינהל עסקים**ח

  x  115 טיבה לניהול משאבי אנוש**ח

  x  177 חטיבה במדעי ההתנהגות **

  x  157  **טיבה בכלכלה ח

  x  145 יםיקוגניטיב יםחטיבה במדע

  x  174 *** פילוסופיה של מדעי הנפשחטיבה ב

  141  x *** (Nerve)חטיבה ללימודי העצב 

  x  147 *חטיבה במדעים וטכנולוגיה***
 

 .*  חטיבה זו לומדים בקמפוס אילת בלבד

 חטיבות אלה לומדים במכללת אחוה ובקמפוס אילת בלבד.** 

 חטיבות בשילוב עם מדעים קוגניטיביים בלבד.***  

 .מיוחד באישור****

 

          -          -    177 פות זרות                       ש

         -          -    175 היחידה לאנגלית כשפה זרה 

        -          -    171       לימודים כלליים        

 

 לימודי חובה ולימודי בחירה -ימודים כלליים ל

 מודים הבאים:להשתתף בלי ייבחל תלמיד בפקולטה כ

 

 )תלמיד המתקבל עם אנגלית ברמה בינונית חייב ללמוד אנגלית     נק"ז     7 שפה זרה ראשונה (  1)

 החל מהסמסטר הראשון ללימודיו באוניברסיטה(.    

                                                     מחלקתית               -דו הלומדים בתוכנית רב תחומיים)תלמידי לימודים    נק"ז    10 לימודי בחירה      (  7)

 נק"ז( 7-מחלקתית יחויבו ב-נק"ז, תלמידים הלומדים בתוכנית  חד 4-יחויבו ב

 נק"ז     0 הכרת הספרייה  (  5) 

 B.A -בחישוב הציון הסופי ל  ימודים אלה משוקלליםל

 

 

 

 לימודיו הראשונה.-שנתבלימודי שפה זרה ראשונה והכרת הספריה, חייב התלמיד להשתתף ב
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 קודות זכותנ

 :נקודות זכות, לדוגמהא(  חלק מהקורסים בפקולטה אינם מקנים )

 ( .7אנגלית כשפה זרה )פרט לרמת מתקדמים         

 ב(  שעורים רבים מחולקים לשני חלקים, כאשר לכל חלק מספר מחשב שונה. לדוגמה:)

 (;7חלק א' ) -פרקים נבחרים בספר שמואל       

 (;7חלק ב' ) -פרקים נבחרים בספר שמואל       

 בסמסטר ב.' טר א' וחלק ב' נלמדכאשר חלק א' נלמד בסמס     

 

 שנתייםקורסים 

 קורס שנתי מורכב משני חלקים. החלק הראשון נלמד בסמסטר א' והחלק השני נלמד במסטר ב'. 

 לימודים אקדמית.-למיד חייב להשתתף בשני חלקי הקורס באותה שנתת

יוכר הציון שקיבל בחלק  אם התלמיד למד רק חלק אחד של הקורס ולא למד את החלק השני )או להיפך(, לא

שני הסמסטרים, מילוי כל מטלות הקורס ורק בסוף  בסיוםהציון הסופי עבור שני הסמסטרים יינתן  אותו למד.

 שנת הלימודים.

 

 לימודים אקדמית.-למיד חייב להשתתף בשני חלקי הקורס באותה שנתת

, ולעמוד מחדש בכל קורסשני חלקי הולא למד חלק ב' יהיה חייב לחזור על  הקורסלמיד שסיים חלק א' של ת

. הציון הסופי עבור שני לא יינתן ציון על חלק אחד בלבד של הקורס  - דרישותיו בשנת לימודים עוקבת

 שני הסמסטרים, מילוי כל המטלות ורק בסוף שנת הלימודים.  בסיוםהסמסטרים יינתן 

ח והחברה. במקרים חריגים, כאשר אין חובה ולל זה חל על כל השעורים ממין זה הנלמדים בפקולטה למדעי הרכ

 לימודים אקדמית, יצוין הדבר במפורש בתכנית הלימודים.-ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנת

 

-פי נקודות זכות בכל סמסטר, בקורסים אשר אינם מקנים נק"ז יחושב שכר-כיוון ששכר לימוד מחושב על :ערהה

 .רטפי מספר השעות באותו סמס-הלימוד על

 

 פה זרה ראשונהש

ל תלמיד * חייב בלימוד אנגלית או צרפתית כשפה זרה ראשונה. הציון, ברמה הפוטרת בלבד, בשפה הזרה כ

; 7מתקדמים -נקודות לצורך השקלול. )אנגלית 7ומשקלו  B.A -הראשונה ייכלל בחישוב הציון הסופי המשוקלל ל

 (, )פרטים בהמשך(.7ערך לאנגלית מתקדמים  "ז, שווהנק 7= סה"כ ב'  -מתקדמים חלק א' ו -צרפתית 

 

 תלמיד המתקבל עם אנגלית ברמה בינונית חייב ללמוד אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו באוניברסיטה. -

 

, תלמידי המחלקה לספרויות זרות ובלשנות שלא התקבלו עם למידי המחלקה לספרויות זרות ולבלשנותתרט לפ*

 ווח הפטור מאנגלית בעת המעבר משנה ב' לשנה ג'. סטודנט שעוזב את לימודי המחלקהיזכו לדי –פטור באנגלית 

ולא התקבל עם פטור מאנגלית יהיה חייב ללמוד אנגלית לפי הרמה בה התקבל  לספרויות זרות ובלשנות

 לאוניברסיטה.
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 נגלית כשפה זרה ראשונהא

דנט בקריאת חומר אקדמי באנגלית באופן עצמאי טרת הלימודים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את הסטומ

 ויעיל. 

 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד. 7קף כל קורס הוא ה

 77 -יון המעבר באנגלית כשפה זרה צ

נטים לסיים את כל לימודי האנגלית עם תום ארבעת הסמסטרים הראשונים דל כל הסטוע

 ללימודיהם. 

חייב ללמוד אנגלית החל מהסמסטר הראשון  1כה ממתקדמים סטודנט שהתקבל ללימודים ונקבעה לו רמה נמו

 .באוניברסיטה ללימודיו

במקרה של התנגשות בין קורס אנגלית עם קורס אחר מתכנית הלימודים יש להעדיף את לימודי 

 האנגלית ולדחות הלימודים המחלקתיים.

אר יותנה במילוי דרישות לימודי סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות הנ"ל יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתו

 אנגלית כשפה זרה. 

אנגלית כשפה לטודנט שנקבע לו פטור מאנגלית במבחן הפסיכומטרי חייב לוודא שהפטור נרשם לו במחלקה ס

 זרה.

 .7בחלק מהמחלקות אין מעבר לשנה ג' ללא השלמת אנגלית ברמת מתקדמים 

להירשם לסמינרים8קורסים  7גלית ברמת מתקדמים בחלק מהמחלקות לא יאפשרו לסטודנטים שלא השלימו אנ

 מתקדמים לסיום התואר.

 

 רפתית כשפה זרה ראשונהצ

שעות שבועיות במשך שנה אחת )שני סמסטרים( ברמת  7בוחר בצרפתית כשפה זרה ראשונה, חייב ללמוד ה

 בלבד. נק"ז 7-כ לתואר הקורס ישוקלל -מתקדמים. 

 בהן לומד התלמיד כדי לבחור בצרפתית כשפה זרה ראשונה.ש לקבל אישורם של יועצי המחלקות שי 

 . 77 -בר בצרפתית כשפה זרה ראשונה עיון המצ

 

 פה זרה שניהש

ימוד שפה זרה שניה היא חובה על תלמידי מחלקות מסוימות. תלמידים אחרים המעוניינים בכך, רשאים ללמוד ל

 .)פרטים בסעיף שפות זרות( שפה זרה שניה כלימוד בחירה.

 

 פות זרותש

אוניברסיטה ניתנים קורסים בשפות: אנגלית, צרפתית, גרמנית, ערבית, יוונית, לטינית, איטלקית, ספרדית ב

 )לא בכל שנה נפתחים כל הקורסים(. .וסינית. יתכנו שינויים וקורסים נוספים

+ ב'( על מנת במהלך שנה שלמה )סמס' א'  הקורסחייב ללמוד הבוחר ללמוד קורס שנתי בשפה זרה, סטודנט 

 לקבל ציון בקורס.

 נוכחות חובה בלימודי השפות הזרות.
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 ימודי בחירה כללייםל

 בקורסים הכלליים נוכחות חובה.

דות זכות. ונק 10בהיקף של לתחום לימודיו  ומחוץלימודיו  לתוכניות ץחומל תלמיד חייב בלימודי בחירה כ

, ובתוכנית נק"ז 7מחלקתית חייבים בלימודי בחירה בהיקף -בתכנית חד תחומיים-רב)תלמידי המסלול ללימודים 

(. התלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתוך רשימת הלימודים נק"ז 4דו מחלקתית חייבים בלימודי בחירה בהיקף 

 הכלליים המופיעים במרוכז. 

יועץ המחלקתי ין לבחור בקורס שאינו נכלל ברשימת הלימודים הכלליים חייב לקבל את אישור היתלמיד המעונ

שלו ואישור יועץ המחלקה המציעה את הקורס ובתנאי שהקורס אינו נכלל בתחומי התמחותו, דהיינו, אינו מופיע 

 .(מהמחלקות בהן את/ה לומדכללי לא ניתן לבחור קורס (כקורס חובה או בחירה במסגרת לימודיו

ידי הפקולטה למדעי -חר בקורס הניתן עללימודים הכלליים פתוחים לתלמידים על בסיס מקום פנוי. תלמיד הבוה

 הרוח והחברה, חייב לעמוד בכל דרישות הקורס, לרבות נוכחות, עבודות, תרגילים ובחינות. 

 למיד הבוחר בקורסים מפקולטות אחרות חייב לעמוד בדרישות הקורס בהתאם לתקנון אותה פקולטה. ת

 .של אותו קורס באותה שנה אקדמיתלק א' וחלק ב' חתלמיד הבוחר קורס שנתי חייב ללמוד את 

 לא יינתן אישור או ציון על חלק של קורס. ראה בהמשך בפרק הדן בכללי מעבר ובחינות.() 

ניתן יהיה להכיר להם בלימודי במחלקה שינו את תכנית לימודיהם או צמצמו תחומי לימודיהם שסטודנטים 

 ך אישור מהמחלקה.שיש על כנק"ז בלבד, ובתנאי  7המחלקה8חטיבה העודפים עד 

בקורסים כלליים  הלהכרסטודנט שהפסיק לימודיו במחלקה ועבר ללמוד במחלקה אחרת רשאי להגיש בקשה 

בה הפסיק ללמוד ובתנאי שהם מחוץ לתכנית לימודיו )לדוגמא סטודנט שהפסיק לימודיו במחלקה מהמחלקה 

-אם הוא חובה במחלקה בה הוא לומד להכיר בקורס זהיהיה לא ניתן  -קורס בסטטיסטיקהשם לחינוך ולמד 

 כלכלה(.אם לומד לדוגמא 

 

 קורסים ברמת תואר שני אינם מוכרים כקורסים כלליים.

 הקורס מינוי בתזמורת אינו מוכר לתלמידי הפקולטה. ורסי הספורט אינם מקנים נק"ז.ק

חת בלבד במסגרת הלימודים ניתן ללמוד פעם א( 400-1-....המתחיל במספר  הקורס סוגיות נבחרות במדע )* את 

 הכלליים לתואר ראשון. 

 

 

 

 פטור והכרה בקורסים

 פטור מקורס על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר 

תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד קורס רק על סמך קורסים שנלמדו לקראת תואר אקדמי אותם סיים 

ליון ציונים י.  את הבקשה, בצירוף געל רקע אקדמיובתנאי שהתקבל כתלמיד ב בהצלחה במוסד אקדמי מוכר

וסילבוס,  יש להגיש למזכירות המחלקה. ועדת ההוראה תדון בבקשה לאחר קבלת המלצה ממורה הקורס. ועדת 

ההוראה רשאית לפטור את התלמיד מלימוד הקורס, אם שוכנעה כי התלמיד למד את הקורס ברמה ובהיקף 

 גוריון בנגב. -של הקורס הנלמד במחלקה או ביחידה באוניברסיטת בן דומים או עולים על הרמה וההיקף

 פטור מקורסים כלליים יש להגיש לפי אותו נוהל למזכירות הפקולטה.

 ,ת ההוראהו, כפי שיקבעו ע"י ועדהכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטה אחרת מזכה בנקודות הזכות בלבד

  משתקללים בממוצע הסופי לתואר.  אינםהציונים 

 סטודנט שקיבל בלימודיו הקודמים תואר אקדמי אינו יכול לבקש בעבורם פטורים. יכול לקבל הכרה ללא נק"ז

 וללמוד במקומם קורסים אחרים. מקורסי חובה

 

מפגשים(, לא יוכל לקבל ציון בקורס  2) 28%-סטודנט שייעדר יותר מ –נוכחות חובה בלימודים כלליים 

 = אפס.והציון הסופי יהיה לא לשקלול 
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  גוריון-פטור על סמך לימוד קודם באוניברסיטת בן

 )כולל במכללות בחסות אוניברסיטת בן גוריון(

)מחוץ לפקולטה  גוריון בנגב-מהמחלקות או היחידות של אוניברסיטת בן תלמיד שסיים בהצלחה קורס באחת

)בתנאי שהפסיק לימודיו באותה  , רשאי לבקש פטור מהקורס והכרה בציון שקיבללמדעי הרוח והחברה(

 . המחלקה(

יה ניתן יה , עבר מתכנית חד מחלקתית או ראשית או דו מחלקתית לתכנית מצומצמת יותר,לימודיו וצמצםבמידה 

ובלבד  לא חשוב באיזה פקולטה נלמדו הקורסים()נק"ז בלבד מכלל הקורסים בתכנית אותה למד  7להכיר עד 

שהקורס אותו מבקש להכיר מחוץ לתחום לימודיו )לדוגמא סטודנט שהפסיק לימודיו במחלקה למתמטיקה ולמד 

לדוגמא אם לומד -וא לומדלא ניתן יהיה להכיר בקורס זה אם הוא חובה במחלקה בה ה -שם קורס בחדו"א

  כלכלה(.

 . הציון ישוקלל בממוצע המצטבר לתואר.הנק"ז שהוכרהקורס יופיע בגיליון ציוניו של התלמיד בציון ובמשקל 

 

 

 פטור להנדסאי  

הנדסאי בעל תואר מוכר בארץ רשאי להגיש בקשה לפטור מלימודים בתנאי שקורס זה מקביל לקורס בתכנית 

מוכר על ידי המועצה או היחידה האקדמית שבה הוא לומד ובתנאי שלמד במוסד ההלימודים של המחלקה 

משתקללים  אינםהכרה בקורסים מזכה בנקודות הזכות בלבד. הציונים  שנתיים לפחות. במשךלהשכלה גבוהה, 

 בממוצע הסופי לתואר.  

ים הנקודות מקורסים תלמידים שקיבלו במסגרת לימודיהם במחלקות פטורים ללא נק"ז, יהיו חייבים להשל

 אחרים במחלקה באישור יועץ8ועדת הוראה.

 .ובהתאם לתקנון הלימודים הכלליים נק"ז ובלבד שלמד לפחות שנתיים 7היא עד הכרה בלימודים כלליים 

 פטור מקורס זהה או דומה

ת )ע"פ תלמידים החייבים ללמוד קורסים זהים8 מקבילים במחלקות לימודיהם ילמדו קורס אחד באחת המחלקו

 קביעת היועץ במחלקה( ובמחלקה הנוספת יהיו פטורים מלימוד הקורס )ללא נק"ז(. 

החסרות  שקיבלו במסגרת לימודיהם במחלקות פטורים ללא נק"ז, יהיו חייבים להשלים הנקודותאלו, תלמידים 

 קורסים אחרים במחלקה באישור יועץ8ועדת הוראה.ע"י לימוד 

 

 

 סמך לימודים קודמים אינו רשאי ללמוד קורסים מקבילים נוספים.* תלמיד אשר קיבל פטור על 

 אם יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודים כלליים או קורסים נוספים במחלקות היכולים להוות תחליף    

 והקורסים אותם למד כאן  )יימחקו הפטורים( לפטור אותו קיבל נראה בכך הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור   

 ללו לו לתואר.ישתק   

 

 הכרת הספריה

: היכרות, התמצאות בתרגיל הכרת הספרייה, הכולל חל משנת הלימודים תשמ"ג כל תלמיד חייב להשתתףה

 טושימוש בספריה. התרגיל נעשה בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנ

 ר הראשון.א נכלל בדרישות לתואוזכות אך ה-מקנה נקודות ואינ התרגילהכנת התרגיל חלה על כל תלמיד. 

 ספריה היא חובה לתלמידי שנה ראשונה, ולתלמידים העוברים מהמכללות וטרם תרגלו הדרכה זו.הכרת ה

 ראה בפרק הדן בלימודים הכלליים.
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 טיבות לימודיםח

 בשנתון. של חטיבות לימודים מופיעה להלן  שימהר

 

 ללי מעבר ובחינותכ

 . *ל קורס חייב להסתיים בציון עוברכ

  .לפחות 77ובקורס לתואר שני  לפחות 77בקורס לתואר ראשון הוא  *עוברציון 

דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס היא בידי המורה. הציון הסופי  .בקורס ציון גבוה יותר רשאית לקבועהמחלקה 

. המורה רשאי לקבוע ונוכחות עבודות ,נת סוף הקורס, בחנים, תרגיליםיכלל, על סמך הציון בבח-ייקבע, בדרך

 פה במקום בחינה בכתב.-בחינה בעל

למועד סגירת  עד)ציון זה ישוקלל  ." =נכשל0קבל בו ציון "ילמיד שנרשם לקורס ולא ביטל אותו במועד המתאים ת

 התואר(.

 קורס על הדרך בה ייקבעה מורה יודיע לתלמידים בתחילתה. יביבליוגרפקורס עשויה לכלול גם חומר בהבחינה 

 -ידי המרצה בסילבוס. תלמיד שייעדר מיותר מ-נמסר אחרת עלבכל קורס קיימת חובת נוכחות אלא אם . יוןהצ

 של השיעורים ייחשב כאילו לא מילא את מטלות הקורס, וציונו בקורס זה יהיה נכשל. 70%

 

על פי דרישת הקורס  *עובר חייב לעמוד בציון ברמת תואר שניסטודנט לתואר ראשון במחלקה, שאושר לו ללמוד קורס 

 או גבוה יותר אם נקבע על ידי המחלקה. 77= ציון מינימאלי של 

 

נכשל בקורס,  –לפחות(  77שנקבע, ) *עובר  סטודנט לתואר ראשון שלא עבר את הקורס ברמת תואר שני על פי הציון

 יהיה עליו לחזור על הקורס או לקחת קורס אחר במקומו.

 

בקורסי תואר שני,  66-בקורסי תואר ראשון ו 66)לפחות  עובר בבחינה ציוןאשון יש לקבל תנאי ר – בקורס ציון עובר *

  ובבחינות של קורסים מסוימים ציון גבוה יותר בהתאם להחלטת המחלקה(.

, תרגילים, בחנים, עבודות  לאחר שהסטודנט עבר את הבחינה ניתן לשקלל לו את ההרכבים הנוספים של הקורסרק 

 על מנת לקבל את הציון הסופי בקורס., וכו' נוכחות

 מהשיעורים אינו זכאי לגשת לבחינה. 08%-תלמיד שלא נכח בקורס ב -

 

ל מחלקה קובעת את היקף הבחינות שהעמידה בהן היא תנאי מעבר לשנה מתקדמת יותר. בבחינות אלה חייב כ

. במחלקות אחדות נדרש ציון גבוה בקורסי תואר שני 77-בקורסי תואר ראשון ו לפחות 77התלמיד להשיג ציון של 

 יותר כתנאי מעבר.

 לא יוכל להמשיך את לימודיו באותה מחלקה. עמיים בקורס חובהפמיד שנכשל תל

 

מחלקתית שלא מילא את דרישות המעבר באחת המחלקות לא יורשה להמשיך בלימודיו -למיד בתוכנית דות

 .באותה מחלקה, אולם הוא רשאי לבקש להתקבל למחלקה אחרת

 

 וא לומד, יופסקו לימודיו בפקולטה.הלמיד שנכשל בדרישות המעבר של שתי המחלקות שבהן ת

 

רשאי לבקש  -מחלקתית או בתוכנית של המחלקה הראשית-למיד שנכשל בדרישות המעבר בתוכנית החדת

ם ימיסקו לימודיו בפקולטה. במקרים מסויופ -להתקבל למחלקה אחרת. תלמיד שנכשל גם במחלקה החדשה 

 יורשה תלמיד שנכשל לחזור על שנת הלימודים.
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. בחינת סוף קורס סמסטריאלי שניתן בסמסטר א' *ת סוף הקורס נערכות בחופשה שלאחר סיום הקורסוחינב

 תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים; בחינת סוף קורס סמסטריאלי הניתן בסמסטר ב' תתקיים בחופשת הקיץ.

 י לוחות המודעות. בג-מועדים: מועד א' ומועד ב' שתאריכיהן יתפרסמו על ל בחינות סוף הקורס תערכנה בשניכ

 לא יתקיימו בחינות סוף סמסטר לפני תום הסמסטר.

 תלמיד רשאי לחלק את בחינות המעבר בין שני המועדים, אך מומלץ שייגש למספר בחינות גדול ככל האפשר ה

  (.אקדמיתפרק מזכירות ברסיטאי בהאוני)תקנון הבחינות  במועד א'

 * אסור לקיים בחינות בשבוע האחרון של הסמסטר.

 

 נאי מעבר משנה לשנה:ת

 . 8חטיבהבכל מחלקה ומחלקה לפחות 77נאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע של ת

 המחלקות רשאיות לקבוע ציון ממוצע גבוה יותר.

שיחסר לו אפילו קורס אחד משנה א',  חובות שנה א'. סטודנט, כלהמעבר משנה א' לשנה ב' יתבצע רק עם השלמת 

 ייחשב כתלמיד שנה א' עד אשר ישלים את כל המטלות של שנה א'. הכללים הנ"ל יחולו גם על מעבר משנה ב' 

 )בהתאם לכך יפתחו חלונות זמן לרישום לקורסים(.לשנה ג'. 

 ת חובותיו. סטודנט שלא ישלים קורס מקורסי החובה של שנה ב' ייחשב כתלמיד שנה ב' עד להשלמ

 ישקפו אף הם את הנ"ל. בתקופת הרישוםאישורי התלמיד הניתנים 

 

 כשלון בקורס

. במידה יםבחירה חלופי יאו ללמוד קורס עליהם, רשאי לחזור הםבחירה או לא השתתף ב יסטודנט שנכשל בקורס

" בחישוב הממוצע 0"-" )לא השתתף( המשתקלל כ500ובחר שלא לחזור על הקורס, ירשם בגיליון הציונים ציון "

 הכישלון יוצא משקלול הממוצע הסופי במעמד סגירת התואר בלבד.הכללי. 

לצד הציון הקודם בקורס ן הציונים במידה ובחר הסטודנט לחזור על קורס בחירה שנכשל בו בעבר, יירשם בגיליו

דש בקורס עליו חוזר כל עוד לא דווח ציון ח .לאחר קבלת הציון החדש הערה "לא לשקלול קיים קורס מאוחר"

 הסטודנט ישוקלל הציון הישן.

במידה וסטודנט בחר  סטודנט המבקש לשפר את ציוניו רשאי ללמוד קורס8י בחירה אחר8ים באישור המחלקה. 

 לחזור על קורס בחירה שנלמד בעבר, הציון האחרון בקורס )גם אם הוא נמוך יותר( ישתקלל בממוצע הקורסים. 

 ת התואר, על הסטודנט לציין איזה קורס8ים הוא בוחר לא לשקלל. בעת הגשת הבקשה לסגיר

 , למיד שנכשל בבחינה במועד א', רשאי לחזור עליה במועד ב', תלמיד שנכשל בשני מועדים של אותה בחינהת

 לא יהיה רשאי להבחן בה פעם נוספת.

לעמוד בתנאי המעבר חייב  ,קורס ברמת תואר שני במסגרת לימודי התואר הראשון למודסטודנט שאושר לו ל

 או גבוה יותר בהתאם לקביעת המחלקה. 66כפי שנקבעו על ידי התואר השני, ציון 

 המופיע באתר מזכירות אקדמית  בתקנון הבחינותאנא עיינו  –נהלים נוספים בנושא הבחינות 

l/acadsec/nohalbhinot.htmhttp://web.bgu.ac.i 

 

 קורסים חופפים

 האיסור על הרשמה לשני קורסים )או יותר( המתקיימים באותם ימים8שעות תקף גם במקרה שבאחד מן 

הקורסים הנ"ל אין חובת נוכחות. ועדת הוראה מחלקתית רשאית לבטל קורס חופף לתלמיד באופן מיידי וללא 

 ראה סעיף הדן בנושא זה. – "אקדמי ביטול"הוא י המחלקה שיעשה על ידהביטול . אפשרות לערעור

http://web.bgu.ac.il/acadsec/nohalbhinot.htm
http://web.bgu.ac.il/acadsec/nohalbhinot.htm
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על הסטודנט  –קורסי חובה בלבד(  2)אישור חפיפה בין במקרה חריג בו אושר לסטודנט ללמוד קורסים חופפים 

. על Yלקורס   Xאישור על רישום לקורס חופף בו יצוין כי החפיפה אושרה בין קורס  מכל מרצהלדאוג לקבל 

 עד תום שנת הלימודים. יםבידיו את האישור הסטודנט לשמור

 אין אישור לחפיפה עם קורסי אנגלית. *

 

 חזרה על קורס

 בה הוא לומד הקורס  בשנהסטודנט שאושר לו לחזור על קורס, חייב לעמוד בדרישות הקורס, כפי שנקבעו 

 פי דרישות מוקדמות או מאוחרות יותר(.-)ולא על

ות בקורס הן הדרישות הקובע –( ועוד... ציון עובר , מטלות,נק"ז ,נה )שעותייתכנו שינויים בקורסים משנה לש

 במידה ושינוי זה יצור חוסר בנק"ז לסיום התואר יהיה על הקורס.הסטודנט את למד הדרישות של השנה בה 

  נק"ז.  170-ביותר מ בחירה נוסף. במידה ושינוי זה יצור עודף בנק"ז יסגר התואר קורסלהשלים  הסטודנט

מנת לשפר ציון. סטודנט המבקש לחזור על קורס כדי -בחלק ממחלקות הפקולטה לא ניתן לחזור על קורסים על

 לשפר ציון חייב לקבל על כך אישור מהיועץ במחלקה.

 

 יםנולם הציוס

 47  -  100    - עולה       מ

 47   -  47     - וב מאוד   ט

 57   -   47     - וב           ט

 77   -  57    -  מעט טוב כ

 77   -  77     - ספיק      מ

 0  -   77     - כשל       נ

ציון עובר 8 נכשל יינתן רק בקורס שאינו מקנה נק"ז ובסמינר מחלקתי שדורש נוכחות בלבד )לא דורש הגשת 

 עבודה(. 

 

שלונות י, כולל כםהחל בשנת הלימודים תשמ"ה כל קורס אליו נרשם התלמיד, יופיע בגיליון הציוני ערה:ה

 וחזרות על קורסים.

 

 שינוי תכנית לימודים

על תלמיד המשנה8מחליף מחלקות8חטיבות במהלך לימודיו לקחת לתשומת ליבו כי השינוי בתוכנית הלימודים 

שלא יוכרו לו בתוכנית לימודיו החדשה ולהארכת משך הלימודים  קורסים עודפיםיגרום לעיתים ללימוד 

נק"ז בלבד,  7עד  בקורסים העודפיםל נוסף. )ניתן להגיש בקשה להכרה בלימודים כלליים תשלום שכ"לגרום שת

 (. בלבד נק"ז לימודי בחירה 7 -נדרשים בפרט לתלמידי לימודים רב תחומיים אשר 

 על כל שינוי בתכנית הלימודים יש להעביר הודעה בכתב אל מזכירות הפקולטה.

  חייב למלא טופס בקשה לשינוי מסלול  ממחלקה ראשית למשניתתלמיד המבקש לשנות את תכנית לימודיו

 מסלול ראשי. מעוניין ללמוד בתכניתבה הוא  למחלקהאת הטופס יש להגיש  –הנמצא באתר הפקולטה 

  פסיק לימודים במחלקה אחת ולהתחיל להכלומר,  - דו מחלקתיתתלמיד המבקש לשנות תכנית לימודים

עשות את הרישום למחלקה החדשה דרך מדור רישום ולמלא טופס חייב ל אחרת במקום,ללמוד במחלקה 

טופס נמצא באתר הפקולטה(. ה) ימודיופסיק לההפסקת לימודים במחלקה בה 

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms8 

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms/
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 עליו להגיש טופס בקשה לשינוי  מחלקתית לראשית וחטיבה-מדוימודים תלמיד המבקש לשנות תכנית ל

אותה חטיבה ה המציעה אתאל המחלקה לפנות מד ובמקביל ולמחלקה בה הוא למחלקתי לראשי  -מסלול מדו

על קבלתו ללימודים  קבלתו ותעביר הודעה אל מזכירות הפקולטהתנאי תבדוק הוא מעוניין ללמוד. המחלקה 

 (אך ורק במזכירות הפקולטה הם לחטיברישובחטיבה. )

 שתי המחלקות לשינוי להמבקש לשנות את תוכנית לימודיו חייב להגיש הבקשות  בתוכנית דו פקולטית תלמיד

 בכל אחת מן הפקולטות.

 

 סגירת תואר

על הסטודנט למלא טופס בקשה לסגירת תואר את הטופס ניתן לקבל במחלקה או ניתן להוריד את הטופס מאתר 

 http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms8  נטרנט של הפקולטה.האי

הסטודנט ימלא את כל סעיפי הטופס )מומלץ לצרף גיליון ציונים מקיוסק המידע(, ויחתום עליו. את הטופס יש  

סטודנט הלומד ת סגירת התואר ותעביר להמשך טיפול למזכירות הפקולטה. להגיש במחלקה. המחלקה תבצע א

 .בקשה לסגירת תואר להגיש לכל מחלקה 8חטיבה טופס בביותר ממחלקה אחת חיי

 במודגש כי הערותיו מתייחסות  סטודנט שיש לו הערות לגבי לימודים כלליים ימלא בתחתית הטופס ויציין

 לימודים כלליים.ל

אל רק הבקשות שיגיעו  ,2823במחלקות עד לתחילת חודש דצמבר רת התואר ניתן להגיש את הבקשות לסגי

 .ד"תשעיכנסו לטקס הבוגרים שיתקיים בקיץ , 32.22.2823 עד לתאריך מזכירות הפקולטה מהמחלקות 

 .הע"תשרים של שנה"ל בוגכל הבקשות שיגיעו לאחר מכן יועברו לטקס ה

 .דשל תשע" יוכל להיכנס לטקס הענקת התארים לא ד* תלמיד הלומד בסמסטר א' תשע"

לא יוכל להיכנס לטקס הענקת התארים, אלא אם  50.11.7015סטודנט שאושר לו להגיש עבודה עד  – שימו לב

 .  51.17.7015עד אל מזכירות הפקולטה  8ותתגיע מהמחלקהשלו סגירת התואר הסופית 

 B.A -ישוב הציון הסופי לח

שה שקלול כללי שיכללו בו גם ענקבע על פי שקלול הציונים הנהוג בה. בנוסף לכך, יי ציון הסופי בכל מחלקהה

 הלימודים הכלליים )שפה זרה ראשונה ולימודי בחירה.(

 לפחות. 66ציון הסופי המשוקלל בכל אחת ממחלקות וחטיבות הלימוד ובלימודים הכלליים חייב להיות ה

דים וואר שהשיג הבוגר בכל מחלקות הלימוד שלו כולל הלימהערכה תחושב על פי הממוצע הכללי הסופי לתה

 הכלליים.

, שישיגו את הממוצעים הגבוהים ביותר בסך כל לימודיהם יוערכו בכל מחלקות הפקולטהמהבוגרים  14%

 . 47 יהיה מעל ציוניהםכמצטיינים ובתנאי שממוצע 

 .40תנאי שממוצע ציוניהם הוא מעל רשימת המצטיינים יהיו בעלי הצטיינות יתרה וב ךהעליונים מתו 70%

למיד שסיים לימודיו באוניברסיטת בן גוריון, לאחר שקיבל על סמך לימודים באוניברסיטה אחרת פטור ת

רסיטת במחלק ממקצועות הלימוד, זכאי לקבל את התואר בוגר בהצטיינות או בהצטיינות יתירה, אם למד באוני

 ות הרגילה לתואר.בן גוריון לפחות מחצית ממכסת נקודות הזכ

 -שקל הלימודים השונים בחישוב הציון הסופי המשוקלל של התעודה הוא כדלקמן:מ

 נקודות זכות  104 ימודים מחלקתיים                        ל

 ימודים כלליים:ל

 כותזנקודות     7 פה זרה ראשונה )ברמה הפוטרת בלבד( ש

        במדעי הרוח רב תחומייםודות זכות )בלימודים נק   10 לימודי בחירה                      

                      תית(.קמחל  -נקודות זכות בתוכנית חד 7 והחברה                                                   

 

 נקודות זכות  170     -ה " כ   ס                                

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms/
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ל, אפילו הוכרו כחלק לרסיטאות אחרות לא יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקציונים של לימודים מאוניבה

 מהלימודים לקראת התואר.

 .יונים מהמכללות בחסות אוניברסיטת בן גוריון יכללו בציון הסופי המשוקללצ

מלימודי התואר אינו זכאי לקבל תואר  70%תלמיד שלא למד באוניברסיטה או במכללות שבחסותה לפחות 

 יתירה. תאו בהצטיינונות בהצטיי

 ינו ניתן לתיקון או לשינוי לאחר שהוצא לתלמיד אישור על אB.A הציון הסופי המשוקלל ל 

 זכאותו לתואר.

 אריך הזכאותת

או החלטה חריגה הגשת עבודה, בחינה, סיור ) המטלה האחרונה לסיום התואר תאריך שלהאריך הזכאות הינו ת

 (. ריגים, ועדת חשל ועדת הוראה פקולטית

עבודות התאריך על אישור מסירת העבודה ע"י המחלקה יהיה הקובע במקרה שהעבודה היא המטלה האחרונה. 

)התלמיד יקבל העתק מאישור מסירת העבודה עם ציון   .ירות המחלקהזכבכתב תימסרנה אך ורק באמצעות מ

 הי המטלה האחרונה בה היה חייב(.במידה וזו הווה אסמכתא לתאריך זכאותו לתוארתאריך המסירה, אישור זה י

 לא ידווח הציון.על ההגשה ללא צירוף האישור 

 

 פסקת לימודים ה

לימודים באותו סמסטר לא הלמיד שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו במהלך הסמסטר )א' או ב'(, ת

הפקולטה למדעי הרוח טופס הפסקת לימודים נמצא באתר  .)יחושבו לצרכי שכ"ל( ייחשבו לו במניין לימודיו

    http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms8 והחברה 

סטודנט החוזר מהפסקת לימודים, החזרה ללימודים היא לפי התכנית החדשה במחלקה8 פקולטה בשנה בה הוא 

 חוזר ללמוד.

 ודיםחופשת לימ

תלמיד המבקש לצאת לחופשת לימודים חייב למלא טופס בקשה לחופשת לימודים )נמצא באתר הפקולטה למדעי 

 http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms8 הרוח והחברה(.

 חובות שנה א'  רשאי להגיש בקשה לחופשת לימודים.ין" וסיים ירק תלמיד במעמד "מן המנ

 בכל מחלקה8חטיבה ובלימודים הכלליים. 77על התלמיד לעמוד בממוצע של מינימום 

למיד שהגיש בקשה לחופשת לימודים לתקופה שאינה עולה על שנתיים ובקשתו אושרה, רשאי לחזור ללימודים ת

 ו במניין לימודיו לקראת התואר. ללא אישור מיוחד והשנים שלמד לפני ההפסקה יחשב

 ודיו הקודמים טעונה אישור מוסדות הפקולטה.מם ההפסקה תעלה על שנתיים, תהיה ההכרה בליא

כתב ולא בליו לפנות למזכירות הפקולטה עבמקרים בהם התלמיד מעוניין בחופשת לימודים או להפסיק לימודיו 

 . יאוחר מסוף תקופת השינויים של הסמסטר

 

 חופשת לימודים רטרואקטיבית. א תינתןל

)ציון  77-למיד מן המניין שסיים שנה א' וקיבל ציונים שהממוצע שלו בהם אינו נמוך מתרשאי לקבל חופשה רק 

 שנה לשנה(. ממעבר 

 

 הפסקת לימודים אקדמית

 יום מקבלת מכתב ההפסקה. 17תלמיד שהופסקו לימודיו אקדמית יכול לערער רק פעם אחת על ההחלטה תוך 

 הפסקת הלימודים היא לשנתיים.

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms/
http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/forms/BA_forms/
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 חוק התיישנות על לימודים

 ל כל הקורסים שלמד, המחלקה רשאיתע תיישנות מלאההתלמיד שהפסיק לימודיו ליותר מחמש שנים, תחול 

 ולפי הנוהל הבא: להכיר בקורסים מסוימים על פי שיקוליה, באישור ועדת הוראה פקולטית

 התיק למחלקה ודחייה תהיה מיידית ללא כל דיון.שנים התיישנות לא יועבר  28-מעבר ל

לקורסים החסרים להשלמת התואר, יהיה על הסטודנט ללמוד תוכנית השלמות מקיפה  בנוסף  -שנים  7-10בין 

 7-לרענון הלימודים האקדמיים. התוכנית תיקבע באופן פרטני על ידי המחלקה ותכלול מכסה שלא תפחת מ

 שנים לפי הנוסחא הבאה:  7-מעבר ל קורסים סימסטריאליים לכל שנה

שנים, יחויב, מעבר לנקודות הנדרשות  לשם השלמת החובות  5לדוגמא: סטודנט שהפסיק את לימודיו למשך 

 [. 2*(7-5)=4קורסים סימסטריאליים  ]  7האקדמיים, בתוכנית רענון שתכלול לפחות 

 לא רק דרך מזכירות הפקולטה.המחלקה אינה רשאית לתת החלטות ולהוציא אישורים לסטודנטים א

 

 עבר מאוניברסיטאות אחרותמ

סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה, יגיש אישור -לימודים על-המבקש להתקבל לשנת דלמית

 לימודים רשמי מאותו מוסד, שבו יפורטו לימודיו וציוניו. 

ת הקבלה של המחלקות הנוגעות ידי וועדו-לימודיו ייקבעו על-הכרה בלימודיו הקודמים, תנאי קבלתו ותוכניתה

 בתנאי שהתקבל במדור רישום כתלמיד בעל רקע אקדמי.ובדבר, 

ורסים שנלמדו לקראת תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר, אשר קיבל אישור מהמועצה להשכלה קוכרו אך ורק י

 .גבוהה

 

אלא אם ילמד באוניברסיטת בן  גוריון,-מאוניברסיטת בן B.A -למיד לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשון ת

ק"ז ממוסד אקדמי אחר נ 40לימודים שלמה ויש לו הכרה של -זכות במשך שנת-נקודות 70גוריון בנגב לפחות 

 מתוכנית הלימודים בכל מחלקה8חטיבה.  185על התלמיד ללמוד באוניברסיטה מוכר. 

הסופי המשוקלל לתואר, אפילו הוכרו בחישוב הציון  לא יכללוציונים של לימודים מאוניברסיטאות אחרות ה

 כחלק מהלימודים לקראת התואר.

 

 גוריון בנגב-מעבר ממכללות בחסות אוניברסיטת בן

 , אלא אם ילמד באוניברסיטת בנגב גוריון-מאוניברסיטת בן .B.A –תלמיד לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשון 

נק"ז מהמכללה. יוכלו להתקבל  40ויש לו הכרה של נקודות זכות במשך שנת לימודים שלמה  70גוריון בנגב -בן

נק"ז במכללה ובהם כל קורסי החובה של  40רק אותם תלמידים שהשלימו בנגב גוריון -ללימודים באוניברסיטת בן

מלימודי המחלקה באוניברסיטה. הציונים של לימודי המכללות  185 לפחותב' . על התלמידים ללמוד -שנים א' ו

 בציון הסופי המשוקלל לתואר. יכללוגוריון בנגב -בן בחסות אוניברסיטת

ע"י המחלקות יחוייב  נק"ז והוכרו לו הנק"ז אקדמית 40-תלמיד שלמד במכללה בחסות אקדמית של אב"ג מעבר ל

 בשכ"ל עבור שנת לימודים מלאה.

 

  אקדמי ויתור

 )ביטול אקדמי(

)הביטול מתבצע על ידי  ש לפני תום הסמסטרעד כחודניתן לבטל קורס/ים אחרי תום תקופת השינויים בקנס 

(. חשוב לציין חיוב הקנס נעשה על ידי מדור חשבונות סטודנטים ,פניה אל מזכירות הפקולטה ע"ג טופס מתאים

 כי "ויתור אקדמי" על קורס/ים אינו מביא לשינוי בהיקף תשלום שכר הלימוד בסמסטר הרלוונטי. 
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אינו זכאי לגשת לבחינה גם אם הקורס שביקש לבטל מופיע  –אקדמי" "ויתור  –סטודנט שביטל רישום לקורס 

בכרטיס הנבחן שלו. קורס שבוטל לאחר תקופת השינויים לא ישוקלל בממוצע המצטבר ולא יופיע בגיליון הציונים 

 (.510הסופי לתואר. )בקיוסק המידע הקורס יופיע עם ציון 

 

 נוהל פניית תלמידים

קולטה בנושאים אקדמיים תיעשה אך ורק בכתב. תלמיד רשאי לפנות אל כל רשות פניית תלמידים לרשויות הפ

באותו עניין פעם אחת בלבד. לא תתקבל פניית התלמיד ללא צירוף החלטת הרשות הקודמת. להלן הסדר 

 ההירארכי של הפניות:

 יה יש קשר לקורס(ימרצה הקורס )במידה ולפנ        -

 יו"ר ועדת הוראה מחלקתית -

 קהראש המחל -

 ועדת הוראה פקולטית -

 דיקן הפקולטה -

 
 דרכה וייעוץה

רוכזים בהם ידריכו את התלמידים במהלך הלימודים מייעוץ -פני כל סמסטר ימילהמחלקות יקיימו חלק מ

מומלץ מאד  .ותשל המחלק באתרי האינטרנטפרסום ימי היעוץ  במחלקה ובקביעת מערכת שיעוריהם.

 לסטודנטים להגיע לימי היעוץ.

 

 ם לקורסיםרישו

חלון הזמן להרשמה לקורסים, שהוקצה ע"י הפקולטה, הנו אישי ומותאם להתקדמות הסטודנט בלימודים. 

הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה, תאפשר לסטודנטים להירשם ולהשתתף בקורסים המיועדים להם ובכך 

ו המקורי ולא לצרכים האישיים, להשלים את הלימודים לתואר במועד. שימוש בחלון הזמן שלא בהתאם לייעוד

 מהווה עבירת משמעת. סטודנטים שימצאו כי ניצלו לרעה זכות זו, יועמדו לדין משמעתי.

הרישום לקורסים מתבצע בכל סמסטר באמצעות האינטרנט. מועדי הרישום לקורסים מתפרסמים באתר 

 של האוניברסיטה בלבד(. האינטרנט הפקולטי והמחלקתי )הודעות נשלחות בדואר ו8או לכתובות המייל

שמור עליו עד תום לו לעצמו תדפיס מהמחשבלהפיק התלמיד  חובה על, הרישום לקורסיםבתום תהליך 

 . הסמסטר

 התלמיד רשאי לערוך שינויים ברשימת השעורים במשך השבועיים הראשונים של הסמסטר. -תקופת שינויים 

  ך קליטת הקורסים. תהליך קליטת השינויים בתוכנית הלימודים זהה לתהלי

  . לא יאושר רישום לקורסים לאחר תום תקופת השינויים

יפיק לעצמו התלמיד את תדפיס הלימודים באמצעות  )בכל סמסטר( יםשינויה תקופת בתום  - חובה

 האינטרנט, וישמור אותו עד קבלת כרטיס הנבחן בתום סמסטר.

 

ים, יופסקו לימודיהם בגין "אי רישום לקורסים". חידוש * סטודנטים שלא ירשמו לקורסים עד תום תקופת השינוי

 הלימודים יהיה כרוך בחידוש הרשמה דרך מדור רישום וטעון אישור ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית.

 

 (  תלמיד אינו רשאי להירשם לשני קורסים או יותר המתקיימים באותם ימים ובאותן שעות. 1) ערות:ה     

 ם ובאותן שעות רשאית יד לשני קורסים או יותר המתקיימים באותם ימהיה ונרשם התלמיו   

  )הביטול הוא ביטול אקדמי(. המחלקה נותנת הקורסים לבטל אותם.     

 תלמיד אשר יירשם לקורס חופף עם קורס אנגלית יבוטל הקורס שאינו אנגלית.     
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אלא אם כוונתו לשפר ציון. , *אותו מספר מחשב יותר מפעם אחת עלב( תלמיד אינו רשאי ללמוד קורס 7) **                   

)זאת  בהתאם לתקנון של כל מחלקה ומחלקה(. במניין הנקודות המצטבר ייחשב קורס זה פעם אחת 

 בלבד. )הציון בקורס הנלמד האחרון הוא הקובע(.

 ותו הדבר.לעיתים משתנה שם הקורס משנה לשנה אולם הקוד והסילבוס נשארים א –שימו לב   

 

 סטודנט אינו רשאי להירשם לקורסים שאינם בתוכנית לימודיו אלא אם קיבל אישור  מיוחד ( 5) 

 לכך ממרצה הקורס ובאישור ועדת הוראה מחלקתית.                   

 

נה שו שלוהמחשב שמס' )למרות  בתואר ניתן ללמוד פעם אחת בלבד( 400-1-).... *את הקורס סוגיות נבחרות במדע

 לסמסטר(. מסמסטר 

חלק מהמחלקות משנות את שם הקורס מידי כמה שנים אולם לא את תוכנו, ייתכן כי תרשמו  –**לתשומת לבכן 

אנא בדקו את קוד הקורס, מאחר ובמניין הנק"ז לתואר מחושב  –לקוד קורס שכבר למדתם אותו בשם אחר 

 הקורס פעם אחת בלבד.

. עם זאת, (יםאו אקדמי כספיים)ובתנאי שלסטודנט אין חובות  סמסטר ב'קורסים שנתיים מועתקים אוטומטית ל

באחריות הסטודנטים לבדוק שאכן כל הקורסים השנתיים הועתקו בהצלחה. במידה ולא בוצעה העתקה מוצלחת, 

 על הסטודנטים ובאחריותם לתקן את רישומם לקורסים במועדי הרישום ולא יאוחר מתום תקופת השינויים.  

 

 ייעוץ והרשמה -הייעוץ  ועדימ

 דע"תש –מסטר א' ס

7-1081087015 

 

 : ותעודת הוראה שניהרישום לתואר מי י

 .   7.10.7015 יום א' ימי הרשמה דרך האינטרנט : 

 פרטים מדויקים והנחיות יישלחו לכל הסטודנטים.

 יהיה רישום למאחרים. 15.4.7017-יום ה' הב

 

 ימי הרישום לתואר ראשון

 בהתאם לשנה האקדמית. 4.10.7015-ועד ה 5.10.7015-ה' איום רך  האינטרנט: מימי הרשמה ד

 ים והנחיות יישלחו לכל הסטודנטים בדואר אלקטרוני, לסטודנטים חדשים בדואר. פרטים מדויק

 

 .לכל התארים יהיה רישום למאחרים 10.10.7015-יום ה' הב

 

 : ד"עקופת השינויים סמסטר א' תשת

)פרטים מדויקים יפורסמו על לוחות  5.11.7015-ועד ה 70.10.7015לתחילת הסמסטר:   ראשוניםהבשבועיים 

 המודעות ובאתר האינטרנט(.

 

  :ד"תשע –מסטר ב' ס

 הודעות מפורטות יינתנו בסמוך לתום סמסטר א'. 50.10.7017-ועד ה 77.1.7017ימי הרשמה דרך האינטרנט :  

 .4.5.7017ועד  75.7.7017בין התאריכים ותקופת השינויים לסמסטר ב' 

 יש לבדוק הפרסומים( –)ייתכנו שינויים 
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 הלימוד-יקף המערכת ושכרה

השכלה לכר הלימוד הינו זהה לזה שבמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ועשוי להשתנות בהתאם להחלטות המועצה ש

 גבוהה ומשרד החינוך. גובה החיובים ייקבע לאחר פרסום מדד יולי של אותה שנה.

חוברת תשלח לכלל הלימוד" לכל שנה אקדמית. -דרי הרשמה ותשלום שכרסוברת "הוראות והסברים לאו חר

 .גע"תשנת הלימודים שהסטודנטים על ידי מדור חשבונות סטודנטים בצרוף פנקס תשלומים לקראת 

ד, לפי נק"ז לפחות. חישוב שכר הלימוד ייעשה בכל סמסטר בנפר 10די להיחשב כתלמיד יש ללמוד בהיקף של כ

 ור לעיל, )על פי חוברת שכ"ל שמפרסמת ע"י מדור חשבונות סטודנטים(.מהיקף המערכת כא

. שכר הלימוד 10-מקרים מיוחדים ורק על פי אישור מזכירות הפקולטה, אפשר להירשם למספר נקודות קטן מב

 במקרים אלה הוא כפי שיקבע על ידי מדור חשבונות סטודנטים.

למיד שלא תפיעה בתדפיס הלימודים היא האסמכתא לתכנית הלימודים של התלמיד. ערכת השעורים, כפי שמומ

שעורים שלא נכללו בטופס הלימודים  .השלים את הייעוץ וההרשמה במועדים המיועדים לכך, לא ייחשבו לימודיו

 .*המאושר אף הם לא ייחשבו לתלמיד במניין לימודיו

 

שוב שכר הלימוד של התלמיד. )על הסטודנט להוציא יתדפיס הלימודים המאושר הוא הבסיס לח ערה: ה

רישום לקורסים ולאחר כל שינוי ולשמור אותם עד לקבלת כרטיס נבחן בתום התדפיסי לימודים לאחר 

 הסמסטר(.

 תקופת השינויים לא ניתן לקלוט רישום 8יעוץ 8 שינוי לאותו הסמסטר.תום לאחר          *

 

 ישוריםא

 ד אשר:ישורים יינתנו רק לתלמיא

 נרשם כחוק לאוניברסיטה. (   א

 ערך רישום לקורסים במועד שנקבע לכך. (   ב

 מילא את כל התחייבויותיו הכספיות עד מועד הגשת הבקשה. (   ג

 

 ר או המזכירות המוסמכים לכך, כמפורט להלן.וישור הוא בר תוקף רק כאשר הוא ניתן על ידי המדא

 דע לסטודנט "הזמנת אישורים בתשלום". אישורים דרך קיוסק המיניתן להזמין 

 

 וגי האישוריםס

לפני התאריך שבו דרוש האישור. מזכירות  פחות שבועייםלל בקשה לאישור חייבת להגיע למזכירות הפקולטה כ

 הפקולטה תעשה את כל המאמצים על מנת להפיק את האישורים בהקדם ולפני תום השבועיים.

 האינטרנט. את כל האישורים יש להזמין דרך אתר

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws8 

 

 אישור כללי המעיד שהתלמיד רשום ללימודים באוניברסיטה בסמסטר8שנה הנוכחים. - דישור תלמיא   . 1

 סטר. א תשלום במהלך הסמסטודנט יכול להפיק לעצמו אישור זה מהאינטרנט לל 

 

שקיבל. האישור יכלול את כל  םאישור זה כולל פירוט של המקצועות שהתלמיד למד והציוני - יליון ציוניםג . 7

א ינתן אישור על חלק ל. הלימודים שהשיג בהם ציון סופי מיום תחילת לימודיו ועד מועד הגשת הבקשה

שור הלימודים יופיעו כל הקורסים באי. ו על קורס בודד. לא יינתן ציון על חלק של קורסא מהלימודים

 סים.רשאליהם נרשם התלמיד, כולל הכישלונות וחזרות על קו

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws/
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הם בגוריון בנגב, יופיעו בגיליון הציונים רק בקורסים -ימודים מהמכללות אשר בחסות אוניברסיטת בןל

 השיג הסטודנט ציון עובר והמשתקללים לתואר.

  

להזמין יש ברית ו8או באנגלית. יש לשלם בעד אישור בעברית ו8או באנגלית. לקבל בע ןגיליון ציונים נית           

 דרך האינטרנט בקיוסק המידע לסטודנט "הזמנת אישורים בתשלום". 

 

למיד שהשלים את כל הדרישות לקראת התואר הראשון במחלקות, ת-ישור על זכאות לתואר ראשון א .   5

וציונו הסופי שוקלל בכל אחת מיחידות לימודיו,  ,רייה(פבחטיבות ובלימודים הכלליים )כולל הכרת הס

 יקבל אישור ממזכירות הפקולטה על זכאותו לתואר. 

 

תלמיד שהשלים את כל הדרישות בתוכנית להכשרת מורים, ואשר זכאי  - ישור על זכאות לתעודת הוראהא .   7

 אר ראשון, יקבל אישור על זכאות לתעודת הוראה. ולת

גוריון, או באוניברסיטה אחרת, חייב -ד שסיים תואר ראשון בפקולטות אחרות באוניברסיטת בןתלמי          

 חידה להכשרת מורים.ילמסור העתק תעודת הבוגר למזכירות ה

 

 
 בלת תעודותק

 . *7017ביוני מוענקות בטקס הבוגרים שייערך ותעודות ההוראה  B.A -עודות ה ת

 

ידי פנייה אישית או בכתב -יוכלו לקבל את התעודות לאחר הטקס עלוגרים שנבצר מהם ליטול חלק בטקס, ב

 למדור מעקב.

 ת לספריה ולמדור חשבונות סטודנטים.ובלת התעודות מותנית במילוי החובק

 

תלמידים ששקלול ציוניהם יגיע למזכירות הפקולטה לאחר תאריך זה,  51.17.7015-שימת הבוגרים נסגרת בר *       

 . תלמיד שלא קיבל אישור על זכאות לתואר ב.א. עד סוף ד"תשעענקת התעודות בשנה"ל לא ישתתפו בטקס ה

 בפקולטה לבירור מצבו. תלמזכירו יידמלפנות  ייבח 7015דצמבר            

 .דלא יוכל להיכנס לטקס הענקת התארים של שנה"ל תשע"תשע"ד תלמיד הלומד בסמסטר א'            

 

 ערכהרסי הצטיינות ותעודות הפ

ובתנאי שיעמדו בתנאים ועל פי  גע"תשרסי הצטיינות ותעודות הערכה יוענקו לתלמידים על הישגיהם בשנה"ל פ

 הקריטריונים המאושרים מידי שנה על ידי הועדה המרכזת.

"פרסים למצטיינים" בסעיף פרסי לימוד לתלמידים כל הפרטים נמצאים בפרק של המזכירות האקדמית 

 .גגים בשנה"ל תשע"עבור היש -מצטיינים

לחישוב הפרסים נכנסים כל הקורסים והציונים אותם למד התלמיד בשנה"ל תשע"ג ולא משנה באיזה תכנית 

 לימודים.

 

 וח המודעותל

גבי לוחות -הודעות בדבר מועדי בחינות, שינויים במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות, מתפרסמות עלה

 של המחלקות ובאתר האינטרנט של הפקולטה. קולטה ולוחות המודעותהמודעות של הפ
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 הבנות-נעימויות ואי-ל מנת למנוע איע

 שה לך הרגל ע

להתעדכן באופן שוטף בתיבת הדואר האלקטרוני 

 ( BGUשלך )

להתעדכן בהודעות המתפרסמות באתר הפקולטה 

 והמחלקות

 להתבונן בלוחות המודעותו

 

ושא ושאלה לא ברורים, בכל בעיה שאתה נתקל בה, העלולה בחוברת זאת, בכל נ הכל עניין שאין עליו מענב

פנה בהקדם למזכירות מחלקתך, אשר תעשה כמיטב יכולתה לעזור לך או  -להפריע למהלך לימודיך הסדיר 

ידי -להדריך אותך ולהפנותך לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול בענינך. במקרה שהבעיה לא נפתרה על

 ירות הפקולטה.  פנה אל מזכ -מחלקה ה מזכירות

 

 ימני המחלקות, המסלולים והקורסיםס

 כל מחלקה, מסלול, חטיבה וקורס סימן מחשב.ל

 ספרות. 5ימן המחלקה או המסלול הוא מספר בן ס

מחלקה או הספרות, כאשר )משמאל לימין( שלוש הספרות הראשונות מציינות את  7-4-ימן הקורס מורכב מס

 177        הקורסים מתחילים בספרות       המסלול לדוגמא: במחלקה לכלכלה כל

 

 ספרה הרביעית )משמאל לימין( מציינת את רמת הקורס )לתואר ראשון או שני(ה

 177-1                   ורסים לתואר ראשון ק

 177-7                                                                     ורסים לתואר שני ק
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 מקראמחלקה לה

 (121 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך ניצול 

מקיף של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש. המסלול 

במקרא בכיווני התמחות שונים  למקרא רואה מתפקידו להעניק לתלמידיו כלים למחקר עצמאי

 וכלים דידקטיים להוראת המקרא.

 

 יםהלימודמבנה 

o מחלקתית-תכנית דו 

o  מחלקה ראשיתתוכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45)  דו מחלקתי –לימודיםהתכנית 

 שנה א' 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

תולדות נוסח  2  2 2 'ב
 המקרא

121-1-1111 

הדרכה  2  2 2 'ב
 ביבליוגרפית

121-1-1101 

 2 ב'-'א

2 

2 

2 

 2 

2 

 עברית מקראית

 

121-1-2691 

121-1-2691 

טקסט מקראי     4 
)ספרותי או 

 היסטורי(

 

פרשנות ימי     4 
 הביניים

 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 ינה אינה מקנה נק"ז ואינה נכללת בממוצע הציונים(.)הבח (וחלק ב בחינת בקיאות )חלק א 

 

 נק"ז 19:  בשנה א'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 
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 תנאי מעבר

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהצלחה בבחינות: בשיעור "תולדות נוסח המקרא" ובשיעור "  .1

 לפחות בכל אחת משתי הבחינות האלה. 90טקסט מקראי", ובהשגת ציון של 

 סמינר של שנה ב' מותנית בהשגת ציון עובר ב"הדרכה ביבליוגרפית" בשנה א'. בפרו ההשתתפות .2

 בכל הקורסים.  90על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 ב'-'א

2 

2 

2 

 2 

2 

מי כתב את 
התנ"ך? תהליכים 

הוות ספרות בהת
 המקרא

 

121-1-1001 

121-1-2961 

 121-1-2971 ארמית מקראית 2  2 2 'א

מבוא לתרגומים  2  2 2 'ב
 ארמיים

121-1-1111 

 2 ב'-'א

2 

2 

2 

 2 

2 

 תולדות ישראל 

 

121-1-1191 

121-1-1201 

מן )טקסט מקראי     4 
: חוק התורה

  ומשפט(

 

  סמינר פרו    4 

 

 רשים ללמוד:כמו כן הסטודנטים נד

  (ג וחלק דבחינת בקיאות )חלק 

 

  מתוכם סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף  נק"ז 24  :בשנה ב'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ ,

 נק"ז 4
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 תנאי מעבר:

 סמינר תוגש עד חמישה שבועות מתום הסמסטר לפי תקנון העבודות. עבודת הפרו .1

 90סמינר של שנה ב', ובציון של  לפחות בפרו 90ל  השתתפות בסמינר שנה ג' מותנית בהשגת ציון ש .2
 בקורס "טקסט מקראי" של שנה ב' ובקורס: "התהוות ספרות המקרא".

השתתפות בשיעור ספרות אוגרית וספרות המקרא, שנועד לתלמידי שנה ג', מותנית בהשגת ציון עובר  .3
 בקורסים: "עברית מקראית" )שנה א( ו"ארמית מקראית" )שנה ב'(.

 בכל הקורסים.  90טודנט לעמוד בממוצע של לפחות על הס .4

 

 שנה ג'

 סמינרים +קורסי חובה

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 ב'-'א

2 

2 

2 

 2 

2 

ספרות אוגרית 
 וספרות המקרא

 

121-1-1211 

121-1-2431 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 נק"ז 4בהיקף  ת הנבואה, המזמור או החכמה(טקסט מקראי )מספרו 

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

  נק"ז 4סמינר בהיקף 

 

   נק"ז 14 :בשנה ג'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 
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 תכנית הלימודים– מחלקה ראשית )08 נק"ז(

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס קורסשם ה שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

תולדות נוסח  2  2 2 ב'
 המקרא

121-1-1111 

הדרכה  2  2 2 ב'
 ביבליוגרפית

121-1-1101 

 121-1-2691 עברית מקראית 2  2 2 א'

 121-1-2691 עברית מקראית 2  2 2 ב'

*טקסט מקראי     4 
)ספרותי או 

 היסטורי(

 

*פרשנות ימי     4 
 הביניים 

 

 

 תנים משנה לשנה.*   נושאי הקורסים מש

 לעמוד בבחינת בקיאות חלק א' וחלק ב'.** על התלמידים 

 

 נק"ז 4סוגיות מתוך נושאי הבחירה בהיקף  ,נק"ז 21 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א':

 

 תנאי מעבר

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהצלחה בבחינות: בשיעור "תולדות נוסח המקרא" ובשיעור "טקסט  .1

 לפחות בכל אחת משתי הבחינות האלה. 90שגת ציון של מקראי", ובה

 ההשתתפות בפרו סמינר של שנה ב' מותנית בהשגת ציון עובר ב"הדרכה ביבליוגרפית" בשנה א'. .2

 בכל הקורסים.  90על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3
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 שנה  ב'

 קורסי חובה              

 מס' הקורס שם הקורס שעות תרגולשעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 ב'-א'

2 

2 

2 

 2 

2 

מי כתב את התנ"ך? 
תהליכים בהתהוות 

 ספרות המקרא

 

121-1-1001 

121-1-2961 

 121-1-2971 ארמית מקראית 2  2 2 א'

מבוא לתרגומים  2  2 2 ב'
 ארמיים

121-1-1111 

 2 ב'-א'

2 

2 

2 

 2 

2 

 

תולדות ישראל 
 בתקופת המקרא

 

121-1-1191 

121-2-1201 

*שפה עתיקה     4 
 למתחילים

 

  פרו סמינר     4 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  שני שיעורי טקסט מקראי: אחד מן התורה )חוק ומשפט( ואחד מספרות הנבואה, המזמור או

נק"ז 7בהיקף של החכמה 


 

 אכדית, מצרית או יוונית למתחילים* 

  חלק ג' וחלק ד'.בחינת בקיאות 

 

 נק"ז. 9, מתוכם סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף נק"ז 45"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב': סה

 

 תנאי מעבר:

 עבודת הפרו סמינר תוגש עד חמישה שבועות מתום הסמסטר לפי תקנון העבודות. .1

 90לפחות בפרו סמינר של שנה ב', ובציון של  90השתתפות בסמינר שנה ג' מותנית בהשגת ציון של   .2
 בקורס "טקסט מקראי" של שנה ב' ובקורס: "התהוות ספרות המקרא".

השתתפות בשיעור ספרות אוגרית וספרות המקרא, שנועד לתלמידי שנה ג', מותנית בהשגת ציון עובר  .3
 בקורסים: "עברית מקראית" )שנה א( ו"ארמית מקראית" )שנה ב'(.

 בכל הקורסים. 90על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .4
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 נה ג'ש

 קורסי חובה+ סמינרים          

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 ב'-א'

2 

2 

2 

 2 

2 

ספרות אוגרית 
 וספרות המקרא

121-1-1211 

1211-2431 

  *טקסט מקראי    4 

**שפה עתיקה     4 
 למתקדמים

 

  סמינר    4 

  סמינר    4 

 

 דנטים נדרשים ללמוד:כמו כן הסטו

* טקסט מקראי מספרות הנבואה, המזמור או החכמה. התלמיד יגוון את הסוגים הספרותיים שילמד 

 בשיעור טקסט מקראי. בחירתו תלויה באישור היועץ.

 נק"ז 4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

ר למתחילים ** שפה עתיקה )אכדית, מצרית, יוונית או אוגריתית( למתקדמים. יש שהשיעו

 ולמתקדמים ניתן במרוכז בשנה אחת )יילמד בשנה ב' או בשנה ג'(

 נק"ז 2פרשנות חז"ל )או סוגיה מתוך שיעורי הבחירה( בהיקף 

 נק"ז 29 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג':

 תנאי מעבר

 . 91ציון עובר בסמינר הוא 

        

 נק"ז( 80) מחלקה משנית–הלימודים תכנית 

 שנה א'

 ורסי חובהק

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

תולדות נוסח  2  2 2 ב
 המקרא

121-1-1111 

הדרכה  2  2 2 ב
 ביבליוגרפית

121-1-1101 

 121-1-2691 עברית מקראית 2  2 2 א

קסט מקראי ט    4 
)ספרותי או 

 היסטורי(
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 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  (וחלק ב או חלק ג וחלק דבחינת בקיאות )חלק א 

 

   נק"ז 11 :בשנה א'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהצלחה בבחינות: בשיעור "תולדות נוסח המקרא" ובהשגת ציון של  .1

 לפחות במבחן. 90

 בכל הקורסים.  90על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .2

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 ב'-'א

2 

2 

2 

 2 

2 

מי כתב את התנ"ך? 
תהליכים בהתהוות 

 ספרות המקרא

121-1-1001 

121-1-2961 

  *טקסט מקראי    4 

 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 מן התורה )חוק ומשפט( או מספרות הנבואה, המזמור או החכמה  *

 

 נק"ז 4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף  , זנק" 12 :בשנה ב'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 

  תנאי מעבר

סמינר של שנה ג' מותנית בהשגת ציון עובר ב"הדרכה ביבליוגרפית" בסמינר או  ההשתתפות בפרו .1

 בשנה א'.

 בכל הקורסים.  90על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .2

 

 שנה ג'

 +סמינריםבהקורסי חו

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

ספרות אוגרית  2  2 2 א
 וספרות המקרא

121-1-1211 

  סמינר/סמינר פרו    4 
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 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

   נק"ז 9 :בשנה ג'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 

 (751תחומיים )-ם במחלקה ללימודים רבתכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדי

 

 הערות:

נק"ז לימודי בחירה בנושאים קרובים, באישור יועץ המחלקה  11נק"ז, רשאים ללמוד  27תלמידי החטיבה של 

ו/או ראש המחלקה: שיעורים בארכיאולוגיה ושפות עתיקות )אכדית, שפות שמיות צפוניות ומערביות, מצרית 

 או יוונית(.

)אכדית,  שאים לבחור קורסים בנושאים קרובים, באישור יועץ המחלקה: שפות עתיקותתלמידי מקרא ר .1

 ישראל וכיו"ב.-מצרית או יוונית(, ארכיאולוגיה של ארץ

בסיומה של כל יחידת לימודים יינתן ציון. הציונים נקבעים על פי הבחינות הנערכות בסוף הקורס או  .2

 בדרך אחרת, לפי קביעת המרצה. 

סמינר ועבודת הסמינר. עם זאת, רשאי המרצה,  סמינר ובסמינר נקבעים על פי עבודת הפרו הציונים בפרו .3

 סמינר או בסמינר. לפי שיקול דעתו, לקיים מבחנים על החומר הנלמד בפרו

מדי שנה נערכות בחינות בקיאות. רשימת הפרקים והמועדים מתפרסמת במזכירות : בחינת בקיאות .4

 שנייםחלקים: ארבעה חלקים. כל תלמיד לתואר חייב ב ארבעהור של המחלקה. הבחינות ערוכות במחז

בכל אחד מן החלקים. המעבר  90בשנה ב'. כדי לסיים את התואר דרוש ציון עובר של  שנייםבשנה א' ו

 לשנה ג' מותנה בעמידה בבחינות הבקיאות. הבחינה אינה מקנה נק"ז ואינה נכללת בממוצע הציונים.

ם חייבים להשתתף בשיעורים לסוגיהם. תלמיד שנעדר שלושה שיעורים רצופים התלמידי חובת נוכחות: .0

או יותר, או שיעדר משלושה שיעורים או יותר ללא סיבה מספקת )כמפורט לגבי זכאות לבחינות במועד 

 מיוחד( יורחק מהקורס.

 השקלול הסופי לתואר מחושב כדלהלן: .9

 נק"ז  Xשיעור = ציון 

 נק"ז  Xסמינר = ציון 

 הלימודים מותנה בהשתתפות בסיור לימודי אחד במשך לימודי התואר הראשון. סיום

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון



88 

 

 סלול לימודים במקרא והיסטוריה מקראיתמ

 (021 )סימן מחשב

 מטרת הלימודים

 היסטורית ע"י הוראה בשני מדורים:-מטרת הצירוף היא להקנות לתלמידים השכלה מקראית

 מקרא .א

 היסטוריה מקראית .ב

 

 יםהלימודמבנה 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשית תכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 

 נק"ז( 45מחלקתית  )-תכנית דו

 

 שנה א

 מדור מקרא

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

תולדות נוסח  2  2 2 'ב
 המקרא

020-0-0100 

 020-0-0100 הדרכה ביבליוגרפית 2  2 2 'ב

 020-0-2690 עברית מקראית 2  2 2 'א

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 נק"ז 4ו הסטורי( בהיקף טקסט מקראי )ספרותי א 

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 ( שני חלקיםבחינת בקיאות)אינו מקנה נק"ז(  ) 
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 מדור היסטוריה מקראית

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 'ב-'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

תולדות ישראל 
 בתקופת המקרא

020-0-0190 

020-0-0200 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

  נק"ז 4מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא )כולל הדרכה( בהיקף 

 

 נק"ז 20סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א': 

 

 

 שנה ב

 מדור מקרא

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 ורסמס' הק שם הקורס שעות

 'ב-'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

מי כתב את התנ"ך? 
תהליכי התהוות 
 ספרות המקרא

020-0-0000 

020-0-2960 

 020-0-2970 ארמית מקראית 2  2 2 'א

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז  4טקסט מקראי בהיקף 

 ( שני חלקיםבחינת בקיאות) 

 

 יתמדור היסטוריה מקרא

 נק"ז 9קריאת מקורות וסוגיות בהיקף 

 נק"ז 2גיאוגרפיה היסטורית בהיקף 

 

 נק"ז 81סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב': 
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 שנה ג

 מדור מקראי

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 'ב – 'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

ספרות אוגרית 
 וספרות המקרא

020-0-0210 

020-0-2440 

 

 ם ללמוד:כמו כן הסטודנטים נדרשי

  נק"ז 2סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 נק"ז 2סמינר בהיקף  פרו 

 

 יתמדור היסטוריה מקרא

 נק"ז 4בהיקף  סמינר

 נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 נק"ז 81סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג': 

 

 כבר בשנה ב'( התלמיד ישתתף במדור אחד בפרוסמינר )התלמיד רשאי להשתתף בפרוסמינר 

 ובמדור השני בסמינר לפי בחירתו, ובאישור היועץ.

 

 

 נק"ז( 10מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

 נק"ז( 80ת  )תכנית מחלקה ראשי

 הלימודים  כוללים  את  המדורים  הבאים:

 מקרא והיסטוריה מקראית .0

 ישראל וארצו והמזרח הקדום .2

 

 ת רק לאחר סיום השנה הראשונה של לימודיו ולאחר שהשיג סטודנט יכול להתקבל לתוכנית מחלקה ראשי   

 לפחות בלימודיו. עליו לשמור על ממוצע ציונים זה לאורך כל תקופת לימודיו,  90ממוצע של ציון    

 עד לסיומם.   
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 צירוף מקרא והיסטוריה מקראית (8

 

 מדור מקרא והיסטוריה מקראית –שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול שעותסה"כ 

 2  2 2 ב'
תולדות נוסח 

 המקרא
020-0-0100 

 2  2 2 ב'
הדרכה 

 ביבליוגרפית
020-0-0100 

 ב' –א' 
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 
 עברית מקראית

020-0-2690 

020-0-2690 

 ב' –א' 
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

תולדות ישראל 
 בתקופת המקרא

020-0-0190 

020-0-0200 

 

 הסטודנטים נדרשים ללמוד:כמו כן 

  נק"ז )נושאי הקורסים משתנים משנה לשנה(. 4טקסט מקראי )ספרותי או היסטורי( בהיקף 

  נק"ז 4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא בהיקף 

 ( שני חלקיםבחינת בקיאות) 

 

 . נק"ז 24: סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'

  בכל הקורסים. 90לעמוד בממוצע של לפחות על הסטודנט 

                   

 במדור מקרא והיסטוריה מקראית –שנה  ב' 

 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 ב' –א' 
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

מי כתב את 
התנ"ך? תהליכי 
התהוות ספרות 

 המקרא

020-0-0000 

020-0-2960 
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 020-0-2970 ארמית מקראית 2  2 2 ב'

 ב' -א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

ספרות אוגרית 
 וספרות המקרא

020-0-0210 

020-0-2440 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז )נושאי הקורסים משתנים משנה לשנה(. 4טקסט מקראי בהיקף 

 פרוסמינר 

  נק"ז 4קריאת מקורות וסוגיות בהיקף 

 נק"ז 4, מצרית( בהיקף שפה עתיקה )אכדית 

  נק"ז 2גיאוגרפיה היסטורית בהיקף 

  נק"ז 2אפיגרפיה עברית בהיקף 

 )בחינת בקיאות )חלק שני 

 

 בכל הקורסים.    90. על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות נק"ז 44: סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב'

 

 מדור מקרא והיסטוריה מקראית –שנה ג' 

 

 םקורסי חובה+סמינרי

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

מבוא  2  2 2 ב'
לתרגומים 

 ארמיים

020-0-0000 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז 4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

  נק"ז 4קריאת מקורות וסוגיות בהיקף 

  נק"ז 4שפה עתיקה )אכדית או מצרית( בהיקף 

 נק"ז 4מינר בהיקף ס 

   נק"ז 22 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג':
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 *(זנק" 10הקדום  ) והמזרחוארצו  ישראלמדור  (2

 (משולבת)תוכנית 

 הלימודים תכנית

ישראל וארצו בתקופת  בתולדותבתוכנית מיועדים לתלמידים מצטיינים המבקשים לקנות ידע  הלימודים

 ויותיו. רקע המזרח הקדום ותרב עלהמקרא 

 לימוד:  מדורי מחמשמורכבים  הלימודים

 מקרא .א

 מקראית היסטוריה . ב

  המקרא בתקופתישראל ושכנותיה -של ארץ ארכיאולוגיה .ג

 עתיקות שפות .ד

 שכנות  תרבויותלימודי  . ה

במקרא (  ז"נק  71)  תוכנית מחלקה ראשיתבהקבלה למסלול זהים לאלו של תלמידים הלומדים  תנאי

 וריה מקראית. והיסט

  .בהתאם לנטיותיו לימודיםקבע תוכנית ישל החטיבות השונות במערכת נתון לשינוי ולכל תלמיד ת משקלן

 

 .במקרא והיסטוריה מקראית*  התואר שיקבל בוגר תוכנית זו יהיה 

במסגרת לימודי בחירה, קרובים למקצוע  בתחומיםממליצה לתלמידים להרחיב את ידיעותיהם  מחלקהה

 , לימודי שפה זרה שנייה )גרמנית או צרפתית(.: שפות שמיות עתיקות, היסטוריה, גיאוגרפיה, גיאולוגיהכגון
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 מקצועות הלימוד לפי שנות לימוד

 שנה א

 מדור בארכיאולוגיה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 ב'-א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

מבוא 
לארכיאולוגיה 

י וסוריה של א"
 בתקופת המקרא

040-0-0410 

040-0-0400 

 040-0-0900 קריאה מודרכת 2  2 2 א'

 

 מדור בהיסטוריה מקראית

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 ב'-א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

תולדות ישראל 
 בתקופת המקרא

020-0-0190 

020-0-0200 

 

 רשים ללמוד:כמו כן הסטודנטים נד

  נק"ז 2מקורות לתולדות ישראל באלף השני לפנה"ס בהיקף 

  נק"ז 2מקורות לתולדות ישראל בימי בית ראשון בהיקף 

 

 מדור במקרא

 

 2  2 2 ב'
הדרכה 

 ביבליוגרפית
020-0-0100 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז 4טקסט מקראי בהיקף 

  ק"זנ 4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 
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 שפות עתיקות

 נק"ז 4עברית מקראית בהיקף 

 נק"ז 2ארמית מקראית בהיקף 

 

  נק"ז 21סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א': 

 

 שנה ב

 מדור בארכיאולוגיה

 

 סמסטר
סה"כ 
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 040-0-0190 קרמיקה קדומה 2  2 2 א'

 040-0-0440 קדומהקרמיקה  2  2 2 ב'

 ב'-א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

בעיות נבחרות 
 בארכיאולוגיה

040-0-4070 

040-0-4060 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 

 מדור בהיסטוריה מקראית

 הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז 2)סוגיה(  בהיקף מקורות חיצוניים לתולדות ממלכת ישראל עד לחורבן שומרון  

  נק"ז 2מקורות חיצוניים לסוף ימי ממלכת יהודה )סוגיה( בהיקף 

  נק"ז 2מבוא לגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל בתקופת המקרא בהיקף 

 

 מדור במקרא

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 ב'-א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

? מי כתב את התנ"ך
תהליכי התהוות 
 ספרות המקרא

020-0-0000 

020-0-2960 
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 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 

 

 לשונות עתיקות

  נק"ז 2אפיגרפיה עברית בהיקף 

 )אכדית או מצרית )למתחילים  נק"ז 4בהיקף 

 

 תרבויות עתיקות

  נק"ז 2מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 

  נק"ז 40"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב': סה

 

 שנה ג

 

 מדור בארכיאולוגיה

  נק"ז 2היסטוריה וארכיאולוגיה של ראשית ישראל בהיקף 

  נק"ז 2מבוא לתרבות ואמנות איגאית בתקופת הברונזה בהיקף 

 

 מדור בהיסטוריה מקראית

  נק"ז 4סמינר או פרו סמינר: נושאים נבחרים בתולדות ישראל בהיקף 

 

 

 מדור במקרא

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 ב' –א' 
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

ספרות אוגרית 
 וספרות המקרא

020-0-0210 

020-0-2440 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 
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 שפות עתיקות

 נק"ז 2בהיקף  תקדמים(אכדית, אוגריתית או מצרית )למ

 

 תרבויות עתיקות

 נק"ז 2תולדות מצרים ותרבותה )סוגיה( בהיקף 

 נק"ז 2ממלכת אשור/בבל )סוגיה( בהיקף 

 

 נק"ז 22סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג': 

 .השיעורים למתחילים ולמתקדמים ניתנים לעיתים בקורס מרוכז במהלך שנה אחת 

 הערות:

 להתחלף מדי שנה בשנהנושאי הסוגיות עשויים  .0

משקל החטיבות השונות בתוכניות הלימודים האישיות של התלמידים ייקבע בהתאם לתחומי  .2

 ההתעניינות של התלמיד.

 

 נק"ז( 21כנית מחלקה משנית  )ת

 

 שנה א

 מדור מקרא

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

תולדות נוסח  2  2 2 'ב
 אהמקר

020-0-0100 

 020-0-0100 הדרכה ביבליוגרפית 2  2 2 'ב

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 נק"ז 4סטורי( בהיקף יטקסט מקראי )ספרותי או ה 

 

 מדור היסטוריה מקראית

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 'ב – 'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

תולדות ישראל 
 המקרא בתקופת

020-0-0190 

020-0-0200 
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 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 נק"ז 2בהיקף  סוגיה מתוך שיעורי הבחירה 

  נק"ז 4מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא )כולל הדרכה( בהיקף 

 נק"ז 81סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א': 

 

 שנה ב

 מדור מקרא

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 לתרגו

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 'ב – 'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

מי כתב את התנ"ך? 
תהליכי התהוות 
 ספרות המקרא

020-0-0000 

020-0-2960 

 

 יתמדור היסטוריה מקרא

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 

  נק"ז 1סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב': 

 גשנה 

 סמינר/סמינר באישור היועץ פרו

 (049ית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )תוכנ

 

 סדרי הבחינות ותנאי המעבר

 מחלקתי במקרא, פרט לסעיפים הבאים:-סדרי הבחינות ותנאי המעבר זהים למסלול הדו

 הצלחה בקורס מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא הכרחית למעבר משנה א' לשנה ב'. .0

 .90ינת בקיאות אחת בנושאים ההיסטוריים )חלק ב(. הציון העובר הוא הסטודנט ייגש לבח .2

 

 מסלול לימודים במקרא והיסטוריה מקראית

 נק"ז( 21תכנית מחלקה משנית )

 שנה א

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 'ב – 'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

תולדות ישראל 
 בתקופת המקרא

020-0-0190 

020-0-0200 
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 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 נק"ז 2בהיקף  סוגיה מתוך שיעורי הבחירה 

  נק"ז 4מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא  בהיקף 

 

 נק"ז 80סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א': 

 

 שנה ב

 נק"ז 2גיאוגרפיה היסטורית בהיקף 

 נק"ז 2אפיגרפיה עברית בהיקף 

 נק"ז 9בהיקף  רה ובאישור היועץ(סוגיות )לפי בחי

 

 נק"ז 80סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב': 

 

  שנה ג

 נק"ז 4בהיקף  סוגיות )לפי בחירה ובאישור היועץ(

 נק"ז 4סמינר בהיקף  פרו

 

 נק"ז 1סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א': 

 

 ישראל -בארכיאולוגיה של ארץבמסגרת הסוגיות ילמד התלמיד גם על תרבויות שונות, ושיעור מבוא 

 )תלמידים שאינם לומדים ארכיאולוגיה(. ניתן להקדים חלק מהסוגיות )כגון מבוא לארכיאולוגיה או 

 תרבות שכנה( לשנה א.

 

 :סדרי הבחינות ותנאי המעבר

 :לסעיפים הבאיםמחלקתי במקרא, פרט -מסלול הדוה לש לאלה סדרי הבחינות ותנאי המעבר זהים

 .'לשנה ב 'מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא הכרחית למעבר משנה א הצלחה בקורס (0

 .  90הסטודנט ייגש לבחינת בקיאות אחת בנושאים ההיסטוריים )חלק ב(. הציון העובר הוא 
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 מסלול לימודים בארכיאולוגיה

 (531)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שנוצרו בידי האדם בימי קדם. מטרת לימודי הארכיאולוגיה 

להקנות לתלמידים ידע מקיף בשיטות הדיסציפלינה, הבנה כללית בהתפתחות הציוויליזציות בעולם 

ושכנותיה בפרט, ולהכשירם לעבודה ארכיאולוגית בשדה, במוזיאונים  ובמזרח הקרוב בכלל ובארץ ישראל

 גוריון בנגב מושם דגש על המחקר של מדבריות הנגב וסיני. -ובמחקר מדעי . באופן טבעי באוניברסיטת בן

 לימודי הארכיאולוגיה כוללים את המדורים הבאים:

 ארכיאולוגיה פרהיסטורית ואנתרופולוגית א. 

 של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא ארכיאולוגיה ב. 

 ביזנטית.-רומית-הלניסטית-ארכיאולוגיה קלאסית ג. 

 

 יםהלימודמבנה 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס רסשם הקו שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 531-5-5515 קריאה מודרכת 2  2 2 'א

שיטות מדעיות  2  2 2 א

 בארכיאולוגיה

531-5-3515 

מוצא האדם  2  2 2 א

וראשית התרבות 

 האנושית

531-5-5155 



102 

 

מבוא לפרהיסטוריה  2  2 2 'ב

 של א"י

531-5-5125 

כיאולוגיה רמבוא לא 2  2 2 'ב

 קלאסית

531-5-2115 

לארכיאולוגיה  מבוא 2  2 2 'ב

קלאסית של יהודה, 

 תינהשנבטיה ופל

531-5-1115 

 2 '+ב'א

2 

2 

2 

 2 

2 

מבוא לארכיאולוגיה 

 של א"י וסוריה

531-5-5515 

531-5-5555 

טכנולוגיה  2  2 2 ב'

וטיפולוגיה של כלי 

 צור

531-5-5335 

 

 נק"ז 53:  'בשנה אסה"כ קורסי בחירה הנדרשים 

 : תנאי מעבר

 לפחות. 31ואות בציון  סיום קורסי המב .5

 .לפחות 31בציון  בארכיאולוגיה קריאה מודרכת  .2

 בכל הקורסים. 31על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות בנוסף לכך,  .3

 שנה ב'

 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 531-5-3555 סיתאקרמיקה קל 2 - 2 2 '+ב'א

דומה קרמיקה ק 2 - 2 2 'א

מתקופת הברונזה 

 התיכונה

531-5-5155 

*שיטות מדעיות  2  2 2 

 בארכיאולוגיה

531-5-3515 
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  יש ללמוד את הקורס בשנה בה יילמד.* 

 סטודנט מחויב ללמוד שיעורי חלק א' בכלי חרס

 

 נק"ז 51:  בשנה ב'סה"כ קורסי בחירה הנדרשים 

 

 סים של אותה שנה. בכל הקור 31ציון ממוצע מינימלי של : תנאי מעבר

 

 שנה ג'

 סמינרים +קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

* סמינר של      

אחד 

 המדורים

 

 

 

 הלומדים בסמינר של המדור לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא ילמדו גם את   * 

  נק"ז(. 2קדומה"  )בהיקף של חלק ב' של השיעור "קרמיקה 

 ילמדו גם את חלק ב' של השיעור   דור לארכיאולוגיה קלאסיתהלומדים בסמינר של המ *  

 נק"ז( .  2הקלאסית" ) בהיקף של  "הקרמיקה של התקופה

 שפה זרה שניה עד רמת מתקדמים*

חצי מנקודות  -ת, או לטיניתמצרית, אכדית, יווני–או שפה עתיקה  גרמנית או צרפתית  –שפת מחקר מודרנית 
 במסגרת הלימודים הכלליים. הזכות יחשבו 

 .ניתן ללמוד לימודי שפה בשנה א' או ב' על פי בחירת הסטודנט 

 במסגרת הלימודים הכלליים מומלץ שהתלמיד ישמע את השיעור:

        )מספרי הקורסים       ישראל תולדות ישראל בתקופת המקרא.-למתמחים בארכיאולוגיה של ארץ .5

 בסמסטר ב'( 525-5-5215בסמסטר א',  525-5-5135

מומלץ להתייעץ עם המרצים במדור הקלאסי, כדי לבחור את  –למתמחים בארכיאולוגיה קלאסית  .2

 הקורסים המתאימים ביותר.
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תלמידים הבוחרים להשתתף בלימודי שפה עתיקה )אכדית, מצרית או יוונית( ילמדו בקורס למתחילים 

נק"ז( ויהיו פטורים מלימוד שפה מחקר מודרנית. בחירת השפה בהתאם למגמה  5ולמתקדמים )

ישראל וסוריה במגמה ראשית, יוונית -ההתמחות: אכדית או מצרית לבוחרים בארכיאולוגיה של ארץ

 לבוחרים בארכיאולוגיה קלאסית כמגמה ראשית.

 נק"ז 51 : בשנה ג'סה"כ קורסי בחירה הנדרשים 

 

 נק"ז( 08חלקה ראשית  )מ –תכנית הלימודים

 קיימים שני מסלולים:

 . מסלול ארכיאולוגיה ולימודים מורחבים.5

המסלול מעניק הכשרה מורחבת בנושאים הרלוונטיים במיוחד לניהול  -. מסלול "ארכיאולוג מוסמך"2

שות חפירה, לתלמידים אשר מעוניינים עם סיום לימודיהם לשמש כארכיאולוגים פעילים. חשוב לציין כי ר

העתיקות, הגוף הממונה מטעם המדינה על שמירת עתיקות הארץ ובמסגרת זאת גם על רישוי חפירות, 

( תעניק בעתיד הקרוב, קדימות "ארכיאולוג מוסמך"קבעה כי עמידה בתכנית הכשרה מורחבת )מסלול 

 בקבלת רישיון חפירה.

, יקבלו בנוסף לתעודת התואר התלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי מסלול "ארכיאולוג מוסמך"

מטעם המחלקה בו יצוין כי התלמיד/ה סיים/ה בהצלחה את הדרישות למסלול  מסמךהראשון, 

 "ארכיאולוג מוסמך".

 הקבלה למסלול תתבצע בשנה ב' על סמך המלצת מנהל החפירה הלימודית שנערכה בקיץ הקודם לכך

 

 נק"ז 08 -מסלול ארכיאולוגיה ולימודים מורחבים .1

 א' שנה 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

 531-5-5515 קריאה מודרכת 2  2 2 'א

טכנולוגיה  2  2 2 'ב

וטיפולוגיה של כלי 

 צור

531-5-5335 
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מוצא האדם  2  2 2 'א

וראשית התרבות 

 האנושית

531-5-5155 

מבוא לפרהיסטוריה  2  2 2 'ב

 של א"י

531-5-5125 

מבוא לארכיאולוגיה  2  2 2 'ב

 קלאסית

531-5-2115 

מבוא לארכיאולוגיה  2  2 2 'ב

קלאסית של יהודה 

 נבטיה ופלשתינה

531-5-1115 

 2 ב'-'א

2 

2 

2 

 2 

2 

מבוא לארכיאולוגיה 

 של א"י וסוריה

531-5-5515 

531-5-5555 

 

 שיעורי מבוא הם חובה בשנה א' בשלושת המדורים 

 נק"ז נוספים בלימודי מונוגרפיות )קורסים הניתנים במסגרת המחלקה( 1וכל להשלים סטודנט י

 נק"ז 23 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א': 

 

  תנאי מעבר:

 לפחות. 31סיום קורסי המבואות בציון   .5

 לפחות. 31קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  .2

 בכל הקורסים. 31על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות בנוסף לכך,  .3

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 2 '+ב'א

2 

2 

2 

 2 

2 

 531-5-3555 סיתאקרמיקה קל

531-5-3515 
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קרמיקה קדומה  2  2 2 'א

 חלק א

531-5-5155 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'ב

 חלק ב

531-5-5535 

ות *שיטות מדעי 2  2 2 א'

 בארכיאולוגיה

531-5-3515 

 *קורס זה לא יילמד בשנת תשע"ד, יש ללמוד את הקורס בשנת תשע"ה.

 

 .נק"ז 21בהיקף   סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב':

 

 .בכל הקורסים של אותה שנה 31ציון ממוצע מינימלי של  :תנאי מעבר

 שנה ג'

 

 קורסי חובה+ סמינרים

 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול תסה"כ שעו

 2 '+ב'א

2 

2 

2 

 2 

2 

נבחרים נושאים 

בארכיאולוגיה 

 -קלאסית

 ביזנטית

531-5-2235 

531-5-2255 

בעיות נבחרות  5  5 5 א'

בארכיאולוגיה 

 וסוריה של א"י

531-5-3115 

 

 2 א'+ב'

2 

2 

2 

 2 

2 

בעיות 

 בפרהיסטוריה

531-5-2155 

531-5-2115 

 

 נק"ז 23:  י בחירה הנדרשים בשנה ג'סה"כ קורס
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 :הערות

 מן המדורים. ( 2)על התלמידים להשתתף בשנה ג' בסמינרים של שניים  .א

נק"ז הרשומות  55ניתן באישור מיוחד של אחראי המחלקה על לימודי התואר הראשון, ללמוד  .ב

 "כמונוגרפיה בארכיאולוגיה", כחטיבה במחלקה אחרת.

בקורסי חובה להשתתף בנוסף חייבים נק"ז(  11המורחב בארכיאולוגיה )סטודנטים הבוחרים במסלול  .ג

ג' ללימודים. בין קורסים אלו ניתן -בקורסים העוסקים  בממצא חומרי הניתנים בשנים ב' ובקרמיקה, 

 למנות את: נומיסמטיקה, זכוכית, ארכיאוזואולוגיה, אנתרופולוגיה פיזית וכיוב'.

סמינר במדור הקלאסי, מחויבים ללמוד את הקורס: מבוא סטודנטים שיבחרו ללמוד בשנה ג'  .ד

 (, שיילמד בסמסטר ב' תשע"ד.531-5-1115לארכיאולוגיה קלאסית של יהודה נבטיה ופלשתינה )

 

  זרה עד רמת מתקדמים לימודי שפה

 כל תלמיד ארכיאולוגיה מחויב בלימוד שפה זרה עד לרמת מתקדמים. נקודות הזכות עבור

 .נק"ז של לימודי שפה( 1)סה"כ  בו במסגרת הלימודים הכללייםלימודים אלו ייחש

 השפה הצרפתיתילמדו את בארכיאולוגיה פרהיסטורית  המתענייניםתלמידים  .5

 , יבחרו באחת ושכנותיה בתקופת המקרא-ישראל-בארכיאולוגיה של ארץהמתעניינים תלמידים   .2

 האפשרויות הבאות:

 יתמצרית או אכד -    א. שפה עתיקה 

 צרפתית או גרמנית -שפה מודרנית  ב.  

 בארכיאולוגיה קלאסית יבחרו באחת האפשרויות הבאות:המתעניינים תלמידים  .3

 יוונית או לטינית -א. שפה עתיקה   

 צרפתית או גרמנית -ב. שפה מודרנית  
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 "מסלול "ארכיאולוג מוסמך .2

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות ולשעות תרג

 531-5-5515 קריאה מודרכת 2  2 2 'א

טכנולוגיה  2  2 2 'ב

וטיפולוגיה של כלי 

 צור

531-5-5335 

מוצא האדם  2  2 2 'א

וראשית התרבות 

 האנושית

531-5-5155 

מבוא לפרהיסטוריה  2  2 2 'ב

 של א"י

531-5-5125 

כיאולוגיה רמבוא לא 2  2 2 'ב

 קלאסית

531-5-2115 

מבוא לארכיאולוגיה  2  2 2 'ב

קלאסית של יהודה, 

 נבטיה ופלשתינה

531-5-1115 

 2 +ב' 'א

2 

2 

2 

 2 

2 

מבוא לארכיאולוגיה 

 של א"י וסוריה

531-5-5515 

531-5-5555 

 

שיטות מדעיות  2  2 2 א

 בארכיאולוגיה

531-5-3515 

 

 )קורסים הניתנים במסגרת המחלקה(נק"ז נוספים בלימודי מונוגרפיות  1סטודנט יוכל להשלים 

 בהתאם למוצע סטודנט יכול לבחור ללמוד את הקורס: שיטות מדעיות בשנה א או ב לבחירתו ,

 בתוכנית המחלקתית של אותה השנה.

 שיעורי המבוא הם חובה לשנה א' בשלושת המדורים 
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 נק"ז 23 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א': 

 

  תנאי מעבר:

 .31בואות בציון  סיום קורסי המ .5

 .31קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  .2

 בכל הקורסים. 31על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות בנוסף לכך,  .3

 

 שנה  ב'           

 קורסי חובה            

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 2 +ב' 'א

2 

2 

2 

 2 

2 

 531-5-3555 סיתאקרמיקה קל

531-5-3515 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'א

 חלק א

531-5-5155 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'ב

 חלק ב

531-5-5535 

*ארכיאולוגיה של  2  2 2 א'

ניהול  –השדה 

 5שטחי חפירה 

531-5-1155 

 

 531-5-3335 *סקר ארכיאולוגי 2  2 2 א'

*שימושי מחשב  2  2 2 

   GIS -וממ"ג 

531-5-1155 

 

 +ב'א' 

2 

2 

2 

2 

 2 

2 

ארכיאולוגיה של 

השדה )שיטות 

 חפירה(

531-5-1215 

531-5-1255 

*כתיבת דו"ח מדעי  2  2 2 

 ועיבוד מדעי

531-5-1111 



110 

 

     חובה במסלול ארכיאולוג מוסמך, ומתקיימים אחת לשנתיים 

 הסטודנט מחויב ללמוד שיעורי קרמיקה חלק א' וב' בשני המדורים 

 "הינם ששה שבועות של עבודת שדה  ניהול שטחי חפירה" – ארכיאולוגיה של השדה

בחפירות המחלקה בתפקידים בעלי אחריות ניהולית. אין מחקרי השדה פוטרים 

מהשתתפות בחפירה הלימודית של ארבעת השבועות החלה על כל התלמידים, ז"א, 

 סטודנט במסלול "ארכיאולוג מוסמך" מחויב בעשרה שבועות חפירה.

 קר ארכיאולוגי", "שימושי מחשב וממ"ג, שיטות חפירה" "וכתיבת דו"ח את הקורסים "ס

 מדעי" ניתן ללמוד בשנה ב' או ג', בהתאם למוצע בתכנית המחלקתית של אותה השנה.

 

 נק"ז 21:  סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב'

 

 .בכל הקורסים של אותה שנה 31ציון ממוצע מינימלי של  תנאי מעבר:

 שנה ג'

 

 חובה+ סמינריםקורסי 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 2 +ב' 'א

2 

2 

2 

 2 

2 

נבחרים נושאים 
בארכיאולוגיה 

 -קלאסית
 ביזנטית

531-5-2235 

531-5-2255 

בעיות נבחרות  5  5 5 א'
בארכיאולוגיה 

 של א"י

531-5-3115 

 

 2 +ב' א'

2 

2 

2 

 2 

2 

בעיות 
 הבפרהיסטורי

531-5-2155 

531-5-2115 

*ארכיאולוגיה  2  2 2 
 –של השדה 

ניהול שטחי 
 2חפירה 

531-5-1115 

 

 .נק"ז 23 –מונוגרפיות : סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג'
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 נק"ז( 20) מחלקה משנית–הלימודים תכנית  

 מדור ראשי

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס תשעו שעות תרגול סה"כ שעות

 531-5-5515 קריאה מודרכת 2  2 2 'א

שיטות מדעיות  2  2 2 א

 בארכיאולוגיה

531-5-3515 

*מוצא האדם  2  2 2 א'

וראשית התרבות 

 האנושית

531-5-5155 

מבוא * 2  2 2 'ב

לפרהיסטוריה של 

 א"י

531-5-5125 

מבוא * 2  2 2 'ב

כיאולוגיה רלא

 קלאסית

531-5-2115 

מבוא * 2  2 2 'ב

לארכיאולוגיה 

 ,קלאסית של יהודה

 נבטיה ופלשתינה

531-5-1115 

 א

 ב

2 

2 

2 

2 

 2 

2 

מבוא *

לארכיאולוגיה של 

 א"י וסוריה

531-5-5515 

531-5-5555 

 

 שני מבואות בלבד* יש ללמוד  

 

 נק"ז 12:  בשנה א'סה"כ קורסי בחירה הנדרשים 
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  :תנאי מעבר

 לפחות. 31 סיום קורסי המבואות בציון  .5

 לפחות. 31בציון בארכיאולוגיה קריאה מודרכת  .2

 בכל הקורסים.  31על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות כך, לבנוסף  .3

 

 שנה ב'

 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

כלי צור/כלי חרס     2 

 חלק א'

 

 

 נק"ז 1:  בשנה ב'סה"כ קורסי בחירה הנדרשים 

 

 בכל הקורסים של אותה שנה.  31ציון ממוצע מינימלי של : תנאי מעבר

 

 שנה ג'

 סמינרים +קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

סמינר הניתן *     

 באחד המדורים

 

 

 נק"ז 0: בשנה ג'סה"כ קורסי בחירה הנדרשים 

 

 (. 151תחומיים )-רבלתלמידים הלומדים במסלול ללימודים תכנית זו מיועדת גם  

 

 הערה:*

נק"ז לימודי בחירה בנושאים קרובים, באישור יועץ המחלקה  51נק"ז, רשאים ללמוד  21תלמידי החטיבה של 

ושפות עתיקות )אכדית, שפות שמיות צפוניות ומערביות, מצרית או  מקראו/או ראש המחלקה: שיעורים ב

 יוונית(.



113 

 

 רות:הע

 .  במדור לפרהיסטוריה חלה חובת השתתפות בקורסים לאומנות פרהיסטורית וראשית הציויליזציה 5

 במזרח התיכון.

 חלה חובת השתתפות בקורס  שכנותיה בתקופת המקראישראל ו-.  במדור לארכיאולוגיה של ארץ2

 בקרמיקה קדומה.

 .לקרמיקה קלאסית השתתפות בקורסים ת.  במדור לארכיאולוגיה קלאסית חלה חוב3

 חפירהבו בסיורים לימודייםתלמידים הבוחרים בארכיאולוגיה כמחלקה משנית חייבים להשתתף  .5

 , דהיינו שבועיים חפירה וחמישה ימי סיור.ית המתכונת שנקבעה בתקנון המחלקהבמחצ לימודית

 

 סיורים לימודיים 

ימי סיור כמפורט  51-בלהשתתף  יםחייב ים הלומדים בתוכנית דו מחלקתית ובתוכנית ראשיתהתלמיד

התלמיד ימי סיור מתוך המפורט מטה.  1 -תלמידים הלומדים בתוכנית משנית חייבים להשתתף בלמטה. 

נדרש לכתוב דו"ח סיור אשר יימסר למזכירות תוך שבועיים מתאריך הסיור. ימי הסיור יירשמו בתיק 

 חמישי. מיים ייערכו בדרך כלל בימורי המסלול. הסיור בדיקת הדו"ח ע"י   רק לאחרהתלמיד 

 דמי השתתפות לכיסוי חלק מהוצאות הסיורים יפורסמו במועד על לוח המודעות.

 מזרח )יומיים( –סיור צפון  . 5

 מערב )יומיים( –סיור צפון  . 2

 סיור דרום . 3

 סיור ירושלים והמרכז . 5

 סיורי חוף .1

 

 להשתתף בסיורי צפון ודרום.  חייב התלמיד 
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 חפירה לימודית 

בחפירה )ארבעה שבועות( כל תלמיד חייב להשתתף במהלך לימודי התואר הראשון במשך חודש ימים 

קיץ מטעם האוניברסיטה. בסיום החפירה, ולא יאוחר מסוף סמסטר ראשון של  לימודית הנערכת מידי 

ל התלמיד לסיים את השנה שלאחר עונת החפירה, יכתוב התלמיד דו"ח חפירה בהדרכת המורה האחראי. ע

. בסמסטר 'ללימודיו, ולחפור במשך שבועיים לפחות בסיום שנה א 'סוף שנה ב חובת החפירה הלימודית עד

 שלפני החפירה יערכו שיעורי הכנה לחפירה הלימודית.

 

 סדר הבחינות ותנאי מעבר

 הקורס, בחינת ביניים, בסיומה של כל יחידת לימוד יינתן ציון סופי. הציון יקבע על פי ציון בחינת סוף  .5

 תרגילים ועבודות בכתב. המרצה יודיע לתלמידים בראשית הקורס על הדרך בה ייקבע הציון. לא יינתן 

 ציון על חלק של קורס.

 ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס.   חייבמי שנכשל בקורס מסוים   .2

ה חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר. לא אם חלו שינויים בדרישות הקורס משנה לשנ

יינתן לתלמיד לגשת לבחינה בקורס מבלי שהתלמיד השתתף בפועל בקורס זה ומילא את חובותיו כפי 

 ידי המרצה.-שנקבעו על

  31אשר ציון המעבר בכל חלק בנפרד הוא  משני חלקים עוקביםשיעורי המבוא בשנה א' מורכבים  . 3

 לפחות:

 א האדם וראשית התרבות האנושיתמוצ א. 

 מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל .ב

 

 מבוא לארכיאולוגיה של א"י וסוריה עד סוף תקופת הברונזה התיכונה א. 

 ת הברונזה המאוחרת והברזלומבוא לארכיאולוגיה של א"י וסוריה בתקופ ב. 

 

 קלאסית.מבוא לארכיאולוגיה  א. 

 הודה, נבטיה ופלשתינה.קלאסית של ימבוא לארכיאולוגיה  ב. 

שנה  ה, לא יורשה להמשיך באות'חלק א –בשיעור מבוא  (31-מתלמיד אשר נכשל בבחינה )ציון נמוך  .  5

 התלמיד נדרש במקרה זה לחזור בשנה השנייה על שיעור המבוא על שני חלקיו. '.חלק ב -מבוא בשיעור
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טעונה אישור ועדת ההוראה של  'ג-'בקורסים המיועדים לשנים ב 'השתתפות תלמידי שנה א .1

 המסלול לארכיאולוגיה.

באחד המדורים אלא אם סיים בהצלחה )ציון  'התלמיד לא יורשה להשתתף בקורסים של שנה ב .3

 ( את קורסי המבוא באותו מדור.31מינימום 

 תלמיד אשר נכשל בשלושה קורסים בשנת לימודיו השניה לא יוכל להמשיך בלימודי המסלול  .5

 לוגיה.בארכיאו

עבודות בכתב תימסרנה אך ורק באמצעות מזכירות המחלקה. התלמיד יקבל אישור בכתב  .1

 הגשת העבודה.  על תאריך 

העבודה   לאחר מועד זה לא תתקבלבספטמבר בכל שנה.  31הוא  סמינרתאריך אחרון להגשת עבודות  .1

 לחזור על הקורס. )אפס( והסטודנט יידרש 1. הציון לקורס זה יהיה  במזכירות המחלקה

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לספרות עברית
 (211)סימן מחשב 

 

 מטרות המחלקה

של חוקרי ספרות, מבקרים ואנשי רוח אשר יטביעו חותם בשיח התרבות העברית ובעיצוב פני להעמיד דור חדש 

 החברה הישראלית.

 -ת האגדה והמדרש דרך ספרות  ימימתקופ .פרות העברית לסוגיה ולתקופותיה. להקנות לתלמידים ידע בסא

 ניים ועד לספרות חדשה ועכשווית.הבי

ותיאוריות  פי אסכולות-צירות ספרותיות  עללהקנות לתלמידים  כלי מחקר אנליטיים להתמודדות עם  י .ב

 המקובלות בחקר הספרות.  

 . להכשיר את התלמידים למחקר עצמאי .  ג

 , יידיש(  באמצעות)לאדינוספרויות יהודיות לימודי פולקלור ולימודי לאפשר הרחבת הידע והמחקר  של  ד.

 .חטיבות המחלקה

 .ה. להכשיר את תלמידי המסלול לכתיבה ספרותית )תואר שני( לשכלל את כתיבתם ולפרסם את יצירותיהם

 ו. להכשיר את תלמידי המסלול למולו"ת )תואר שני(להשתלב בעולם העשייה של הספר.
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 מטרת הלימודים

לספרות עברית פורשים קשת רחבה של קורסים בפני תלמידי התואר הראשון. הספרות לימודי המחלקה 

המדרש והפיוט הקדום  ועד לספרות ישראלית ספרות בית שני, העברית נלמדת לתקופותיה ולסוגיה, למן 

ספרות ספרות האגדה והמדרש, עכשווית, וזאת  דרך צמתים היסטוריים וזרמים פואטיים חשובים בתולדותיה: 

ימי הביניים, ספרות ההשכלה וספרות המאה העשרים. השיעורים השונים מציעים התבוננויות מגוונות בפרוזה 

ובשירה, בטקסטים קאנוניים ובספרות עממית, תוך שהם מציבים את יצירות הספרות במסגרת החברה 

פרשניות, בדרכי  כלים ומושגים בתיאוריה ספרותית ומיומנויותקורסי המחלקה מקנים . ןוהתרבות של זמנ

חטיבות המחלקה מרחיבות את אופקי הלימוד לספרויות יהודיות )לאדינו, גם חדישות. -פרשנות מסורתיות כמו

ליצירות מרכזיות בספרות  פותח שער"( יצירות מופתקורס מיוחד )"וללימודי פולקלור יהודי וערבי יידיש( 

 העולם. 

  מבנה הלימודים

o תיתמחלק-דו תכנית 

o  ה ראשיתמחלקתכנית 

o מחלקה משנית תכנית 

 

 .ספרות עברית חדשה .א

 .הביניים-ספרות עברית בימי .ב

 .ספרות עממית, ספרות המדרש והאגדה .ג

 
 (נק"ז 45מחלקתית )-תכנית דו

 שנה א'        

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

 1 3 א'+ב'

 

1 

 1 

 

1 

פרות המדרש ועד החסידות מבוא היסטורי:מס

 א'+ב

21121222 

 

21121222 

 1 1 א'

 

 1 

 

    מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה: המאה

  21 –עד המאה ה  22 –ה 

21122122 

 

 1 3 א' +ב

1 

 1 

1 
 א' + ב'-מבוא לספרות עממית

21122222 

21122122 

הפיוט  –מבוא לשירה העברית  ימי הביניים  1 1 2 3 א'

 הזהבושירת תור 

21122222 

מבוא לשירה העברית בימי הביניים בספרד  1 1 2 3 ב'

 הנוצרית, פרובנס ואיטליה

21121322 

 1 2 א'+ב'

 

1 

 1 

 

1 

 מבוא לשירה א+ב

21122212 

 

21121222 
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 1 2 א'+ב'

 

1 

 1 

 

1 

 מבוא לסיפורת  א+ב

21122222 

 

21121212 

 

 

 שנה ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

 2 2 א'+ב'

2 

1 

1 

1 

 תורת הספרות א+ב 1

21121222 

 

21121222 

 1 2 א'+ב'

1 

 1 

1 
מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה: המאה ה 

 א+ב 12 –עד המאה ה  21 –

21122222 

 

21122212 

 1 2 א' +ב'

1 

 1 

1 
 *איך לכתוב עבודת מחקר?  א' + ב'  *

 

 

 אחד. ממדור קורס שנתי –ור "איך לכתוב עבודת מחקר?" יש לבח *

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 4 א'+ב'

 

  2 סמינר 4  4

 4 א'+ב'

 

  1 סמינר 4  4

  ים משני מדורים שוניםסמינר יש לבחור בשני. 

 

 

                שיעורי בחירה

סה"כ את שיעורי הבחירה יתחילו התלמידים ללמוד בשנה השנייה, וישלימו את מכסתם בשנה השלישית. 

 .נק"ז  22 מחלקתית:  -שיעורי בחירה לתכנית דו

 

 

 (211-2-2232-ו 211-2-2212)מס' קורס   "יצירות מופת בספרות העולם"

 .אשר החלו לימודיהם בשנה"ל תשס"טלתלמידים קורס חובה שנתי 

 (141תחת לימודים כלליים )קוד התואר לשני חלקי הקורס  במהלךעל התלמידים להירשם 
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 נק"ז שנתיות. 1הקורס מקנה 

 *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

 

 נק"ז( 08מחלקה ראשית ) – תכניות הלימודים

 בלבד. לתכנית זו ניתן להתקבל על סמך ציוני שנה א', ובאישור וועדת ההוראה המחלקתית     

    תלמידים לא יוכלו לבצע שינוי זה על דעת עצמם.    

 שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

 1 3 א'+ב'

 

1 

- 1 

 

1 

מבוא היסטורי:מספרות המדרש ועד החסידות 

 א'+ב

21121222 

 

21121222 

 1 1 א'

1 

- 1 

 

ת עברית חדשה: המאה ה מבוא היסטורי לספרו

  21 –עד המאה ה  22 –

21122122 

 

 1 3 א' +ב

1 

- 1 

1 
 א' + ב'-מבוא לספרות עממית

21122222 

21122122 

הפיוט  –מבוא לשירה העברית  ימי הביניים  1 1 2 3 א'

 ושירת תור הזהב

21122222 

מבוא לשירה העברית בימי הביניים בספרד  1 1 2 3 ב'

 איטליההנוצרית, פרובנס ו

21121322 

 1 2 א'+ב'

 

1 

 1 

 

1 

 מבוא לשירה א+ב

21122212 

 

21121222 

 1 2 א'+ב'

 

1 

 1 

 

1 

 מבוא לסיפורת  א+ב

21122222 

 

21121212 
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 1 2 א'+ב'
1 

1 
1 

1 
 תורת הספרות א+ב 1

21121222 
 

21121222 
 1 2 א'+ב'

1 
 1 

מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה: המאה ה  1
 א+ב 12 –עד המאה ה  21 –

21122222 

 
21122212 

 1 2 א' +ב'
1 

 1 
1 

  *איך לכתוב עבודת מחקר?  א' + ב'  

 

 ממדור אחד.קורס שנתי  –לבחור "איך לכתוב עבודת מחקר?" יש  *

 

 שנה ג'

 יםקורסי חובה+סמינר

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

 סמינר במדור ספרות עברית חדשה א'+ב' 2  2 2 א'+ב'

 

 

 סמינר במדור ימי הביניים א'+ב' 2  2 2 א'+ב'

 

 

 סמינר במדור ספרות עממית א'+ב' 2  2 2 א'+ב'

 

 

 

 (211-2-2232-ו 211-2-2212)מס' קורס   "יצירות מופת בספרות העולם"

 אשר החלו לימודיהם בשנה"ל תשס"ט.לתלמידים קורס חובה שנתי 

 1הקורס מקנה . (141תחת לימודים כלליים )קוד התואר לשני חלקי הקורס  במהלךעל התלמידים להירשם 

 .נק"ז שנתיות

 

 נק"ז( 31) שיעורי בחירה

 31 הםבכל שנות לימודי ויצבר יםמידהתלאת שיעורי הבחירה יתחילו התלמידים ללמוד בשנה השנייה. 

: ספרויות זרות, אחרות משיעורים במחלקותגם נק"ז  2לבחור  ונק"ז משיעורי בחירה, מהם יוכל

פילוסופיה, לשון עברית, מקרא והיסטוריה מקראית, היסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל. קורסים 

       אלה טעונים אישור היועץ המחלקתי. 

 *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.              
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  נק"ז( 80מחלקה משנית )

  הםלהשלים את לימודי ניםנק"ז ומעוניי 22במחלקה אחרת בהיקף של  ללומדיםתכנית זו מוצעת 

 לתואר במסגרת המחלקה לספרות עברית.

  (.222) מייםתחו-לימודים רבל מחלקהבהלומדים מיועדת תכנית זו גם לתלמידים כמו כן 

   שנה א'        

 חובהקורסי 

 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

 21122212 יצירות מופת בספרות העולם 1  1 1 א'+ב'

21122232 

  א'+ב'

 

 

2 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 מבוא לשירה

 

 

 מבוא לסיפורת

 

 

   המאה  מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה:

 12-עד המאה ה  21-ה

21122212 

21121222 

 או

21122222 

21121212 

 או

21122222 

21122212 

 

 

 שנה ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

 1 2 א' + ב'

1 

 1 

1 

איך לכתוב עבודת מחקר?  א' + ב'  )יש לבחור 

 קורס שנתי ממדור אחד(
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 נה ג'ש

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר

 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

  סמינר * 2  2 2 א'+ב'

 הערות:

 התלמיד יבחר קבוצה בו ילמד את הסמינר 

 .ניתן להירשם לסמינר רק בתחום בו נלמד המבוא 

 

         
    .ז בחירה נק" 22   נק"ז חובה 22נק"ז, מבנה:  12סה"כ    

 

 סדנאות לכתיבה ספרותית

הירשם ניתן כמו כן  .סדנאות בכתיבה ספרותית בשירה ובפרוזה במחלקה מוצעות שיעורי בחירהבמסגרת 

 התואר השני על בסיס מקום פנוי. שבתכנית הלימודים שללסדנאות שירה ופרוזה 

 בחסות המחלקהחטיבות 

 חטיבה לספרויות יהודיות .א

 כל אחד.נק"ז  12לימוד בהיקף של שני מסלולי וכוללת  המחלקה החטיבה פועלת בחסות

 ספרד.ותרבות יהודי ספרות לאדינו )ב(  יידיש ותרבות יהודי מזרח אירופה ואמריקה;ספרות )א(  

 החטיבה לפולקלור  .ב

 . נק"ז 12היקף לימודים: חטיבה פועלת במשותף עם המדור לספרות עממית של המחלקה.ה

    מרית.    ומדורים: ספרות עממית; אמונות, מנהגים וטקסים; אמנות ותרבות ח שלושההחטיבה כוללת 

 

 

 מעבר משנה לשנהתנאי 

 בחירהשעורי , ציון המעבר ב22הוא ובקורס "איך לכתוב עבודת מחקר?"  שעורי מבואציון מעבר ב    .2

 .22הוא  ריםסמינו

 . כל הקורסיםב לפחות 54 מינימום מעבר משנה לשנה מותנה בציון משוקלל של   .1

 התרגיל כאחד.על השיעור ועל ( חל 22שמתלווה להם תרגיל צמוד, ציון המעבר )מבוא בשיעורי    .3

  כישלון במבחן בשני שיעורי מבוא אינו מאפשר מעבר לשנה ב'.   .2

באישור מיוחד של ועדת הוראה מחלקתית, ניתן יהיה '. אהשלמת המבואות חייבת להיעשות במהלך שנה  .2

ללא השלמת  ריםתלמידים לא יוכלו לעבור לשנה ג' ולהשתתף בסמינד מבואות בשנה ב'. להמשיך וללמו

 כל המבואות.

 . "איך לכתוב עבודת מחקר?" שעורבכן המבואות, ושיעורי בכל  22בציון  השנה ג' מותנ.  מעבר ל2
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 הנחיות והוראות כלליות
 נק"ז סה"כ(. 2מדור אחד בלבד )בשנה ב' יש לבחור בשיעור שנתי: "איך לכתוב עבודת מחקר"? מ .2

 אין ללמוד יותר משני קורסים למתקדמים אצל אותו מורה. )הנחייה זו אינה חלה על המבואות.( .1

 . לציון "נכשל" בקורסקורס תגרום המפגישות  12% -עדרות של למעלה מיה .3

 לא ניתן להגיש עבודות משותפות.  .2

באתר  האלקטרוני, ובהודעות המתפרסמות  התלמידים להתעדכן בהודעות הנשלחות לתיבת הדוארעל  .2

 המחלקה ועל לוחות המודעות.

 סמינרים

אחד  –נק"ז( חייבים לבחור בשלושה סמינרים  22תלמידים הלומדים ספרות עברית כמחלקה ראשית ) .2

נק"ז( חייבים לבחור בשני סמינרים משני  22מחלקתית )-מכל מדור. הלומדים ספרות עברית כדו

 מדורים שונים.

נ"ל בשעור "איך לכתוב עבודת של אותו מדור, וכבשעור מבוא  22ציון תפות בסמינר מותנית בהשת .1

  .. תלמידים שלא יעמדו בחובות אלה לא יוכלו להשתתף בסמינר"?מחקר

פי -קבע עליישוקלל משני ציונים: )א( ציון עבודת הסמינר. )ב( ציון ביניים שיסמינר הציון הסופי בקורס  .3

 .32%אט, בהתאם להחלטת המרצה. משקלו של ציון זה לא יעלה על מבחן או הגשת רפר

 לא תאושרנה עבודות משותפות לשני סטודנטים או יותר. .2

 את העבודה יש להגיש למזכירות המחלקה ולקבל אישור על מסירתה.  .2

 התלמידים ישמרו אצלם עותק זהה לזה שנמסר.  .2

 משמעת. לעבירת  נהיחשבבידי אדם אחר, ת, וכן הגשת עבודה שנכתבה בשני קורסיםזהה עבודה  הגשת .2

בקשות לדחיית מועד הגשת העבודה ניתן להגיש למרצה הקורס בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, לא  .2

בנובמבר של השנה בה ניתן הקורס, אלא באישור מיוחד הן  32 -תתאפשר הגשת עבודה מעבר לתאריך ה

קנס ולא תשלום בנובמבר כרוכים ב 32-מעבר לשל המרצה והן של ועדת ההוראה המחלקתית. אישורים 

 חודשים מתום הקורס. 22 -יאוחר מ

 . בקורס ולא יינתן ציוןלא תתקבל  הוראה של המחלקההללא אישור וועדת ו באיחור ה שתוגשעבוד .1

 

  22קנס עד תשלום עם  ת זמן להגשת עבודהועדת הוראה מחלקתית רשאית לתת הארכ -לתשומת לבכם 

  חודשים מסיום הקורס. 21עד  הציון חייב להתקבל , ורסמתום הק ים חודש
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 בלת נקודות זכות של היקפי הלימוד השוניםט

 

 
 משנית 80 מחלקתי-דו  45 מורחבת 08 

  2 2 2 מבוא לשירה

 2 2 2 מבוא לסיפורת

מבוא היסטורי מספרות מדרש ועד 

 חסידות

3 3 === 

 === 3 3 מבוא לספרות עממית 

רי לספרות עברית חדשה מבוא היסטו

 21-12המאות 

2 2 === 

 –עברית בימי הביניים  המבוא לשיר

 הפיוט ושירת תור הזהב

3 3 === 

מבוא לשירה עברית בימי הביניים 

 בספרד הנוצרית , פרובנס ואיטליה

3 3 === 

 === 2 2 תורת הספרות

מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה 

 22-21המאות 

1 1 === 

 1 222חובה תחת  222חובה תחת  פתיצירות מו

 

 2 2 2 "איך לכתוב עבודת מחקר"

 2 2 21 סמינרים

 15 55 50 סה"כ חובה:

 15 18 38 בחירה:

 80 45 08 סה"כ נק"ז לתואר:

 

 

 סילבוס קורסי חובה לתואר ראשון

 

 ניתן יהיה לקבל סילבוסים מעודכנים בתחילת סמסטר בשיעורים הראשונים. 

 

 

 קרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשוןחובה עליך ל
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 לשון העבריתהמחלקה ל

 (132 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

 קנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה. הל

לתת לתלמידים כלים בלשניים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות וללשונות מערביות 

 בנות זמננו.

 ית )ראו תארים שני ושלישי(להכשיר את התלמידים ללימודים מתקדמים, לרבות מחקר ועריכה לשונ

 

 יםהלימודמבנה 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו – לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 4 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

 132-1-1111 ניקוד א', ב'

132-1-3221 

 3 2 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

 132-1-1131 ניתוח תחבירי א', ב'

132-1-3411 

 3 2 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

מבוא לדקדוק העברי 
 א', ב'

132-1-3751 

132-1-3751 

מבוא להדרכה  3 - 3 3 א'
 ביבליוגרפית

132-1-1121 

 132-1-1571 הדרכה ביבליוגרפית 3  3 3 ב'

 4 5 + ב'א'

4 

- 4 

4 

רותית ערבית ספ
 , ב'למתחילים א'

132-1-3311 

132-1-3311 

תורת ההגה של לשון  3 - 3 3 /ב'א'
 המקרא

132-1-1151 

 132-1-1451 סמנטיקה* 3 - 3 3 ב'א'/
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 בתכנית זו ניתן ללמוד סמנטיקה בשנה א' או בשנה ב'.*

 לשנה ב' תנאי מעבר

'מבוא לדקדוק העברי'  , 'ניתוח תחבירי',יעורים 'ניקוד'בשאך , 75ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

הרשמה . ג' -אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו .57 חילים'  ציון עובר הואו'ערבית ספרותית למת

 הקדם שלו בהצלחה. -לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס

 ומעלה בשיעורי שנה א'. 57תנאי מעבר נוסף לשנה ב' הוא ממוצע כללי של 

 

 'שנה ב

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 4 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

 132-1-1101 ב' ,ארמית א'

132-1-1111 

 132-1-1511 מבואלשון חז"ל  3 - 3 3 א'

 132-1-1511 דורות -לשון חז"ל 3  3 3 ב'

תחביר העברית  3 - 3 3 א'/ב'
 החדשה

132-1-1141 

 132-1-1121 כתיבה מדעית 3 - 3 3 /ב''א

 3 4 א'+ב'

3 

- 3 

3 

  סמינר ראשון א', ב'

 

 .57של לפחות בכל אחד מקורסי שנה ב' ובממוצע כללי  75נדרש ציון  :לשנה ג' תנאי מעבר

 

 שנה ג'

 סמינרים*+קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 132-1-1111 לשון המקרא תחביר 3 - 3 3 א'/ב'

בעברית טקסטים  3 - 3 3 א'/ב'
 קדומה

132-1-1171 

מבוא לעברית של  3 - 3 3 /ב'א'
 ימי הביניים

132-1-1271 

מבוא לחקר השיח  3 - 3 3 /ב'א'
 בעברית החדשה

132-1-1151 
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 תכנית זו יש לכתוב עבודת סמינר שנייה באחד מקורסי החובה של שנה ג'.ב*

 

 נק"ז( 08) מחלקה ראשית  – ודיםלימהתכנית 

ומעלה בציוני  51שור מטעם ועדת ההוראה של המחלקה ומותנים בממוצע טעונים אי זוהלימודים בתכנית 

 מומלץ מאוד ללמוד במסגרת הזאת.שנה א'. 

 

 שנה א' 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 4 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

 132-1-1111 ניקוד א', ב'

132-1-3221 

 132-1-1131 ניתוח תחבירי  4 - 4 2 א'+ ב'

 3 2 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

מבוא לדקדוק 
 העברי א', ב'

132-1-3751 

132-1-3751 

הדרכה מבוא ל 3 - 3 3 א'
 ביבליוגרפית 

132-1-1121 

הדרכה  3 - 3 3 ב'
 ביבליוגרפית

132-1-1571 

 4 5 + ב'א'

4 

- 4 

4 

ערבית ספרותית 
 , ב'למתחילים א'

132-1-3311 

132-1-3311 

תורת ההגה של  3 - 3 3 /ב'א'
 לשון המקרא

132-1-1151 

 132-1-1451 סמנטיקה* 3 - 3 3 א'/ב'

 *בתכנית זו ניתן ללמוד סמנטיקה בשנה א' או בשנה ב'.

 

 תנאי מעבר לשנה ב'

'מבוא לדקדוק העברי'  ם 'ניקוד', 'ניתוח תחבירי',יעוריבשאך , 75ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

הרשמה . ג' -אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו .57 חילים'  ציון עובר הואו'ערבית ספרותית למת

 הקדם שלו בהצלחה. -לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס

 '.ומעלה בשיעורי שנה א 57תנאי מעבר נוסף לשנה ב' הוא ממוצע כללי של 
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 שנה  ב'

 קורסי חובה וסמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 4 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

 132-1-1101 ב' ,ארמית א' 

132-1-1111 

 132-1-1511 מבואלשון חז"ל  3 - 3 3 א'

 132-1-1511 דורות -לשון חז"ל 3  3 3 ב'

תחביר העברית  3 - 3 3 א'/ב'
 החדשה

132-1-1141 

 132-1-1121 כתיבה מדעית 3 - 3 3 /ב''א

 3 4 ב' א'+

3 

- 3 

3 

סמינר ראשון א', 
 ב'

 

נק"ז )רשימה של קורסי הבחירה  33קורסים בהיקף של  ג':-הנדרשים בשנים ב' ו קורסי בחירהסה"כ 

 מופיעה באתר המחלקה(.

 

 תנאי מעבר לשנה ג':

 .57של לפחות ב' ובממוצע כללי בכל אחד מקורסי שנה  75נדרש ציון 

 

 שנה ג'

 

 קורסי חובה+סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

תחביר לשון  3 - 3 3 ב'
 המקרא

132-1-1111 

בעברית טקסטים  3 - 3 3 א'/ב'
 קדומה

132-1-1171 

מבוא לעברית של  3 - 3 3 א'/ב'
 ימי הביניים

132-1-1271 

מבוא לחקר השיח  3 - 3 3 /ב'א'
של העברית 

 החדשה

132-1-1151 
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 3 4 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

  א', ב' שניסמינר *

 

 בתכנית זו יש לכתוב עבודת סמינר שלישית באחד מקורסי החובה או הבחירה.*

 

 ראו סעיף זה בשנה ב'. ג':-הנדרשים בשנים ב' ו קורסי בחירהסה"כ 

 

 

 נק"ז( 80) משניתמחלקה –הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 4 א'+ב'

3 

- 3 

3 

-132-1 ניקוד א', ב'
1111+3221 

 3 2 א'+ב'

3 

- 3 

3 

מבוא לדקדוק 
 העברי א', ב'

132-1-
3751+3751 

 3 2 א'+ב'

3 

- 3 

3 

ניתוח תחבירי 
 א', בי

132-1-
1131+3411 

ה של תורת ההג 3 - 3 3 /ב'א'
  לשון המקרא

132-1-1151 

 132-1-1451 סמנטיקה** 3 - 3 3 א'/ב'

הדרכה  3 - 3 3 ב'
 ביבליוגרפית

132-1-1571 

 

 ת הלימוד.ו**בתכנית זו ניתן ללמוד סמנטיקה בכל אחת משנ

 

 לשנה ב' תנאי מעבר

'מבוא לדקדוק העברי'  'ניקוד', 'ניתוח תחבירי', יעוריםבשאך , 75ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

הרשמה . ג' -אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו .57 חילים'  ציון עובר הואו'ערבית ספרותית למת

 הקדם שלו בהצלחה. -לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס

 .ומעלה בשיעורי שנה א' 57תנאי מעבר נוסף לשנה ב' הוא ממוצע כללי של 
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 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 4 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

תורת הצורות של 
 לשון המקרא א', ב'

132-
1121+3351 

תחביר העברית  3 - 3 3 א'/ב'
 החדשה

132-1-1141 

 

 

 תנאי מעבר לשנה ג':

 .57של לפחות בכל אחד מקורסי שנה ב' ובממוצע כללי  75נדרש ציון 

 

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 -לשון חז"ל  3 - 3 3 א'
 מבוא

132-1-1511 

 3 4 א'+ ב'

3 

- 3 

3 

סמינר אחד א', 
 ב'

 

 

 (751תחומיים )-תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב -
 

 

 כלליות רותהע

 

 לפחות בשיעורי המחלקה. 57על מנת לסגור את התואר במחלקה יש להגיע לממוצע של * 
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 סמינרים:

במסגרת עבודות סמינר.  3בתכנית הדו מחלקתית כותבים עבודות סמינר:  2כותבים  במסגרת מחלקה ראשית

 כותבים עבודת סמינר אחת בקורס סמינר. מחלקה משנית

. העבודה תוגש לא יאוחר על יתר הדרישות של המרצהנוסף סמינר בכל קורס שהוא סמינר  בודתיש להגיש ע

 21לא יידונו לאחר ההגשה מועד ה מתקיים הסמינר.  בקשות דחיית בספטמבר בסוף שנת הלימודים שב  21-מ

ת כירות המחלקה(. כללי הגשבאוגוסט של אותה שנת הלימודים )תקנות מפורטות יותר ניתן לקבל במז

. זכאים להשתתף בסמינרים רק תלמידים שסיימו ובהתאם לתקנון הסמינרים ייקבעו על ידי המרצה העבודה

ם חלק מהסמינרי אין להשתתף בשני סמינרים של מרצה אחד או בנושא אחד.את כל החובות של שנה א'. 

 יים לסמינר.יהיו פתוחים רק לתלמידי שנה ג' או לתלמידים בעלי ציונים גבוהים בתחומים רלוונט

 

 ותגבורים פטורים

להשתתף בו  וים שאינם יודעים ערבית. לא יוכלמיועד לתלמיד ית ספרותית למתחילים א''ערבהשיעור  .1

 ערבית. אמם-יחידות ומעלה( או ששפת 2ציון עובר בערבית בבחינת הבגרות ) ושקיבל יםתלמיד

בבחינת  ומעלה בערבית 51ציון  ושקיבל יםלמידת ת ספרותית למתחילים ב' לא ישתתפו'ערביבשיעור  .3

 ערבית. אמם-או ששפת יחידות ומעלה( 2הבגרות )

את הנקודות החסרות בתיאום עם ועדת  ישליםתלמיד שאינו רשאי להשתתף באחד מהקורסים הנ"ל  .2

לקראת תחילת שנת הלימודים נפרסם רשימת שיעורים ממחלקות אחרות שניתן ההוראה המחלקתית. 

 ללמוד במסגרת זו.

שיעורי תגבור בקורסי היסוד 'ניקוד' )א'+ב'(, 'מבוא אמם אינה עברית מחויבים ב-א' ששפתמידי שנה תל .4

 לדקדוק העברי' )א'+ב'( ו'ניתוח תחבירי' )א'+ב'( ללא תוספת תשלום. 

בשיעורי תגבור בסמסטר ב' אם הישגיהם בסמסטר א' יהיו יחויבו אף הם אמם עברית -תלמידים ששפת .7

ציבו המרצים בקורסים הנידונים. התגבור לתלמידים אלה כרוך בתשלום סמלי ומתבצע נמוכים מן הרף שה

 מתכונת של חונכות אישית )פרטים נוספים בדיקנאט הסטודנטים(.ב

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה ללימודי המזרח התיכון

 (421 )סימן מחשב

 מטרת הלימודים

כלכלה, שפות  דת, תרבות, חברה, פוליטיקה,היסטוריה, : המזרח התיכון במגוון היבטיםלהעניק ידע על 

שיטות ו מטרה נוספת היא הקניית מיומנויות למידהועד ימינו. שביעית -במאה ההאסלאם  מהופעת וספרות,

 חשיבה ביקורתית. וטיפוח ,במדעי התרבות ובמדעי החברה ,מחקר בהיסטוריה

 

 יםהלימודמבנה 

o  מחלקתית-דותכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

המיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות  מואץ, - לימוד ערביתל םמסלוליהמחלקה מציעה שני כמו כן, 

עד לתלמידים המעוניינים בידע בסיסי בערבית.  , המיוומדורג רבית או להמשיך ללימודים מתקדמים;בע

ש"ש( יילמדו במסגרת המרכז  6אקדמי בהיקף של  -לימודי היסוד בערבית שנה א' סמסטר א' )קורס קדם

הקדם אקדמי. סמוך לפתיחת שנה"ל המחלקה תקיים בחינת מיון וסיווג בערבית, סטודנט שיעבור בהצלחה 

  בערבית שנה א' סמסטר א'.את הבחינה יקבל פטור מלימודי היסוד 

 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 421-4-3304 מבוא לדת האסלאם 2 2 1 1 א'

מבוא למזה"ת  2 2 1 1 א'
 המודרני

421-4-3324 

מבוא לאימפריה  2 2 1 1 ב'
 העות'מאנית

421-4-3314 

מבוא למזה"ת  2 2 1 1 ב'
ועד עליית  חמדוממ

האימפריה 
 העות'מאנית

421-4-3344 

 421-4-3400 ת יסודות השפה הערבי 6 - 6 1 ב'

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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*סטודנטים שנבחנו בבחינת המיון והסיווג בערבית וקיבלו פטור גם מלימודי ערבית שנה א' סמסטר ב' 
.נק"ז 5יחויבו בקורס בחירה נוסף של   

 

 תנאי מעבר

 לפחות. 66לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  66תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

 

 שנה ב

 רסי חובהקו

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מיומנויות  2 - 2 2 א'
 למידה

421-4-4024 

  פרו"סים** 8 - 8 8 /שנתיא'/ב'

  קורסי ערבית 1  1 1 /שנתיא'/ב'

 

בשנה ב' ג, אולם כל סטודנט חייב לבחור ו להשלים את לימודי הפרו"ס בשנים ב**הסטודנטים רשאים 

בסמסטר א' פרו"ס אחד מבין הפרו"סים שיוגדרו במערכת השעות כפרו"סים מתודולוגיים, וללמוד בצמוד 

 אליו את הקורס "מיומנויות למידה".

 

 תנאי מעבר

 לפחות. 66לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  66תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

 שנה ג'

 סמינרים +קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

קריאת  1 - 1 1 /שנתי4/2
 טקסטים

 

  סמינר 1 - 1 1 /שנתי4/2

 

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

ם קורסי בחירה( בשניבנק"ז  23קורסי בחירה )הפטורים מלימודי ערבית ילמדו בנק"ז  42הסטודנטים ילמדו 

 .', ג', ב'א
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 נק"ז( 08מחלקה ראשית  )לימודי המזרח התיכון כ

 קבלה למסלול ראשי נקבעת רק בתום שנה א' באישור ועדת הוראה. -

 שנה א'         

 קורסי חובה         

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 421-4-3304 מבוא לדת האסלאם 2 2 1 1 א'

מבוא למזה"ת  2 2 1 1 א'
 המודרני

421-4-3324 

מבוא לאימפריה  2 2 1 1 ב'
 העות'מאנית

421-4-3314 

מבוא למזה"ת  2 2 1 1 ב'
מוחמד ועד עליית מ

האימפריה 
 העות'מאנית

421-4-3344 

 421-4-3400 יסודות השפה הערבית  6 - 6 1 ב'

*סטודנטים שנבחנו בבחינת המיון והסיווג בערבית וקיבלו פטור גם מלימודי ערבית שנה א' סמסטר ב' 

 .נק"ז 5יחויבו בקורס בחירה נוסף של 

 תנאי מעבר

 לפחות. 66לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  66תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

 

 שנה  ב'

 1-בקודות זכות לתואר ובמסלול המדורג נ 21 -לימודי הערבית בשנה ב' מזכים את התלמיד במסלול  המואץ  ב

יכולתם באופן שיענה על הנדרש בשיעורי נק"ז. בעלי ידע קודם בערבית הנרשמים למחלקה צריכים להוכיח 

קריאת מקורות ערביים של שנה ג'. בעלי ידע כזה, אשר שפת אמם אינה ערבית, יחויבו בבחינת מיון ופטור 

 באיזה היקף.  –אשר תקבע אם הם יידרשו ללמוד ערבית, ואם כן 

 21בחירה נוספים בהיקף של יידרשו ללמוד שיעורי בשנים א' וב' תלמידים שיהיו פטורים מלימודי הערבית 

 במסלול המדורג. 1-המואץ ו נק"ז במסלול

 

 

 

 

 

 

 

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מיומנויות  2 - 2 2 א'
 למידה

421-4-4024 

  פרו"סים** 42 - 42 42 /שנתיא'/ב'

קורסי  1/42 - - 1/42 /שנתיא'/ב'
 ערבית***

 

 

**הסטודנטים רשאים להשלים את לימודי הפרו"ס בשנים ב' וג', אולם כל סטודנט חייב לבחור בשנה ב' 

בסמסטר א' פרו"ס אחד מבין הפרו"סים שיוגדרו במערכת השעות כפרו"סים מתודולוגיים, וללמוד בצמוד 

 אליו את הקורס "מיומנויות למידה".

 נק"ז 1 -מסלול מדורגקורסי ערבית: * **

 נק"ז 42 -מסלול מואץ                            

 

 תנאי מעבר

 לפחות. 66לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  66תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

קריאת  1/42  1/42 1/42 /שנתיא'/ב'
 טקסטים*

 

  סמינרים 2 8  8 8 /שנתיא'/ב'

 

 נק"ז 1 -מסלול מדורגקריאת טקסטים:  *

 נק"ז 42 -מסלול מואץ                              

 

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז בשנים א, ב, ג. 03קורסי בחירה נדרשים:  -מסלול מדורג

 נק"ז קורסי בחירה. 08ערבית ישלימו  *הפטורים מלימודי

 נק"ז בשנים א, ב, ג. 41קורסי בחירה נדרשים:  -מסלול מואץ

 נק"ז קורסי בחירה. 03*הפטורים מלימודי ערבית ישלימו 
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 נק"ז( 10) מחלקה משנית–הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 קורסמס' ה שם הקורס שעות

 421-4-3304 מבוא לדת האסלאם 2 2 1 1 א'

 421-4-3324 מבוא למזה"ת המודרני 2 2 1 1 א' 

 חמדומבוא למזה"ת ממ 2 2 1 1 ב'
ועד עליית האימפריה 

 העות'מאנית

421-4-3344 

 

 תנאי מעבר

 לפחות. 66לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  66תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

 

 שנה ב'

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 נים א, ב, גשנק"ז קורסי בחירה ב 42הסטודנטים ילמדו 

 

 תנאי מעבר

 לפחות. 66לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  66מעבר בכל קורס הוא ציון  תנאי 

 

 שנה ג'

 סמינרים +קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר 1   1 /שנתי4/2

 

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 נים א, ב, גשנק"ז קורסי בחירה ב 42הסטודנטים ילמדו 

 

( ובתנאי שעמדו 410נק"ז( מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים ) 28תוכנית זו )

 בתנאי הקבלה.

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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 סטוריה של עם ישראלילה מסלולה

 (521 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

המסלול משלב  .את דור החוקרים העתידיעה ההיסטורית הביקורתית ולהכשיר לפתח ולהעמיק את התוד

-לימודים בתחומים של היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של היהודיים וסביבתם התרבותית בארץ

הנצרות והאסלאם, בפזורה היהודית באירופה, בצפון אפריקה, בצפון ישראל ובמזרח הקרוב, בארצות 

אמריקה ועוד. מקום מיוחד מוקדש לדיון בהיבטים היסטוריוגרפים וכן לשאלות המרכזיות המעסיקות את 

 קהיליית ההיסטוריונים בדורנו.

 הלימודים במסלול מחולקים לשלוש תקופות:
 

 (והתלמודבית השני, המשנה העת העתיקה )ימי ה א.  

 הביניים-ימי  ב.  

 העת החדשה  ג.

 

 יםהלימודמבנה 

o  מחלקתית-דותכנית 

o תוכנית ראשית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 521-5-5225 ת בית שניתולדות עם ישראל בתקופ 2 - 2 2 א'

 521-5-5222 השני הבית ימי -  ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 'א

תולדות עם ישראל בתקופת המשנה  2 - 2 2 ב'
 והתלמוד

521-5-5685 

 המשנה תקופת -ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 ב'
 והתלמוד

521-5-5152 

תולדות עם ישראל בימי הביניים  2 - 2 2 א'
 811-5511משנת 

521-5-5515 

 עם תולדות -ההיסטוריון  סדנת 2 - 2 2 א'
 811-5511 משנת הביניים בימי ישראל

521-5-5512 
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 2 2 'ב

 

תולדות עם ישראל בימי הביניים  2 -
  5511-5111משנת 

521-5-5825 

 עם תולדות -ההיסטוריון  סדנת 2 - 2 2 ב'
 -5511 משנת הביניים בימי ישראל

5111 

521-5-5822 

תולדות עם ישראל בראשית העת  2 - 2 2 א'
 החדשה

521-5-1585 

 ישראל עם תולדות -ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 א'
 החדשה עת בראשית

521-5-1582 

תולדות עם ישראל בעת החדשה  2 - 2 2 ב'
 המאוחרת

521-5-1535 

 עם תולדות - ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 ב'
 המאוחרת החדשה בעת ישראל

521-5-1532 

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית או  4 -  4 ב'א' / 
 מזרח התיכון

 

 

 .נק"ז 26 סה"כ נק"ז בקורסי חובה:

 

 תנאי מעבר:

 . הקורסיםבכל  81 לפחות , ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של18ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

 

 קורסי בחירה:  -שנה  ב'

 

נק"ז  4נק"ז בתקופה המשנית ו 4 ,נק"ז בתקופה הראשית 51. נק"ז 56הנדרשים בתואר:  סה"כ קורסי בחירה

 סטודנט(.בתקופה השלישית )על פי בחירת ה

 

 סמינרים -שנה ג'

 

 .סמינרים 2 סה"כ קורסי סמינר הנדרשים בתואר:

 .על פי בחירת הסטודנט (נק"ז 4) וסמינר בתקופה המשנית נק"ז( 4) סמינרים בתקופה הראשית
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 נק"ז( 08לקה ראשית  )מח –תכנית הלימודים

 שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

 521-5-5225 תולדות עם ישראל בתקופת בית שני 2 - 2 2 א'

 521-5-5222 השני הבית ימי -  ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 א'

תולדות עם ישראל בתקופת המשנה  2 - 2 2 ב'
 תלמודוה

521-5-5685 

 המשנה תקופת -ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 ב'
 והתלמוד

521-5-5152 

תולדות עם ישראל בימי הביניים  2 - 2 2 א'
 811-5511משנת 

521-5-1585 

 521-5-1582 תולדות עם ישראל בתקופת בית שני 2 - 2 2 א'

 521-5-5515 השני הבית ימי -  ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 א'

 עם תולדות -ההיסטוריון  סדנת 2 - 2 2 א'
-811 משנת הביניים בימי ישראל

5511 

 521-5-5512 

תולדות עם ישראל בימי הביניים  2 - 2 2 ב'
  5511-5111משנת 

521-5-5825 

 עם תולדות -ההיסטוריון  סדנת 2 - 2 2 ב'
 -5511 משנת הביניים בימי ישראל

5111 

  521-5-5822        

תולדות עם ישראל בראשית העת  2 - 2 2 ב'
 החדשה

521-5-1535 

 עם תולדות -ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 ב'
 החדשה עת בראשית ישראל

521-5-1532 

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית או  4 -  4 א' / ב'
 מזרח התיכון

 

 

 נק"ז. 26 סה"כ נק"ז בקורסי חובה:

 

 תנאי מעבר:
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 בכל הקורסים.  81, ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 18ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

 

 

 

 

 קורסי בחירה:  -שנה  ב'

 

 6-בתקופה המשנית ו 6נק"ז בתקופה הראשית,  56נק"ז,  מתוכם  14סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר: 

אישור נק"ז )ב 6בתקופה השלישית. סטודנט רשאי ללמוד קורסי בחירה מחוץ למחלקה  בהיקף כולל של 

 וועדת ההוראה( מומלץ קורס בתלמוד או שפה זרה שניה.

 סמינרים -שנה ג'

 

 סמינרים. 1סה"כ קורסי סמינר הנדרשים בתואר: 

 נק"ז( על פי בחירת הסטודנט.   4נק"ז( וסמינר אחד בתקופה המשנית ) 6סמינרים בתקופה הראשית ) 2

 

 

 נק"ז( 80)מחלקה משנית–הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 י חובהקורס

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

  הראשית קורס מבוא בתקופה    6 ב' +' א

  סדנת ההיסטוריון    4 

  קורס מבוא בתקופה השנייה    2 

  קורס מבוא בתקופת השלישית    2 

 

 .נק"ז 52: סה"כ נק"ז בקורסי חובה

 

 תנאי מעבר:

 . הקורסיםבכל  81 לפחות על הסטודנט לעמוד בממוצע של, 18ל קורס מבוא יעמוד על עבר בכציון מ

 

 קורסי בחירה:  -שנה  ב'

 בתקופה המשנית. 4-ופה הראשית ובתק 6 נק"ז, 52סה"כ  קורסי בחירה הנדרשים בתואר: 
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 סמינרים -שנה ג'

 בחירת הסטודנט., על פי אחד בתקופה הראשית סמינרה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר: ס

 .(543כנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )ת

 

 

 

  הלימודים תכניתהערות ל

 'א שנה
נק"ז  4את כל קורסי המבוא, וכן קורסים בהיקף של ללמוד סטודנט חייב בשנה הראשונה ללימודים ה

ק"ז(: המחלקה להיסטוריה כללית, ו/או נ 26 -במחלקות הבאות )למעט סטודנט הלומד במסלול משני 

המחלקה ללימודי המזרח התיכון )רישום לקורסים אלה ייעשה באישור היועץ האקדמי של המחלקה 

בכל קורסי המבוא.  81, ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של 18הרלוונטית(. ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

 לפחות. 81מעבר משנה לשנה דורש ממוצע של 

 

 ב' נה ש
בשנה השנייה ידרג הסטודנט את תקופות הלימוד לפי בחירתו )ראשית, משנית, שלישית(, וילמד קורסים 

 מתקדמים לפי ההיקף הנדרש בכל תקופה.

 לפחות.  81מעבר משנה לשנה דורש ממוצע של 

 

 שנה ג'
ים סמינריוניים בשנה השלישית ישלים הסטודנט את לימוד מכסת הקורסים המתקדמים, וכן ילמד שני קורס

בהתאם לדרוג התקופות שבחר. ההשתתפות בקורסי הסמינר מותנית בהשלמת לימודי קורסים מתקדמים 

 בכל שלוש התקופות לפי ההיקף הכולל הנדרש בכל אחת מהן.

 

 קורסי בחירה
אשר לו תלמיד המעוניין ללמוד שפה זרה שנייה, בנוסף לאנגלית, יוכל לפנות ליועץ ההוראה במסלול כדי שזה י

 4נק"ז. כמו כן אפשר ללמוד במסגרת קורס הבחירה קורס בתלמוד בהיקף של  4את לימודי השפה בהיקף של 

 נק"ז.

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה למחשבת ישראל

 (621סימן מחשב )

 

 מטרת הלימודים

מטרת הלימודים במחלקה למחשבת ישראל היא להכשיר את תלמידיה ללימוד ולמחקר מדעיים רחבי אופקים 

מיטב המחשבה וכן להפגיש את התלמיד עם ביצירה היהודית בתחומי האגדה וההלכה, הפילוסופיה והקבלה ; 

הלימודים תינתן סקירה רחבה אודות המחשבה היהודית ויילמדו חיבורים היהודית לדורותיה. במהלך 

בעיית , מוסר גאולה)כגון: תורת אלוהות, טבע העולם והאדם, העוסקים בנושאי יסוד של מחשבת ישראל 

  תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קדם ועד לימינו. אשרועוד( הרע, טעמי המצוות 

 

 יםהלימודמבנה 

o תיתמחלק-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 במחלקה ארבעה תחומי לימוד:

זרמים רוחניים בימי בית שני, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית, מחשבת  -מדור חז"ל

 ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה, סידור התפילה, תולדות ההלכה ועוד.

שלהי ימי הביניים, למשל: ספר ה היהודית מימי  סעדיה גאון ועד המחשב -פילוסופיה יהודית בימי הביניים

-הכוזרי לר' יהודה הלוי וספר מורה נבוכים לרמב"ם ; פרשנות פילוסופית למקרא, ספרות הפולמוס היהודי

 נוצרי ועוד.

ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה, תורת הסוד של חסידי אשכנז, ספר הזוהר וקבלת האר"י,  -קבלה

 אות, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, החסידות, מיסטיקה עכשווית ועוד.שבת

ה ומשה מתקופת העת החדשה המוקדמת, מברוך שפינוזהמחשבה היהודית  -מדור הגות יהודית בעת החדשה

; המחשבה הלאומית והציונית, המחשבה הדתית המודרנית לזרמיה, המחשבה מנדלסון וההשכלה ועד היום

 החילונית ועוד.
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 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 - 2 2 א

 הספרות התנאית

621.6.6666 

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 - 2 2 ב

 הספרות האמוראית

621.6.6626 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 - 2 2 א

 מושגי יסוד, מקורות ומגמות

621.6.6216 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 - 2 2 ב

 עיונים ברעיונות היסוד

621.6.6626 

יהודית  סופיהמבוא לפילו 2 - 2 2 א

בימה"ב: רב סעדיה גאון ור' 

 יהודה הלוי

621.6.6666 

יהודית  סופיהמבוא לפילו 2 - 2 2 ב

 מב"םבימה"ב: הר

621.6.6666 

יהודית מבוא לפילוסופיה   2 - 2 2 א

 66-61מודרנית: מאות 

621.6.6626 

מבוא לפילוסופיה יהודית  2 - 2 2 ב

 26-מודרנית במאה ה

621.6.6166 

מיומנויות מחקר במחשבת  2 - 2 2 א/ב

 ישראל

621-6-1666 

 נק"ז 62קורסי חובה:  כסה"

 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:  

 נק"ז 2קורס סמסטריאלי:  6 -שנה א'

 נק"ז 61: סמסטריאליים 2או  קורסי בחירה ) שנתיים( 2 -שנה ב'

 נק"ז. 2רים שנתיים: סמינ 2נק"ז,  66: קורסי בחירה סמסטריאליים 6 -שנה ג'
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 ממחלקות שני קורסים* על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מתוך שלושה מדורים לפחות. ניתן לקחת עד 

בנושאים הקשורים למחשבת ישראל ובאישור היועץ )כגון קורסים ממחלקות/מסלולים הבאים: אחרות 

                                                               (.ומקרא ספרות עברית, פילוסופיה כללית, היסטוריה של עם ישראל

בכל הקורסים. 16על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות   

תלמיד להשתתף בשני סמינרים )יש להגיש עבודה בכל אחד מהם( ממדורים שונים. תנאי להשתתפות ** על ה

בסמינר: שמיעת מבוא וקורס בחירה באותו מדור קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור "אגדה 

 נק"ז. 62 -והלכה" חייב ללמוד קודם לכן קורס שנתי של תלמוד כחלק מ

נר בשנה ב' במידה ועמד בתנאי ההשתתפות בסמינר: שמיעת קורס מבוא וקורס הערה: ניתן לקחת סמי

 בחירה מאותו מדור.

 

 נק"ז( 08מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

 שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 - 2 2 א

 תהספרות התנאי

621.6.6666 

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 - 2 2 ב

 הספרות האמוראית

621.6.6626 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 - 2 2 א

 מושגי יסוד, מקורות ומגמות

621.6.6216 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 - 2 2 ב

 עיונים ברעיונות היסוד

621.6.6626 

מבוא לפילוסופיה יהודית  2 - 2 2 א

בימה"ב: רב סעדיה גאון ור' 

 יהודה הלוי

621.6.6666 

מבוא לפילוסופיה יהודית  2 - 2 2 ב

 בימה"ב: הרמב"ם

621.6.6666 
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מבוא לפילוסופיה יהודית   2 - 2 2 א

 66-61מודרנית: מאות 

621.6.6626 

מבוא לפילוסופיה יהודית  2 - 2 2 ב

 26-מודרנית במאה ה

621.6.6166 

יות מחקר במחשבת מיומנו 2 - 2 2 א/ב

 ישראל

621-6-1666 

 

 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:  

 נק"ז. 2קורס בחירה סמסטריאלי:  6 -שנה א'

 נק"ז. 2סמינר שנתי:  6נק"ז,  22: קורסי בחירה סמסטריאליים 62קורסי בחירה ) שנתיים( או  1 -שנה ב'

 נק"ז. 2: סמינרים שנתיים 2נק"ז  22: טריאלייםקורסי בחירה סמס 62קורסי בחירה ) שנתיים( או  1 -שנה ג'

 

ממחלקות אחרות  קורסים 2* על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מכל ארבעת המדורים. ניתן לקחת עד 

בנושאים הקשורים למחשבת ישראל ובאישור היועץ )כגון קורסים ממחלקות/מסלולים הבאים: פילוסופיה 

 ומקרא ריתספרות עב, כללית, היסטוריה של עם ישראל

** על התלמיד להשתתף בשלושה סמינרים )יש להגיש עבודה בכל אחד מהם( ממדורים שונים. תנאי  

להשתתפות בסמינר: שמיעת מבוא וקורס בחירה באותו מדור קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמינר 

 נק"ז 26 -במדור "אגדה והלכה" חייב ללמוד קודם לכן קורס שנתי של תלמוד כחלק מ

 

 תנאי מעבר

סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג ממוצע 

לפחות בלימודיו. עליו לשמור על ממוצע ציונים זה לאורך כל תקופת לימודיו עד  08ציונים העומד על 

 בכל הקורסים. 16על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  לסיומם.
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 נק"ז( 80) מחלקה משנית–הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 המוצעים: 2מתוך שנתיים מבואות  8 יש לבחור

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 - 2 2 א

 הספרות התנאית

621.6.6666 

תה: מבוא למחשבת חז"ל וספרו 2 - 2 2 ב

 הספרות האמוראית

621.6.6626 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 - 2 2 א

 מושגי יסוד, מקורות ומגמות

621.6.6216 

 עיונים -והקבלה ותורת הסוד 2 - 2 2 ב

 ברעיונות יסוד

621.6.6626 

 621.6.6666 מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב 2 - 2 2 א

 621.6.6666 במבוא לפילוסופיה יהודית בימה" 2 - 2 2 ב

מבוא לפילוסופיה יהודית  2 - 2 2 א

 66-61מודרנית מאות 

621.6.6626 

מבוא לפילוסופיה היהודית בעת  2 - 2 2 ב

 החדשה

621.6.6166 

 

 בכל הקורסים. 16מעבר שנה: על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 

 נק"ז 0סה"כ קורסי חובה: 

 נק"ז 2קורסים סמסטריאליים:  2 –שנה א' 

 נק"ז 2סמסטריאליים:  2 או שנתיים בחירה קורסי 2 -שנה ב'

 נק"ז 2שנתי:  סמינר 6 ,  נק"ז 2שנתי:  בחירה קורס 6 -שנה ג'
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 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:  

שני מבואות שנתיים מתוך הארבעה המוצעים במחלקה וכן ללמוד את קורסי הבחירה על התלמיד ללמוד 

  ת.מתוך שני מדורים לפחו

על התלמיד להשתתף בסמינר אחד במדור העיקרי שלו. תנאי להשתתפות בסמינר: לימוד מבוא וקורס  *

בחירה באותו מדור קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור "אגדה והלכה" חייב ללמוד קודם 

 .נק"ז 22 -לכם קורס שנתי של תלמוד כחלק מ

 (751במחלקה ללימודים רב תחומיים )תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים 

 במידה והסטודנט לא סיים חובותיו בשנה א', ישנה אפשרות לסיימם בשנה ב'. -

 יש גם אפשרות לעשות "תעודת הוראה" במחשבת ישראל בתנאי שיהיו מספיק נרשמים. -

 לפחות בכל תכנית. 54על מנת לקבל את התואר, יש להגיע לממוצע של  הערה:

 

 

 ין היטב בתוכנית הלימודים המעודכנת במחלקה.לעי חובה עליך 
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 להיסטוריה כלליתהמחלקה 

 (721)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

הלימודים במחלקה מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה מימי יוון ורומא ועד ימינו, ובמפגשים של 

תרבויות אלה עם העולם הרחב. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים ידע היסטורי מקיף ולהעניק להם 

להבנה, ניתוח ומחקר היסטוריים. המחלקה מעודדת גישה בין תחומית ושיתוף פעולה מושגים וכלים מתודיים 

 עם מחלקות אחרות בפקולטה למדעי הרוח והחברה. 

תכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים ברמות שונות העוסקים בהיבטים פוליטיים, אינטלקטואליים, 

י התלמידים סוגיות מרכזיות העומדות במוקד חברתיים ותרבותיים של ההיסטוריה האירופית, ופורשים בפנ

 המחקר ההיסטורי העכשווי.

 

 יםהלימודמבנה 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 והעת הביניים ימי, העתיקה העת: מדורים בשלושה מתקיימים כללית להיסטוריה במחלקה הלימודים

 .שנתיים סמינרים למדיםנ, השלושה מתוך מדורים בשני כאשר, החדשה

 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 

 מבוא מדור ראשון

 קורסים מתקדמים

 סמינר

 נק"ז 4

 נק"ז 72

 נק"ז 4

 מבוא מדור שני

 קורסים מתקדמים

 סמינר

 נק"ז 4

 נק"ז 71

 נק"ז 4

 מבוא מדור שלישי

 קורסים מתקדמים

 נק"ז 4

 נק"ז 8

 נק"ז 4 21-מבוא למאה ה 
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 'שנה א

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 72177847 יוון-תחילת תרבות המערב 2  2 2 'א

 72177727 רומא-תחילת תרבות המערב  2  2 2 'ב

 72177187 מבוא לימי הביניים המוקדמים 2  2 2 'א

 72177177 מבוא לימי הביניים המאוחרים 2  2 2 'ב

 72172187 מבוא לעת החדשה המוקדמת 2  2 2 'א

 72172177 מבוא לעת החדשה המאוחרת 2  2 2 'ב

 72171728 מיומנות למידה היסטוריות* 2  2 1 'א

 א'

 ב'

2 

2 

2 

2 

 21-מבוא למאה ה  

 21-מבוא למאה ה

721.7.1224 

721.7.1224 

 

 קורס מתקדם באחד המדורים בהם ילמד סמינר.הקורס ייחשב ע"ח  .*קורס זה הנו הכרחי לסמינרים בשנה ג'

 במסגרת קורסי המבוא יתקיימו סיורים שחובה על תלמידי המחלקה להשתתף בהם.**

 יש ללמוד את כל קורסי המבוא בשנה א'.

 

 נק"ז 2-8בהיקף  :בשנה א'הנדרשים  ם מתקדמיםקורסיסה"כ 

 

 26ציון עובר בכל מבוא : תנאי מעבר

 

 שנה ב'

 

נק"ז במדור  71במדור הראשון, נק"ז  72על הסטודנט לצבור הנדרשים בשנה ב' :  תקדמיםמ םקורסיסה"כ 

 נק"ז במדור השלישי. 8-השני ו

 

  בקורסים המתקדמים. 26ציון  :תנאי מעבר
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 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר* 2+2 - 2+2 4 א'+ב'

  סמינר 2+2 - 2+2 4 א'+ב'

 

נק"ז. בכל  8ניתן ללמוד סמינר רק לאחר השלמת חובת הקורסים המתקדמים במדור בו נלמד בהיקף של *

 אחד מהסמינרים חלה חובת כתיבת עבודה. הרישום לסמינרים יערך באישור יועצי המחלקה בלבד.

 

 נק"ז.  64קורסים המשלימים לסה"כ בתואר:   הנדרשים מתקדמים םקורסיסה"כ 

 

 

 

 נק"ז( 08) מחלקה ראשית  –לימודיםהתכנית 

ממוצע סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג 

-ת הדוהתכנית מבוססת על התכניובאישור יו"ר ועדת הוראה. לפחות בכל המבואות  86ציונים העומד על 

 נק"ז. 22נק"ז( בתוספת של  64מחלקתית )של 

 

 של הלימודים )משנה ב'( הוא כדלקמן:המוצע המבנה 

 

 קורסים מתקדמים  מדור ראשון

 סמינרים 2

 נק"ז 21

 נק"ז 8

 קורסים מתקדמים מדור שני

 סמינר

 נק"ז 72

 נק"ז 4

 נק"ז 72 קורסים מתקדמים מדור שלישי

 

 

 

 

 

 

  

 



151 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 721.7.7847 יוון-תחילת תרבות המערב 2 - 2 2 'א

 721.7.7727 רומא-תחילת תרבות המערב  2 - 2 2 'ב

 721.7.7187 מבוא לימי הביניים המוקדמים 2 - 2 2 'א

 721.7.7177 מבוא לימי הביניים המאוחרים 2 - 2 2 'ב

 721.7.2187 מבוא לעת החדשה המוקדמת 2 - 2 2 'א

 721.7.2177 מבוא לעת החדשה המאוחרת 2 - 2 2 'ב

 721.7.1728 מיומנות למידה היסטוריות* 2  2 1 'א

 א'

 ב'

2 

2 

2 

2 

 21-מבוא למאה ה  

 21-מבוא למאה ה

721.7.1224 

721.7.1224 

 

 שב ע"ח קורס מתקדם באחד המדורים בהם ילמד סמינר.. הקורס ייח*קורס זה הנו הכרחי לסמינרים בשנה ג'

 

 במסגרת קורסי המבוא יתקיימו סיורים שחובה על תלמידי המחלקה להשתתף בהם 

 

 נק"ז   2-8 בהיקף: סה"כ קורסים מתקדמים הנדרשים בשנה א'

 

 תנאי מעבר: ציון עובר בכל מבוא 26. 

 

 שנה  ב'

 

נק"ז ובמדור השני  21הסטודנט לצבור במדור הראשון ל ע:  ם מתקדמים הנדרשים בשנה ב'קורסיסה"כ 

 נק"ז . 72והשלישי 

 

 תנאי מעבר: על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 26 בכל הקורסים.  
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 שנה ג'

 

 קורסי חובה +סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  *סמינר 2+2 - 2+2 4 א'+ב'

  *סמינר 2+2 - 2+2 4 +ב'א'

  סמינר 2+2 - 2+2 4 א+ב'

 

ניתן ללמוד סמינר רק לאחר השלמת חובת בשני מדורים מתוך השלושה, נלמדים סמינרים שנתיים. *  

נק"ז. הרישום לסמינרים יערך באישור יועצי המחלקה  72הקורסים המתקדמים במדור בו נלמד בהיקף של 

 בלבד.

 דרשים בשנה ג':  מתקדמים הנ םקורסיסה"כ 

 נק"ז מחוץ למחלקה באישור ועדת הוראה. 8נק"ז. ניתן ללמוד  81קורסים המשלימים לסה"כ 

 

 

 נק"ז( 80) מחלקה משנית –הלימודים תכנית 

 לפי הפירוט הבא: הלומדים בתכנית זו יבחרו בשניים מתוך שלושת מדורי הלימודים

 מבוא מדור ראשון

 קורסים מתקדמים

 סמינר

 נק"ז 4

 נק"ז 8

 נק"ז 4

 מבוא מדור שני

 קורסים מתקדמים

 נק"ז 4

 נק"ז 8

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 72177847 יוון-תחילת תרבות המערב 2  2 4 'א

 72177727 רומא-תחילת תרבות המערב  2  2  'ב

מבוא לימי הביניים * 2  2 4 'א
 המוקדמים

72177187 
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מבוא לימי הביניים * 2  2  'ב
 המאוחרים

72177177 

 72172187 מבוא לעת החדשה המוקדמת* 2  2 4 'א

 72172177 מבוא לעת החדשה המאוחרת* 2  2  'ב

 מבואות שנתיים בלבד. 2מוד חובה לל*  

 

 26ציון  :תנאי מעבר

 

 שנה ב'

 

 בכל מדור. נק"ז 8תקדמים בהיקף של קורסים מ:  בשנה ב' ם מתקדמיםקורסיסה"כ 

 

 26 :תנאי מעבר

 

 שנה ג'

 +סמינרים קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר* 2+2 - 2+2 4 א'+ב'

 

 * סמינר למי שלומד במדור הראשון

 

 

 (751תחומיים )תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב 

 

 שפות עתיקות

 נק"ז. 8עתיקה או לטינית בהיקף של ניתן ללמוד יוונית 

 .בימה"באו על חשבון קורסים מתקדמים בעת העתיקה או  21 -מבוא למאה הקורס הנק"ז ייחשבו במקום  4

 נק"ז הנותרות יועברו ללימודים כלליים. 4

 

 

 וןחובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראש
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 המחלקה לפילוסופיה

 (131 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכונות שונות. מטרת 

הלימודים במחלקה כפולה: להציג בפני התלמיד את תורותיהם ומפעלם של גדולי הפילוסופים הקלאסיים 

כדי התמודדות עם בעיות פילוסופיות -ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך-ליוהמודרניים ולפתח אצל התלמיד כ

 שונות.

 

 יםהלימודמבנה 

o  מחלקתית-דותכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 -מבוא לפילוסופיה   2  2 2 א'
 כללי

131-1-1111 

  -מבוא לפילוסופיה 2  2 2 ב'
 אתיקה

131-1-1011 

קריאה וכתיבה   *2+2 4 4 א'+ב'
פילוסופית )א+ב 

 שנתי(

131-1-1331 

131-1-1341 

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 א'
 עד תאלס -יוונית

 אפלטון

131-1-1131 

131-1-2971  

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 ב'
 עד אפלטון -יוונית

 האסכולות
 ההלניסטיות

131-1-1421 

131-1-2011 

-מבוא ללוגיקה 2 *1 3 3 א'
 תחשיב פסוקים

131-1-1121 

131-1-2171 

 -ללוגיקה מבוא 2 *1 3 3 ב'
   פרדיקטים תחשיב

131-1-1411 

131-1-2111 
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 בתרגילים חובה נוכחות *

 

  תנאי מעבר : ציון מעל 03 בכל קורס וממוצע 30 בקורסי חובה שנה  א'

 

 שנה  ב'

 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

פילוסופיה החדשה:  2+2  4 4 א'+ב'
 מדקארט עד קאנט

 א+ב )שנתי(

131-1-1131 

131-1-1191 

פילוסופיה תרגיל ב  *1+1 2 2 א'+ב'
החדשה: מדקארט 

 עד קאנט

131-1-1131 

131-1-1191 

**מבוא לתורת  *3  3 3 א'/ב'
 ההכרה 

131-1-4141  

 לפילוסופיה מבוא** *3  3 3 א'/ב'
 הלשון של

131-1-1111 

 131-1-2141 לאסתטיקה מבוא** *3  3 3 א'/ב'

**מבוא לפילוסופיה  3*  3 3 א'/ ב'
 מדינית

131-1-1101 

 

 בשיעורים ובתרגילים חובה * נוכחות

מתוך ארבעת קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות. היצע קורסי מבואות אלה )מבואות  חור שנייםיש לב**

 כלליים( והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה.

 

 

  תנאי מעבר: ציון מעל 03 בכל קורס וממוצע 30 בקורסי חובה שנה  ב'
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 שנה ג'

 

 קורסי חובה שנה ג'

 מס' הקורס שם הקורס שעות גולשעות תר סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  3  3 3 א'
לפילוסופיה 

 -האנליטית
 מניחי היסודות

131-1-1139 

מבוא  3  3 3 א'
לפילוסופיה 

קונטיננטלית 
 17 -המאה ה

131-1-1211 

מניחי היסודות בקורס אנליטי מקיף אחר  -*באישור וועדת הוראה ניתן להמיר את מבוא לפילוסופיה אנליטית

 בקורס מקיף אחר בפילוסופיה קונטיננטלית. 17 -לפילוסופיה קונטיננטלית המאה הואת מבוא 

 

המחלקה עשויה להגדיר קורס מקיף אלטרנטיבי, אנליטי או קונטיננטלי, כתחליף לכל אחד מקורסי החובה 

 לשנה ג'.

 

 

 סמינרים. 2להשתתף ב מחלקה ראשית על התלמיד  -סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר* **    א'/ב'

  סמינר* **    א'/ב'

 כל דחיה ןלא תינת –באותה שנה  31.17* נוכחות חובה בסמינרים, הגשת סמינרים ב

 היצע הסמינרים הזמנים, היקף הנקודות  משתנים משנה לשנה**

 

 

 נק"ז 04להשלמת חירה עד שיעורי בג':  -הנדרשים בשנה ב' ו קורסי בחירהסה"כ 
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 תכנית הלימודים– מחלקה ראשית )08 נק"ז(

 קבלה למחלקה ראשית, בסיום שנה א' בלבד.

בקורסי חובה במחלקה לפילוסופיה בשנה  00הוראה מחלקתית, ממוצע ציונים מעל  תתנאי קבלה: פניה לוועד

 א'.

 שנה א' 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס עותש שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 -מבוא לפילוסופיה   2  2 2 א'
 כללי

131-1-1111 

 -מבוא לפילוסופיה 2  2 2 ב'
 אתיקה

131-1-1011 

קריאה וכתיבה   *2+2 4 4 א'+ב'
פילוסופית ) א+ב 

 שנתי(

131-1-1331 

131-1-1341 

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 א'
 עד תאלס -יוונית

 אפלטון

131-1-1131 

131-1-2971  

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 ב'
 עד אפלטון -יוונית

 האסכולות
 ההלניסטיות

131-1-1421 

131-1-2011 

-מבוא ללוגיקה 2 *1 3 3 א'
 תחשיב פסוקים

131-1-1121 

131-1-2171 

 -ללוגיקה מבוא 2 *1 3 3 ב'
   פרדיקטים תחשיב

131-1-1411 

131-1-2111 

 

 בתרגילים חובה נוכחות *

  תנאי מעבר : ציון מעל 03 בכל קורס וממוצע 30 בקורסי חובה שנה  א'
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 שנה  ב'

 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

פילוסופיה החדשה:  2+2  4 4 א'+ב'
 מדקארט עד קאנט

 א+ב )שנתי(

131-1-1131 

131-1-1191 

פילוסופיה תרגיל ב  *1+1 2 2 א'+ב'
החדשה: מדקארט 

א+ב  עד קאנט
 )שנתי(

131-1-1132 

131-1-1192 

מבוא לתורת ** *3  3 3 א'/ב'
 ההכרה 

131-1-4141  

 לפילוסופיה מבוא** *3  3 3 א'/ב'
 הלשון של

131-1-1111 

 131-1-2141 לאסתטיקה מבוא** *3  3 3 א'/ב'

**מבוא לפילוסופיה  3  3 3 א'/ ב'
 מדינית

131-1-1101 

 

 בשיעורים ובתרגילים חובה * נוכחות

קורסי מבואות אלה **יש לבחור שניים מתוך ארבעת קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות. היצע 

 )מבואות כלליים( והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה.

 

  תנאי מעבר: ציון מעל 03 בכל קורס וממוצע 30 בקורסי חובה שנה  ב'

 שנה ג'

 'קורסי חובה שנה ג

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  3  3 3 א'
לפילוסופיה 

 -האנליטית
 מניחי היסודות

131-1-1139 

מבוא  3  3 3 א'
לפילוסופיה 

קונטיננטלית 
 17 -המאה ה

131-1-1211 
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יסודות בקורס אנליטי מקיף אחר מניחי ה -*באישור וועדת הוראה ניתן להמיר את מבוא לפילוסופיה אנליטית

 בקורס מקיף אחר בפילוסופיה קונטיננטלית. 17 -ואת מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית המאה ה

 

המחלקה עשויה להגדיר קורס מקיף אלטרנטיבי, אנליטי או קונטיננטלי, כתחליף לכל אחד מקורסי החובה 

 לשנה ג'.

 

 סמינרים 3 -על התלמיד במחלקה הראשית להשתתף ב -סמינרים

 סמסטר סה"כ נקודות סה"כ שעות שעות תרגול שעות שם הקורס מס' קורס

 א'/ב'    ** *סמינר 

 א'/ב'    ** *סמינר 

 א'/ב'    ** *סמינר 

 לא תינתן כל דחייה  -באותה שנה 31.17*נוכחות חובה בסמינרים, הגשת סמינרים ב 

 נה לשנה, היקף הנקודות משתנים מש**היצע הסמינרים הזמנים

 

 נק"ז 01להשלמת שיעורי בחירה עד :  ג' ב',הנדרשים בשנה  קורסי בחירהסה"כ 
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 נק"ז( 20) מחלקה משנית–תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

 בתרגילים חובה נוכחות *

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 -לפילוסופיה   מבוא 2  2 2 א'
 כללי

131-1-1111 

 -מבוא לפילוסופיה 2  2 2 ב'
 אתיקה

131-1-1011 

 לפילוסופיה מבוא** 2 *1 3 3 א'
 עד תאלס -יוונית

 אפלטון

131-1-1131 

131-1-2971  

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 ב'
 עד אפלטון -יוונית

 האסכולות
 ההלניסטיות

131-1-1421 

131-1-2011 

-*מבוא ללוגיקה* 2 *1 3 3 א'
 תחשיב פסוקים

131-1-1121 

131-1-2171 

 -ללוגיקה מבוא 2 *1 3 3 ב'
   פרדיקטים תחשיב

131-1-1411 

131-1-2111 

 

 בשיעורים ובתרגילים חובה * נוכחות

 יש לבחור או מבוא לפילוסופיה יוונית )א+ב(, או מבוא ללוגיקה )א+ב( **

 

שנה  א' חובה בקורסי 30ע בכל קורס וממוצ 03 מעל ציון:  תנאי מעבר   

 

 שנה  ב'

 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

פילוסופיה החדשה:  2+2  4 4 א'+ב'
 מדקארט עד קאנט

 א+ב )שנתי(

131-1-1131 

131-1-1191 

פילוסופיה תרגיל ב  *1+1 2 2 א'+ב'
החדשה: מדקארט 

 עד קאנט

131-1-1131 

131-1-1191 
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**מבוא לתורת  *3  3 3 א'/ב'
 ההכרה 

131-1-4141  

 לפילוסופיה מבוא** *3  3 3 א'/ב'
 הלשון של

131-1-1111 

 131-1-2141 לאסתטיקה מבוא** *3  3 3 א'/ב'

**מבוא לפילוסופיה  *3  3 3 א'/ב'
 מדינית

131-1-1101 

    

 בתרגילים חובה נוכחות *

בעת קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות. היצע קורסי מבוא אלה )מבואות יש לבחור אחד מתוך אר**

 כלליים( והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה.

 

  תנאי מעבר: ציון מעל 03 בכל קורס וממוצע 30 בקורסי חובה שנה  ב'

 שנה ג'

 

 סמינר אחד .להשתתף ב משניתמחלקה בעל התלמיד  -סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול ותסה"כ שע סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר* **    א'/ב'

 כל דחיה ןלא תינת –באותה שנה  31.17* נוכחות חובה בסמינרים, הגשת סמינרים ב

 היצע הסמינרים הזמנים, היקף הנקודות  משתנים משנה לשנה**

 

 ק"זנ 20להשלמת שיעורי בחירה עד ג':  -הנדרשים בשנה ב' ו קורסי בחירהסה"כ 

 

 

 (751תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 

 הערות:

ועדת הוראה מחלקתית תכיר רק בקורסים מהמחלקה לפילוסופיה, או קורסים שהוכרו על ידי המחלקה 

ו צרפתית( לפילוסופיה באותה שנה וכן קורס מתחילים בשפה זרה נוספת לאנגלית )לטינית, יוונית, גרמנית, א

 בלבד.

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 ספרויות זרות ובלשנותהמחלקה ל

 (231)סימן מחשב  

 

 מטרת הלימודים

בשני  ,בספרויות זרות ו/או בבלשנות. הלימודים במחלקה ומעמיק ידע רחב הקנייתמטרת הלימודים היא 

ת או ואו בלשנאנגלית ספרות  תלתלמיד ניתנת האפשרות לבחור במגמ 1.מתקיימים בשפה האנגלית ,התחומים

  .שולבבמסלול מ

מתמקדים בטקסטים שנכתבו בשפה האנגלית, בעיקר ספרות בריטית וספרות  הלימודים במגמת הספרות

אמריקאית. מטרת הלימודים היא לפתח הכרות מעמיקה עם תולדות הספרות האנגלית לדורותיה ולהקנות 

תחומיים -לסטודנטים גישות שונות לניתוח והבנת הטקסט הספרותי. הלימודים מדגישים את הקשרים הבין

בין חקר הספרות לבין תחומי ידע אחרים, ומתחקים אחר נקודות ההשקה בין לימודי הספרות ובין לימודי 

היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, פוליטיקה, אנתרופולוגיה, לימודי מגדר, לימודים פוסטקולוניאליים, 

כתבה בשפה האנגלית, הלימודים לימודי תרבות ולימודים קוגניטיביים. במקביל להתמקדות בספרות שנ

בוחנים את יחסי הגומלין בין מסורות ספרותיות שונות, את תהליכי הייצור של טקסטים ספרותיים והפצתם, 

 ואת הזיקה המורכבת בין הספרות לבין היבטים אחרים של היצירה האנושית.

שפטים ומבינים . למרות שכולנו משתמשים בשפה, יוצרים מהבלשנות היא מדע העוסק בחקר השפה

משפטים שאחרים אומרים, אנו יודעים מעט מאד על הדרך בה השפה פועלת. איך יכולות תנודות באוויר או 

שרבוטים על גבי הנייר להביע רעיונות, מחשבות, רגשות? הבלשנות המודרנית מקבלת את טענתו של דקארט 

י, ורואה את חקר השפה כאמצעי שהשפה היא הסימן המובהק ביותר להימצאותה של מחשבה במוח האנוש

מטרת לימודי הבלשנות היא להקנות לסטודנט ידע בתחום הבלשנות התיאורטית והמיושמת להבנת החשיבה. 

יסציפלינריים כגון דבנושאים הבאים: תחביר, סמנטיקה, פונולוגיה, בלשנות מיושמת, ותחומים אינטר

 ת חישובית., נוירו בלשנות ובלשנורכישת לשון, פסיכולינגויסטיקה

 

 יםהלימודמבנה 

o תכנית המשלבת לימודי ספרויות זרות ובלשנות – תכנית חד מחלקתית 

o ספרויות זרות או בלשנות –מחלקתית-תכנית דו 

o  ספרויות זרות או בלשנות –תכנית מחלקה ראשית 

o ספרויות זרות או בלשנות – תכנית מחלקה משנית 

 

                                                           
הפטור יעודכן בתנאי  יד הלומד במחלקה בכל תכניות הלימודים המוצעות, פטור מלימודי האנגלית הנדרשים באוניברסיטה. תלמ .2

 שהתלמיד סיים את לימודיו במחלקה. 
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 נק"ז( 801חד מחלקתי ) –לימודיםהתכנית 

נק"ז בכל מגמה, אך קיימת  54ובבלשנות )החלוקה היא לפי אנגלית נק"ז בספרות  218מחלקתית -ת חדתכני

ששני התחומים המוצעים תכנית זו מומלצת למי  גם אפשרות ליחס שונה בן המגמות, לפי אישור המחלקה(.

 מעוניין לפתח יכולת לשונית גבוהה באנגלית.ו במחלקה מעניינים אותו

 

 חלקתיחד מ – שנה א'

 קורסי חובה

מס'  שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 הקורס

 231.2.2312   ספרותלמבוא  4 4 8 8 א'+ ב' 
231.2.2132 

מבוא לבלשנות  4 1 3 4 א'
 2ותחביר

231.2.2422 

סדנת קריאה  1 - 1 1 ב'
 בבלשנות

231.2.1311 

. לבלשנות ותמבוא 4 1 3 4 ב'
 מתוך 1בחירה של 

קורסי המבוא 
המוצעים באותה 

  3שנה.

231.2.1132 
231.2.1312 
231.2.1312 

 231.2.2152 אנגליתללשון  הסדנ 4 - 4 4 א'+ב'
231.2.2242 

 

  : נק"ז קורסי בחירה( 81  )סה"כ בשנה א'הנדרשים  קורסי בחירה

 נק"ז 3-8בהיקף  זרות תיוקורסי בחירה בספרו

 נק"ז  3-8קורסי בחירה בבלשנות בהיקף 

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 .כתיבה באנגליתל הסדנבלפחות  21קבלת ציון  .2

 .בספרויות זרות ובבלשנות חובהה כל קורסיבלפחות  25ציון ממוצע של  .1

 

                                                           
 .רכישת שפה-, ולמבוא למדע קוגניטיביהקורס מבוא לבלשנות ותחביר מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשנות בסמסטר ב' 2
 ולל את המבואות במדעים קוגניטיביים.לא כ 3
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   שנה  ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

סקירת הספרות  4 - 4 4 א'

    Iליתהאנג

231.2.2352 

סקירת הספרות  4 - 4 4 ב'

 I   Iהאנגלית

231.2.2332 

סקירת הספרות  4 - 4 4 ב'
 האמריקאית

231.2.2332 

 231.2.3232 תיאוריה ספרותית 4 - 4 4 א' + ב'
231.2.3222 

 231.2.1132 תחביר 4 1 3 4 א'

 או סמנטיקה 4 1 3 4 
 4פונולוגיה

231.2.1252 
231.2.2282 

 

 

   נק"ז קורסי בחירה(:   81)סה"כ   בשנה ב'ורסי בחירה הנדרשים ק

 נק"ז 3-4בהיקף  זרותות ויקורס בחירה בספר

 נק"ז 8-3קורסי בחירה בבלשנות בהיקף 

 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 .לפחות 35 –בחירה החובה והקורסי בממוצע כללי  .2

וכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי של שנה ב' לא י סטודנט אשר לא השלים את קורסי החובה  .1

 להשתתף  בסמינרים.

                                                           
פונולוגיה כקורס בחירה בבלשנות. אלו שלוקחים את הקורס בקחים את קורס החובה בסמנטיקה יכולים לקחת את קורס וסטודנטים של 4

 .בפונולוגיה כקורס חובה, יכולים לקחת את הקורס בסמנטיקה כקורס בחירה בבלשנות
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 שנה ג'

 + סמינריםקורסי חובה

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

   5 סמינרים 3 21 - 21 21 

 

 (:נק"ז 11 )סה"כ  בשנה ג'קורסי בחירה הנדרשים 

 נק"ז 21-24קורס בחירה בספרויות זרות בהיקף 

 נק"ז 21-24ורסי בחירה בבלשנות בהיקף ק

 

 הערות: 

 .סמינרים בשנה ג'קורסי בחירה מתקדמים  ולמסוימים משמשים תנאי קדם ל בחירה קורסי .2

יוכלו, באישור  ועדת שני במסלול לבלשנות חישובית  סטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך לתואר .1

 ון קורסי בחירה שנה ג'.הוראה, ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב על חשב

 
 

                                                           
5

  . בספרות אחדסמינרים בבלשנות +  שני אושנות בבל אחדסמינרים בספרות +  שני 
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 :זרות ותויתכניות בספר

 נק"ז( 41מחלקתית ספרות אנגלית )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 231.2.2312  ספרותלמבוא  4 4 8 8 א'+ב'
231.2.2132 

 ללשון אסדנ 4 - 4 4 א' +ב'
 אנגלית

231.2.2152 
231.2.2242 

 

 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א':  

 נק"ז 4בחירה בספרות אנגלית בהיקף  יקורס

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 .אנגלית לשוןל אסדנבלפחות  21קבלת ציון  .2

 בספרויות זרות. חובהה כל קורסילפחות ב 21ציון ממוצע של  .1

 

 תדו חוגי בספרויות זרו –שנה ב' 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

ת הספרות סקיר 4 - 4 4 א'

 I האנגלית 

231.2.1352 

הספרות  תסקיר 4 - 4 4 ב'

 II האנגלית 

231.2.1332 

סקירת הספרות  4 - 4 4 ב'
 האמריקאית

231.2.2332 

תיאוריה  4 - 4 4 א'+ב'
 ספרותית

231.2.3232 
231.2.1322 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב':  

 נק"ז 4בחירה בהיקף  יקורס
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 משנה ב' לשנה ג' תנאי מעבר

 .לפחות 35 –קורסי חובה ובחירה  –ממוצע כללי  .2

של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי  סטודנט אשר לא השלים את קורסי החובה  .1

 להשתתף  בסמינרים.

 

 זרותדו חוגי בספרויות  –שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר 4 - 4 4 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג':  

 נק"ז 24קורסי בחירה בהיקף 

 

 נק"ז( 10) ספרויות זרות - מחלקה ראשית –תכנית הלימודים

  'שנה א 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול ה"כ שעותס סה"כ נקודות סמסטר

 231.2.2312 ספרותלמבוא  4 4 8 8 א'+ ב'
231.2.2132 

ללשון  אסדנ 4 - 4 4 א'+ ב'
 אנגלית

231.2.2152 
231.2.2242 

 

 :  נק"ז קורסי בחירה( 81  )סה"כ בשנה א'קורסי בחירה הנדרשים 

 נק"ז 8בהיקף  בחירה בספרות אנגליתקורסי 

 נק"ז 8של עד בהיקף  בבלשנות או קורסי בחירהו/מבוא  יקורס

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 .אנגלית ללשון אסדנבלפחות  21קבלת ציון  .2

 בספרויות זרות. חובהה כל קורסילפחות ב 25ציון ממוצע של  .1

 

\ 
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 תכנית ראשית בספרויות זרות – שנה  ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות גולשעות תר סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

ת הספרות סקיר 4 - 4 4 א'

 Iהאנגלית 

231.2.1352 

ת הספרות סקיר 4 - 4 4 ב'

 II האנגלית 

231.2.1332 

סקירת הספרות  4 - 4 4 ב'
 האמריקאית

231.2.2332 

תיאוריה  4 - 4 4 א'+ ב'
 ספרותית

231.2.3232 
231.2.3222 

 

 

  :בשנה ב'קורסי בחירה הנדרשים 

 נק"ז  21בהיקף  זרותות ויורסי בחירה בספרק

 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 לפחות 35 –קורסי חובה ובחירה  –ממוצע כללי   .2

של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי  סטודנט אשר לא השלים את קורסי החובה  .1

 להשתתף  בסמינרים.

 

 תכנית ראשית בספרויות זרות - שנה ג'

 ינרים+סמקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינרים 1 8 - 8 8 

 

 : בשנה ג'ורסי בחירה הנדרשים ק

  נק"ז 28בהיקף זרות ות ויבספר קורסי בחירה 
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 נק"ז( 11) חטיבה מורחבת-ספרותהלימודים תכנית 

 .וועדת קבלה , אשר תיבדק ע"ידרושה שליטה טובה בשפה האנגלית

 

 לימודי חטיבה –ה א' שנ

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 231.2.2312 מבוא לספרות 4 4 8 8 א'+ ב'
231.2.2132 

 

 לימודי חטיבה –שנה ב' 

א' או ב' 
בהתאם 

לסקירות 
 הנבחרות

 1בחירה של  8 - 8 8
סקירות ספרויות 

הסקירות  3מבין 
 :6פיעות מטההמו

סקירת הספרות 

 Iהאנגלית 
סקירת הספרות 

 IIהאנגלית 
סקירת הספרות 

 האמריקאית

 

 

 

231.2.1352 

231.2.1332 

231.2.2332 

תיאוריה  4 - 4 4 א'+ ב'
 ספרותית

231.2.3232 
231.2.3222 

  קורס בחירה 4 - 4 4 

 

 לימודי חטיבה –שנה ג' 

  סמינר 4 - 4 4 א'+ ב'

 

 

 (242דת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )תכנית זו מיוע

 

                                                           
 סקירות ספרויות מסוימות מהוות דרישות קדם לקורסי בחירה וסמינרים בשנה ג'. 66

 סטודנט שלומד שלוש סקירות, יכול להחשיב אחת מהם כקורס בחירה.
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 תכניות בבלשנות:

 נק"ז( 41בלשנות ) -מחלקתי -דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא לבלשנות  4 1 3 4 א'
 7ותחביר

231.2.2422 

קריאה  סדנת 1 - 1 1 ב'
 לבלשנות

231.2.1311 

 ותמבוא 4 1 3 4 ב'
.  לבלשנות

 1בחירה של 
קורסי מתוך 

המבוא 
המוצעים 
 8באותה שנה

231.2.1132 
231.2.1312 
231.2.1312 

  : קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'

 נק"ז 8קורסי בחירה בהיקף 

נק"ז( בשנה א' במקום קורסי בחירה בבלשנות. במקרה זה חובה  8סטודנט יכול לבחור בקורס מבוא לספרות )

 .נק"ז( 4עליו לבחור בקורס סדנת כתיבה באנגלית )

 משנה א' לשנה ב' תנאי מעבר

  21  :בבלשנות ציון ממוצע של כל קורסי החובה .2

 

 דו מחלקתי בבלשנות –שנה ב' 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול ה"כ שעותס סה"כ נקודות סמסטר

 231.2.1132 תחביר 4 1 3 4 א'

או  סמנטיקה 4 1 3 4 

 9פונולוגיה

231.2.1252  
 או

231.2.2822 

 

 

                                                           
 רכישת שפה-מבוא למדע קוגניטיביהקורס מבוא לבלשנות ותחביר מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשנות בסמסטר ב', ול 7
 לא כולל את המבואות במדע קוגניטיבי 8
9

סטודנטים שלוקחים את קורס החובה בסמנטיקה יכולים לקחת את קורס הפונולוגיה כקורס בחירה בבלשנות; סטודנטים שלוקחים את קורס  

 החובה בפונולוגיה יכולים לקחת את הקורס בסמנטיקה כקורס בחירה בבלשנות. 
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 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב':  

 נק"ז 21קורסי בחירה בהיקף 

 

 תנאי מעבר

 .לפחות 35 –קורסי חובה ובחירה  –ממוצע כללי  .2

של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי  לא השלים את קורסי החובה סטודנט אשר  .1

 להשתתף  בסמינרים.

 

 דו מחלקתי בבלשנות –שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר 4 - 4 4 

 

 ורסי בחירה הנדרשים בשנה ג':  ק

 נק"ז 24בהיקף  קורסי בחירה

 

 הערות:

 .סמינרים בשנה ג'קורסי בחירה מתקדמים  ול מסוימים משמשים תנאי קדם ל בחירה קורסי .2

סטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך לתואר שני במסלול לבלשנות חישובית, יוכלו, באישור   .1

 '.ועדת הוראה, ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב על חשבון קורסי בחירה שנה ג
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 נק"ז( 10) בבלשנותמחלקה ראשית  –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא לבלשנות  4 1 3 4 א'
 10ותחביר

231.2.2422 

סדנת קריאה  1 - 1 1 ב'
 בבלשנות

231.2.1311 

 ותמבוא 4 1 3 4 ב'
  :לבלשנות

 1בחירה של 
קורסי מתוך 

המבוא המוצעים 
 11באותה שנה.

 

 

 :  נק"ז קורסי בחירה( 81-81)סה"כ  קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'

 נק"ז 21-23קורסי בחירה בבלשנות בהיקף 

נק"ז( בשנה א' במקום קורסי בחירה בבלשנות. במקרה זה חובה  8סטודנט יכול לבחור בקורס מבוא לספרות )

 .נק"ז( 4בקורס סדנת כתיבה באנגלית ) עליו לבחור

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 בבלשנות. כל קורסי החובהבלפחות   25ציון ממוצע של  .2

 

 תכנית ראשית בבלשנות – שנה  ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 231.2.1132 תחביר 4 1 3 4 א'

או  מנטיקהס 4 1 3 4 
 12פונולוגיה

231.2.1252  
 או

231.2.2822 

                                                           
 רכישת שפה. -ולקורס מבוא למדע קוגניטיביהקורס מבוא לבלשנות ותחביר מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשנות בסמסטר ב'   10
 .לא כולל את המבואות למדעים קוגניטיביים 11

 וקחים את קורסלה לואפונולוגיה כקורס בחירה בבלשנות; בקורס הסטודנטים שלוקחים את קורס החובה בסמנטיקה יכולים לקחת את  12
 סמנטיקה כקורס בחירה בבלשנות. בקורס ההחובה בפונולוגיה יכולים לקחת את 
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 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב':  

 נק"ז 11-14קורסי בחירה בהיקף 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 .לפחות 35 –קורסי חובה ובחירה  –ממוצע כללי  .2

 של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי סטודנט אשר לא השלים את קורסי החובה  .1

 להשתתף  בסמינרים.

 

 תכנית ראשית בבלשנות – שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 סמינרים 1 8 - 8 8 
 בבלשנות

 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג': 

 נק"ז  28קורסי בחירה בהיקף 

 הערות: 

 קורסי בחירה מתקדמים ולסמינרים בשנה ג'.  אי קדם למסוימים משמשים תנ בחירה קורסי .2

באישור ועדת מסלול לבלשנות חישובית, יוכלו, סטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך לתואר שני ב .1

 ההוראה, ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב על חשבון קורסי בחירה שנה ג'.



174 

 

 נק"ז( 11חטיבה מורחבת )-בלשנותבתכנית הלימודים  

 

 שנה א'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא לבלשנות  4 1 3 4 א'
 13ותחביר

231.2.2422 

ת קריאה סדנ 1 - 1 1 ב'
 בבלשנות

231.2.1311 

 ותמבוא 4 1 3 4 ב'
 1. לבלשנות

המבואות מתוך 
בבלשנות 

המוצעים באותה 

 14שנה.

 

 

 חטיבה בבלשנות –שנה ב' 

  תחביר     4 

סמנטיקה או     4 
 פונולוגיה

 

 

 חטיבה בבלשנות –שנה ג' 

  סמינר    4 

 

 ג':   -א' יםסה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנ

 נק"ז 3קורסי בחירה בהיקף 

 

 (242תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 

 תחומיות מומלצות-תכניות בין

 :רותזות ויעם ספר .א

היות ולימודי הספרות עוסקים בהרחבה בקשר בין חקר הספרות ובין תחומי ידע אחרים, אנו ממליצים 

חוגיים הבאים, המאפשרים לסטודנטים ליישם את התובנות התיאורטיות -במיוחד על הצירופים הדו

 והפרשניות שרכשו בתחום ידע אחד גם בתחום הידע המקביל לו. 

                                                           
 רכישת שפה-הקורס מבוא לבלשנות ותחביר מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשנות בסמסטר ב', ולמבוא למדע קוגניטיבי 13
 לא כולל את המבואות במדעים קוגניטיביים 14
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 נקודות כ"א( 41רות אנגלית ופסיכולוגיה )מחלקתית: ספ-. תכנית דו8

 נקודות כ"א( 41מחלקתית: ספרות אנגלית ופוליטיקה וממשל )-. תכנית דו1

 נקודות כ"א( 41מחלקתית: ספרות אנגלית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )-. תכנית דו3

 נקודות כ"א( 41מחלקתית: ספרות אנגלית והיסטוריה )-תכנית דו .1

      נקודות כ"א( 41קתית: ספרות אנגלית ופילוסופיה )מחל-. תכנית דו4

מומלץ גם לשלב לימודי ספרות אנגלית במחלקה עם לימודים בחטיבות ותוכניות לימוד שונות הרלוונטיות 

החטיבה ו בה ללימודי מגדר, החטיבה לתקשורתלתחומי העניין של המסלול לספרות כמו למשל החטי

 .ללימודים אוסטריים וגרמניים

 . עם בלשנות:ב

 לימודי בלשנות חישובית

לסטודנטים מצטיינים המעוניינים ללמוד בלשנות חישובית, ולשלב בין בלשנות למדעי המחשב, המחלקה 

 באחריות משותפת עם המחלקה למדעי המחשב. ,מציעה שתי תכניות

 בלשנות כתכנית ראשית, מדעי המחשב כתכנית משנית .2

. סטודנטים )נפרדים תארים שני המעניקות ,המשולבות מהתוכניות בדלבה) משולב דהתכנית תעניק תואר אח

המסיימים בהצלחה את התואר יוכלו להמשיך בלימודי תואר שני במדעי המחשב )עם דרישה לקורסי השלמה( 

 או בבלשנות. 

, כמתואר בשנתון המחלקה למדעי נקודות במדעי המחשב 41-בבלשנות ונקודות  81על הסטודנטים ללמוד 

 חשב. המ

 בלשנות כתכנית משנית, מדעי המחשב כתכנית ראשית .1

סטודנטים  .ם(נפרדי תארים שני המעניקות ,המשולבות מהתוכניות בהבדל) משולב דהתכנית תעניק תואר אח

המסיימים בהצלחה את התואר יוכלו להמשיך בלימודי תואר שני במדעי המחשב או בבלשנות )ללא צורך 

 בקורסי השלמה(.

 נקודות 41-נקודות במדעי המחשב, כמתואר בשנתון המחלקה למדעי המחשב, ו 81.5ים ללמוד על הסטודנט

בבלשנות )תיאור התכנית תחת תכניות  נק"ז( 18) תוכנית מחלקה משניתבפקולטה למדעי הרוח המורכבות מ

 נק"ז בלימודים כלליים. 21הלימודים בבלשנות( ועוד 

 

 מחלקתית: בלשנות ופסיכולוגיה-תכנית דו

התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים בהיבטים הקוגניטיביים של שימוש בשפה, כמו למשל רכישת שפה 

 נקודות בפסיכולוגיה. 54-נקודות בבלשנות ו 54אצל ילדים. הסטודנטים ילמדו 
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 התכנית במדעים קוגניטיביים

ת במדעים קוגניטיביים מספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים בלימודי הבלשנות )שלא החלו את התכני

 בשנה א'( יוכלו, בסיום שנת הלימודים הראשונה, לבקש להתקבל לתכנית למדעים קוגניטיביים. 

 

 לימודי השלמה לתעודת הוראה

המחלקה לספרויות זרות ובלשנות אחראית על החלק הלשוני והבלשני של תוכנית תעודת הוראה למורים 

 נק"ז.  218ינים בלימוד תעודת הוראה ילמדו תוכנית יהמעונ לשפה האנגלית. המחלקה ממליצה שתלמידים

 סטודנטים שילמדו את הקורסים הבאים במחלקה, יהיו פטורים מהם לאחר מכן בלימודי תעודת ההוראה:

 נק"ז 4 מבוא לבלשנות ותחביר .2

 נק"ז 8   מבוא לספרות .1

 נק"ז 4  סדנא ללשון אנגלית .3

 נק"ז 1  סדנת קריאה בבלשנות .4

 נק"ז )לבחירה מתוך מבוא לסמנטיקה, מבוא לפונולוגיה, מבוא    4  בלשנותשני מבואות ב .5

 (למדע קוגנטיבי: רכישת שפהללקסיקון, מבוא                                                        

 נק"ז 4 קורס בבלשנות מיושמת .3

 

 

 את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשוןבנוסף לקרוא התלמיד  חובה על
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 אמנויותהמחלקה ל

 (431)סימן מחשב  

 

 מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון מבוססת על גישה בין תחומית ומתמקדת רובה ככולה באמנות המערבית 

בכלל ובזאת הישראלית בפרט, כפי שהן התפתחו במהלך הדורות. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות 

ריה וביקורת . ייחודה של התכנית מתבטא,  בין היתר, בעידודם של ית, מגדר, תיאוחזותחדשות, תרבות 

 התלמידים להיחשף ללימודים עיוניים, אמנות יצירה ולימודי אוצרות. 

 יםהלימודמבנה 

o  מחלקתית-דותכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות עות תרגולש סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא כללי לתולדות  2+2 4+ 4 6 1 א'+ב'
 האמנות

431-4-0240 

 431-4-0001 אמנות ימי הביניים 2+2 4+4 6 1 א'+ב'

431-4-0001 

-41אמנות המאות  2+2 4+4 6 1 א'+ב'
40 

431-4-0441 

431-4-0441 

 431-4-0001 אמנות מודרנית 2+2 4+4 6 1 א'+ב'

431-4-0000 

מקורות מיתולוגיים  2 - 2 2 א'
 לאמנות

431-4-0230 

עתיקה אמנות * 2 4 2 2 /ב'א'
 וקלסית

431-4-0061 

מקורות נוצריים  2 - 2 2 'ב
 לאמנות

431-4-0400 

 קורס זה יינתן אחת לשנתיים. יש להתעדכן באתר המחלקה בנוגע לפתיחת הקורס *
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 תנאי מעבר

 בקורסי החובה של שנה א'. ומעלה 00קבלת ציון ממוצע של 

 שנה ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

סדנא בהכרת * 2 - 2 2 ב'
 חומרים

431-4-0460 

 431-4-0004 אמנות יהודית** 2 - 2 2 /ב'א' 

 431-4-0210 אמנות ישראלית 2 - 2 2 א'

 

 טים המשלבים תולדות האמנות עם חטיבת היצירה.קורס זה אינו מיועד לסטודנ* 

 קורס זה יינתן אחת לשנתיים. יש להתעדכן באתר המחלקה בנוגע לפתיחת הקורס* *

 

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 אחד מהם בתחום ההתמחות הראשון -נק"ז 2-1

 א'/ב' פרוסמינר )בתחום ההתמחות השני( 4 –נק"ז  2

 

 

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 431-4-0004 אסתטיקה 2 - 2 2 ב'א'/

 431-4-0000 אוצרות 2+2 - 1 1 א'+ב'

431-4-0000 

סמינרים  2 1 - 0 0 א'+ב'
בשני תחומי 

 התמחות

 

 

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז 42-41
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 : יםסמינרתנאי קדם ל
 

 קורס בחירה באחד מתחומי ההתמחות 

 בתחום השניפרוסמינר 

 נק"ז( 82) מחלקה משנית–הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא כללי  2+2 4+ 4 6 1 א'+ב'
לתולדות 
 האמנות

431-4-0240 

אמנות ימי  2+2 4+4 6 1 א'+ב'
 הביניים

431-4-0001 

431-4-0001 

אמנות המאות  2+2 4+4 6 1 א'+ב'
41-40 

431-4-0441 

431-4-0441 

 431-4-0001 אמנות מודרנית 2+2 4+4 6 1 א'+ב'

431-4-0000 

 

 

  תנאי מעבר

 ומעלה בקורסי החובה של שנה א'. 61קבלת ציון ממוצע של 

 

 שנה ב'

 

 בתואר:  הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 קורסי בחירה -נק"ז 2

  פרוסמינר )בתחום ההתמחות( 4 -נק"ז 2
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 שנה ג'

 

 הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 קורסי בחירה -נק"ז 5

    שנתי )בתחום ההתמחות(סמינר  4 -נק"ז 5

 
 תנאי קדם לסמינר 

 
  התמחותסמינר בתחום הפרו 

 
 (751לימודים רב תחומיים )חטיבה בבלקה משנית או במחכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים ת
 

 הערה: 

 לפחות )בכל תוכנית שנבחרה(. 61על מנת לסיים את התואר יש להגיע לממוצע של 

 (.מידע ניתן לקרוא בפרק החטיבות) 411המחלקה לאמנות אחראית על החטיבה אמנות יצירה מס' מחשב 

 

 

 ר ראשוןחובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתוא
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 התוכנית ללימודי מדינת ישראל

 במחלקה ללימודים רב תחומיים

 (761)סימן מחשב 

 

מטרת המסלול להקנות ידע במגוון רחב של נושאים הקשורים במדינת ישראל,  מטרת הלימודים:

חברתה ותרבותה. התכנית מבוססת על גישה רב תחומית ועוסקת בהיבטים שונים של החברה 

פוליטיים, תרבותיים, חברתיים וצבאיים. הלימודים במסלול מוכרים הישראלית כגון: היבטים 

 כשיעורי השלמה ללימודי תעודת הוראה  באזרחות.

 המסלול מורכב משלושה צירים:

 היסטורי-א. ציר כרונולוגי

מתקופת היישוב והמאבק להקמת המדינה, דרך הצמתים המרכזיים בתולדות מדינת ישראל ועד 

 לימינו.

 ב.  ציר נושאי

על כמו: בטחון ויחסי חוץ, חברה וכלכלה, מיעוטים בחברה הישראלית -דיון בשורה של נושאי

 ישראל והתפוצות, ישראל והעולם  הערבי, דמוגרפיה והתיישבות, תרבות ואמנות.

 ג. ציר מתודי 

התכנית מבוססת על תפישה רב תחומית ובין תחומית ונעזרת בשיעורים מתודולוגיים וסדנאות 

ונתן לחשוף את הלומדים לשיטות ותשתיות מחקר עדכניות, ולבעיות המחקר מחקר שכו

האופייניות לעיסוק בהיסטוריה ובמדעי החברה בני זמננו. במסגרת זו ייחשפו הלומדים 

דוגמת "ארכיון בן גוריון" על מערכת  -לארכיונים בארץ ובעולם, למרכזי מידע ממוחשבים 

הזדמנויות המחקריות הגלום בהם יחד עם שיטות המחשוב המתקדמת הפועלת בו, ולעולם ה

 מחקר נוספות ממדעי החברה והרוח.

 

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 761-7-1717 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 א

 761-7-1777 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 ב'

היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים בלימודי  2 - 2 2 א'
 מדינת ישראל

761-7-1170 

 761-7-1700 בעקבות התיעוד 2 - 2 2 ב'
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החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים  2 - 2 2 א'
 אנתרופולוגיים

761-7-1007 

 ב'

 

החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים  2 - 2 2
 אנתרופולוגיים

761-7-1037 

 

 721-7-0767 תולדות עם ישראל בראשית העת החדשה       2 - 2 2 א'

 721-7-0717 תולדות עם ישראל בעת החדשה המאוחרת 2 - 2 2 ב'

 

 נק"ז 61סה"כ נק"ז  בקורסי החובה:  

 

 :משנה לשנה מעברתנאי 

 קורסי המבואלפחות בכל  16ציון  .7

 לפחות בכל הקורסים 61ממוצע  .2

 

 

 שנה ב'

 נק"ז  01:  סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר

 

 16 ציון :תנאי מעבר

 

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

מס'  שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות
 הקורס

שנתי או 
 סמסטריאלי

שני סמינרים    0 נק"ז 0
מתוך תכנית 
הלימודים של 

 המסלול.

 

 

   נק"ז )שני סמינרים( 0סה"כ קורסי סמינר: 

 

  ד, יידרש לקחת במהלך שנות לימודיו שני סיורים מאלה "סטודנט, החל משנת תשעכל

 הניתנים על ידי התוכנית.
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 נק"ז( 82חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

העת תולדות עם ישראל בראשית  2 - 2 2 א'
 החדשה

721-7-70767 

תולדות עם ישראל בעת ה חדשה  2 - 2 2 ב'
 המאוחרת

721-7-0717 

 761-7-1717 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 א

 761-7-1777 מדינת ישראל מבוא היסטורי 2 - 2 2 ב'

 א'

 

 ב'

2 

 

2 

2 

 

2 

- 

 

- 

2 

 

2 

החברה הישראלית היבטים 
 סוציולוגים אנתרופולוגיים

הישראלית היבטים החברה 
 סוציולוגים אנתרופולוגיים

761-7-1007 

 

761-7-1037 

 או                                     

 ב'

 א'

2 

2 

2 

2 

 בעקבות התיעוד  

היבטים מתודולוגים ותיאורטיים 
 בלימודי מדינת ישראל

761-7-1700 

761-7-1170 

 

 :מעבר משנה לשנהתנאי 

 המבואלפחות בכל קורסי  16ציון  .0

 לפחות בכל הקורסים 61ממוצע  .4

 

 + ג'שנה ב'

 נק"ז  72  סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:

 

 סמינר -שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

שנתי/או 
 סמסטריאלי

4 4     

 

 ד, יידרש לקחת במהלך שנות לימודיו סיור אחד מאלה "סטודנט, החל משנת תשעל כ

 הניתנים על ידי התוכנית.

 ראשוןחובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר 
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 אוניברסיטאית ללימודי אפריקה-תוכנית הביןה

 (291  )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

 הם מתושביה שרבים העובדה, לאפריקה ישראל של קרבתה. עליונה חשיבות אפריקה ללימודי, בפרט בישראל

 את הופכים אלה כל -האחרונות בשנים לישראל אפריקה ממדינות פליטים אלפי של והגעתם אפריקה יוצאי

, 12-ה המאה של היבשת את באפריקה רואים רבים, כיום. לחיוני אפריקה על הידע ואת היבשת עם יכרותהה

 .האפריקאית תיוהתרבו ואת ותהחבר את להבין מבלי, חיים אנו בו העולם את באמת להבין יהיה קשה כן ועל

 ותרבות פוליטיקה, ריההיסטו על ידע לתלמידים להקנות היאאוניברסיטאית -תוכנית הביןב הלימודים מטרת

 באפריקה העוסקים קורסים של עשיר מגוון כוללת התוכנית. שונים ובאזורים בתקופות אפריקה ביבשת

 מאפשרת שהיא בכך היא הב החדשנותו ודתיים תרבותיים, גיאוגרפיים, פוליטיים, היסטוריים מהיבטים

 אוניברסיטאותשתי הב והן שוםר הוא בה באוניברסיטה הן אפריקה בנושאי קורסים ללמוד לסטודנט

  .הפתוחה והאוניברסיטה אביב-תל אוניברסיטת: לתוכנית השותפות האחרות

באחת או יותר נק"ז  21-21לפחות על הסטודנט ללמוד נק"ז בלימודי אפריקה,  45מתוך סה"כ של 

וניים מחייב נק"ז באוניברסיטאות חיצ 21 -רישום ליותר מ .השותפות לתוכניתנוספות האוניברסיטאות המ

 אישור יועץ. יש ללמוד סמינר אחד לפחות באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

שבע של -למידת קורסים באוניברסיטאות חיצוניות אינה מחייבת נסיעות )ניתן ללמוד בקמפוס באר

האוניברסיטה הפתוחה, או לבחור בקורסים מקוונים(, אך סטודנטים הבוחרים לנסוע ללמוד באוניברסיטה 

 .יהםסבסוד חלקי על נסיעותאחרת יזכו ל

 אוניברסיטהטעם המ" אוניברסיטאית-הבין בתוכנית יקהאפר בלימודי בוגר" התואר יוענק תוכניתה לבוגרי

 .נרשמו אליה

 (.www.africanstudies.co.il) אפריקה ללימודי אוניברסיטאית-הבין כניתלמידע נוסף, היכנסו לאתר התו

 

 יםהלימודמבנה 

o  מחלקתית-דותכנית 

 

 נק"ז( 45קתי )מחל-דו -תכנית הלימודים 

 

 נק"ז 21 -קורסי מבוא

 נק"ז 45 -קורסי בחירה

 נק"ז 1 -סמינרים

 

 

 

http://www.africanstudies.co.il/
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 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 291.2.1111 מבוא ללימודי אפריקה    5 - 5 5 א'+ב'

291.2.1141 

  נוספים *קורסי מבוא    1 

 . יש להתעדכן באתר התוכנית.וניתן לבחור מתוכם וא משתנים משנה לשנהקורסי המב  *

 

 

 סה"כ קורסי מבוא הנדרשים בשנה א':

 נק"ז 21קף יקורסי מבוא בה

 

 הנדרשים בשנה א':   בחירהקורסי סה"כ 

 נק"ז 6קורסי בחירה בהיקף 

 

 שנה ב'

 הנדרשים בשנה ב':   קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז 11קורסי בחירה בהיקף 

 

 שנה ג'

 הנדרשים בשנה ג':   קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז  1קורסי בחירה בהיקף 

 

 סה"כ סמינרים הנדרשים בשנה ג':

 נק"ז. 1סמינרים בהיקף של 

 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לפסיכולוגיה

 (101)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

בפסיכולוגיה מיועדת למי שמעוניין בגישה המדעית להכרת נפש האדם,  המוח תכנית הלימודים 

 לימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפני הסטודנטיםוקוגניציה. ה , רגשותהאנושי, והקשר בינו לבין התנהגות

ההתנהגות בבריאות ובחולי,  הרגשות, האישיות, התפיסה, את תפקוד האדם בכל הרמות: החשיבה,

בכל התחומים הללו יושם דגש על אצל הבוגר ואצל הילד, במצבים חברתיים בינאישיים ואישיים. 

 גישות מחקריות.

לתארים גבוהים המחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את הלימודים 

 בכל האוניברסיטאות בארץ. 

 

 יםהלימודמבנה 

-דובתוכנית  תומתנהלות לימוד שלוש שנכ מבוססת עלהלימודים תכנית  -מחלקתית-דותכנית  .א

להירשם לתוכנית לימודים עם כל אחת מהמחלקות בפקולטה  . סטודנט רשאינק"ז( 45מחלקתית )

שלהן , תכניות לימוד משותפות עם מחלקות מפקולטות אחרות 2למדעי הרוח והחברה. בנוסף, קיימות 

 :קיים תהליך קבלה משותף

 ניהול -פסיכולוגיה 

 פסיכולוגיה. בתכנית זו בנוסף לתנאי הקבלה לפסיכולוגיה, סטודנט חייב לעמוד  -מדעי החיים

 בתנאי הקבלה של המחלקה למדעי החיים.

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות לשעות תרגו סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 101-1-0000/0000   לפסיכולוגיה מבוא 5 2 6 4 א+ב

 101-1-0040/1001 פסיכולוגיה פיזיולוגית 5 *1 4 5 א+ב

 101-1-0050 **מבוא לסטטיסטיקה 3 1 5 3 א

יסודות פילוסופיים של  2 0 2 2 ב

 מדע הפסיכולוגיה

101-1-0012 

 101-1-0060 **הסקה סטטיסטית 3 1 5 3 ב
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 תרגיל פעם בשבועיים     *

**   לא חובה  לסטודנטים שלומדים סטטיסטיקה במחלקה לכלכלה אך מומלץ כקורס מבוא לפסיכולוגיה 

 ניסויית

 סמסטר עם ציון עובר/נכשלכל *** לימוד עצמי מלווה בתרגולים ומבחן מסכם בסוף 
 

 

 ב' -משנה א' ל תנאי מעבר

 (.    סים בשנה א' הינם קורסי חובהקורסי שנה א' )שימו לב, כל הקורלפחות בכל סופי  46.  ציון 1

 קורסי החובה בשנה א'.לפחות הכולל את  00ציון ממוצע משוקלל  .2

/ת, לאחר אישור מוועדת הוראה לעיל, רשאי 2לממוצע הנדרש לפי סעיף  /השלא הגיע /ה. תלמיד3

וזאת  גם אם קיבל ציון עובר בקורס ק מהםעל חללחזור פעם אחת בלבד על לימודי שנה א' או מחלקתית, 

היה במעמד של /תיזה/ו  /הלראשונה קורסי שנה א'. תלמיד /מהשנה בה סייםלבשנת הלימודים העוקבת 

 שנה א'.

 סטודנט שלא עומד בתנאים אלה אינו רשאי להירשם לקורסים של שנה ב' וג'. .5

 

 שנה ב'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

 101-1-0020 ניסויית פסיכולוגיה 2  2 3 א

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  2 1 3 3 ב

 משתניות

101-1-0100 

 101-1-0060 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 5 5 א

 101-1-0030 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 ב

 101-1-0040 פסיכולוגיה קוגניטיבית 3 1 5 5 א

-101-1 התנהגות אבנורמאלית 5 0 5 5 א+ב
0130/0150 

 101-1-0110 פסיכולוגיה ארגונית* 2 0 2 2 א

ניהול, כאשר בסמסטר ב' הם צריכים לקחת את הקורס "מאקרו" –לסטודנטים מתכנית פסיכולוגיה רק *חובה 

 הניתן דרך המחלקה לניהול.

 וגיה.הקורס יכול להילמד כקורס בחירה על ידי שאר הסטודנטים של פסיכול
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 ג -משנה ב' ל תנאי מעבר

 שנתי. 64, וממוצע מינימום שנה ב' כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  46ציון 

 .השנייה, לא יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה ( עד סוף השנה 2סטודנט שלא יסיים אנגלית ברמת פטור )מתקדמים 

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול שעות סה"כ סה"כ נקודות סמסטר

 2 1 3 5 א+ב

2 

 101-1-0000 אישיות

101-1-0102 

  סדנא 2-5 0 2-5 2-5 א ו/או ב

למידה או  2 0 2 2 א
 תפיסה*

101-1-0030/101-1-0000 

 ניתן ללמוד את שני הקורסים אחד כחובה ואחד כבחירה. *

 

       לשנה ג' סדנאות

אחת. הרישום לסדנאות הוא  על בסיס מקום פנוי. בסדנאות בהן הביקוש עולה על  סדנאלמוד ל חובה 

 ההיצע, המחלקה תבצע הגרלה מבין הסטודנטים המעוניינים באותה סדנא.

 

 :  ג'-שנים ב' וסה"כ קורסי בחירה הנדרשים ב

ה במועדי רשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנ נק"ז מתוך קורסים במחלקה לפסיכולוגיה. 45-השלמה ל

 הייעוץ וההרשמה לקורסים.

 

 הערות:

  /ההחובות כאילו החל /העל שנה א' יחולו עליו /תאת לימודי שנה א' או חוזר /האשר פיצל /התלמיד .א

 את לימודי שנה א'.  /מהבשנה בה סיים /הלימודיו

רסים הנלמדים הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הנו קורס המהווה דרישת קדם לכל יתר הקו –קורסי קדם  ב.

מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית" ו"פסיכולוגיה ניסויית" הנם קורסים במחלקה. הקורסים: "

 המהווים דרישת קדם לכל הסדנאות בפסיכולוגיה. 

"פסיכולוגיה  קורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו התחום )למשל, הקורסבנוסף, 

 חירה מהתחום ההתפתחותי וכו'(.קדם לקורסי הב התפתחותית" הנו קורס
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 נוהל השתתפות בניסויים 

השתתפות במחקר ניסויי הינה חשובה עבור הסטודנטים/יות משום שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר 

 ים/ות.מזווית הראיה של הנבדקהפסיכולוגי 

 ./הראשונה שלושעות של ניסויים במהלך שנת הלימודים ה 12 -להשתתף ב רשא/יתבמחלקה  /יתכל סטודנט

 נקודות בציון הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה". 4שעות ניסוי תזכה בבונוס של  12השלמת 

 

 תיקון ציון

 לעשות זאת אם: /תלחזור על הקורס יכול /תולשם כך מבקש בקורס /השנכשל /התלמיד

 מדובר בקורס חובה בלבד.  א.

 דון.ההשתתפות הראשונה בקורס הנ בשנה העוקבת לאחרב. רק 

 ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ולעמוד בכל  . במידה ומדובר בקורס שנתי, ישג

 חובותיו.     

 

 ג' בלבד-מיועדים לתלמידי שנה ב' –וקריאה מודרכת  מודרך מחקר

התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות בפרויקטים  /ותכוונת הקורסים המודרכים היא לאפשר לתלמידים

 הנערכים במחלקה. מחקריים

ניתן  נק"ז בלבד. 5 במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודרך, וניתן לצבור בהם עד ניתניםקורסים ה

 נק"ז. 5נק"ז, או רק אחד מהם בהיקף של  2את שניהם, כל אחד בהיקף של ללמוד 

 רצה מן המניין, או על ידי מלפסיכולוגיההמחלקה מרצה מן המניין מככלל, קורס מודרך יונחה על ידי 

 אושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה. בתחום הפסיכולוגיה  מחקרו/הממחלקה אחרת אשר נושא 

רשאים/יות להירשם למחקר מודרך תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר א' ובתנאי שבמקביל הם לומדים 

 .את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית" ולקריאה מודרכת תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר א'

 

 .הרישום לקורס מותנה באישור המרצה

 דו"ח בכתב למנחה שעליו יינתן ציון.  יש להגישכחלק מחובות הקורס המודרך 

 

 :תואר שני בפסיכולוגיהלימודי מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ל

   לפסיכולוגיה –מבחן לתארים מתקדמים )מתא"ם( 

 ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.-ניתן על

 /ןאפשר השוואה בין הישגיהםמתקדמים. הוא מ קריטריון אחיד לקבלה ללימודים מהווה המבחן 

בכל המוסדות המעניקים כיום תואר  /ותמחקריות של המועמדים-הלימודיים והמיומנויות הלימודיות

 ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות.

 תואר הראשון.במד לתואר שני על סמך הידע הנל /ותתלמידים מיוןמטרת המבחן לסייע ב

פרקים נפרדים: ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת הבנה ולמידה מתוך  שניהמבחן מורכב מ

 מאמרים פסיכולוגיים.
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לידיעתכם, מזה מספר שנים שהקבלה לתואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון אינה מתחשבת 

דינו לצורך קבלה כמי שהממוצע שלו הוא  78צע שלו גבוה מ )קרי, מי שהממו 78בממוצע ציונים העולה על 

78.) 

 

 מחלקתית )בשיתוף הפקולטה למדעי הטבע(-תכנית דו-ביולוגיה –פסיכולוגיה 

 התכנית. לפסיכולוגיה ולמחלקה החיים למדעי למחלקה פסיכולוגיה הינה משותפת-התוכנית ביולוגיה

 כגון, ביניהם החפיפה ולתחומי ובפסיכולוגיה בביולוגיה איתן בסיס לקבל המעוניינים לסטודנטים מיועדת

 בסיסי ידע להקניית בנוסף. והתנהגות אבולוציה, סוציוביולוגיה, התפתחותית פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה

-ונוירו פיזיולוגיה, גנטיקה, ביוכימיה, מולקולרית בביולוגיה ומעמיק נרחב רקע תיתן התכנית, בפסיכולוגיה

 ביולוגיה, התחומים משני באחד מתקדמים בלימודים להמשיך יוכלו שמסיימיה כך בנויה התכנית. ביולוגיה

 עשויים חיים בעלי של מפיזיולוגיה הרחוקים הביולוגיה בתחומי להמשיך שירצו סטודנטים. פסיכולוגיה או

 .שלישי/שני בתואר להשלמות להידרש

  גבוהה להשכלה המועצה ידי על מאושרת התכנית

 :הניתןואר ם התש

 B.Sc. פסיכולוגיה-בביולוגיה -        B.Sc. in Biology-Psychology 

 2  -ובמסגרת המחלקה לביולוגיה  נקודות לימודים כלליים 6 , כולל  תנקודו 126.04לימודי התואר כוללים 

רת המחלקה נקודות יינתנו במסג 45נקודות אנגלית )לתלמידים אשר אינם פטורים על פי מבחן פסיכומטרי(. 

  .נקודות יינתנו במסגרת המחלקה למדעי החיים 65.04-ו פסיכולוגיהל

 .204+101רכיבי לימוד  2 -*סטודנט יהיה רשום ל

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון                                    
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 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה המחלקה ל

 (201 )סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נועדו להקנות כלים תיאורטיים ומתודולוגים לחקר 

החברה על שלל היבטיה: מבנה החברה, תרבותה, יחסי כוח ושליטה, קבוצות חברתיות, פערים חברתיים, 

 סבירשנועדו לה מושגייםוכלים  מחקריותברתי. הקורסים השונים מעניקים מיומנויות ותהליכי שנוי ח

 ולפרש מבנים ותהליכים חברתיים באופן כללי ובחברה הישראלית בפרט. 

, תכנית הלימודים מאפשרת לבוגריה להמשיך בלימודי מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בארץ ובחו"ל

 .אר בוגראו להשתלב בעולם העבודה עם תו

 

 יםהלימודמבנה 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 4                           '+ב 'א

3 

2 

2 

1 

1 

יסודות 
 הסוציולוגיה

201.2.0221 

201.2.0211 

 3 4 '+ב'א

3 

2 

2 

1 

1 

מבוא 
 לאנתרופולוגיה

201.2.0081 

201.2.0201 

סטטיסטיקה  1 1 5 3 'א
 א'

201.2.0081 

 201.2.0011 סטטיסטיקה ב' 1 1 5 3 'ב

תוכנות  קורס מקוון 0  2 'ב
 סטטיסטיות

201.2.0418 

  קורס בחירה* 1 0 0 1 'ב

 

 בכל שנה.לתלמידי שנה א' במחלקה *יש לבחור קורס בחירה אחד בלבד מתוך הקורסים המוצעים 
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 :משנה א' לשנה ב' תנאי מעבר

 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א'. 45. ציון  2 

 כל קורסי שנה א'.הכולל את  ,לפחות 80ציון ממוצע משוקלל   .1

קורס החובה בו לחזור פעם אחת בלבד על  /תלממוצע הנדרש לעיל, רשאי /השלא הגיע /התלמיד . 3

נה א'. ש לראשונה קורסי  /מהנת הלימודים העוקבת את השנה בה סיים, וזאת בששלוןיצבר/ה כ

 היה במעמד של שנה א'./תיזה/ו  /התלמיד

 . כישלון בקורס חובה בשנה א' אינו מאפשר מעבר לשנה ב'.5

 יגרור הפסקת לימודים אקדמית. , או כישלון חוזר בקורסכישלון בשני קורסי חובה

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול עותסה"כ ש סה"כ נקודות סמסטר

 5 5 'ב +'א

5 

 

1 

1 

1 

1 

 201.2.0028 חברה ישראלית

201.2.0018 

שיטות מחקר  1 1 5 3 'ב
 כמותיות

201.2.0028 

שיטות מחקר  1 1 5 3 'א
 איכותיות

201.2.0258 

קורס ** 1-5 - 1-5 1-5 א' ו/או ב'
בלימודים 

  אזוריים

 

 

ימודים אזוריים: קורסים המתמקדים בנושא לבמחלקה **יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים 

 .חברה הישראליתמחוץ ל ותבחבר

 תלמידי שנה ב' רשאים ללמוד את קורסי הבחירה המוצעים במחלקה ומפורסמים בכל שנה. קורסי בחירה
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 :משנה ב' לשנה ג' תנאי מעבר

 .שנה ב' חובה כקורסיהמוגדרים לפחות בקורסים  45ציון  .2

 .'הקורסים שנלמדו בשנה בלכל הפחות הכולל את כל  54שוקלל ממוצע מ .1

קורס החובה בו לחזור פעם אחת בלבד על  /תלממוצע הנדרש לעיל, רשאי /השלא הגיע /התלמיד .3

'. בשנה  לראשונה קורסי /מה, וזאת בשנת הלימודים העוקבת את השנה בה סייםשלוןיצבר/ה כ

 '.בהיה במעמד של שנה /תיזה/ו  /הידתלמ

 כישלון בקורס חובה בשנה ב' אינו מאפשר מעבר לשנה ג'. .5

 כישלון בשני קורסי חובה, או כישלון חוזר בקורס יגרור הפסקת לימודים אקדמית.

 שנה ג'

 

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

תיאוריות  1 2 3 3 'א
סוציולוגיות 

 ואנתרופולוגיות

201.2.331 

תיאוריות  1 2 3 3 'ב
סוציולוגיות 

 מתקדמות

201.2.351 

תיאוריות  1 2 3 3 'ב
אנתרופולוגיות 

 מתקדמות

201.2.200 

 201.2.0000 * סמינר 5  5 5 ב' -א' ו

 

 .בכל שנהבמחלקה *יש לבחור סמינר אחד מתוך רשימה של סמינרים המוצעים 

 

   .תתפרסם בכל שנה במחלקה רשימת קורסי בחירה. נק"ז 45 –השלמה ל  קורסי בחירה
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 הערות:

 /הלימודיו /ההחובות כאילו החל /העל שנה א' יחולו עליו /תאת לימודי שנה א' או חוזר /האשר פיצל /התלמיד

 את לימודי שנה א'.  /מהבשנה בה סיים

 

 תיקון ציון
 

 לעשות זאת אם: ה/לחזור על הקורס יכול /תולשם כך מבקש בקורס /השנכשל /התלמיד

 ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון. בשנה העוקבת לאחררק  . א

 . ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ולעמוד בכל חובותיו .    ישב

 
במהלך לימודי  חדרק בקורס אומבקש/ת לשפר הציון יכול/ה לעשות זאת  שלא נכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

 לעיל.  ב' -א'התואר. החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 מחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 (821 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

מדע הגאוגרפיה עוסק במיקום תופעות פיזיות ואנושיות, בפיזורן במרחב וביחסי הגומלין שביניהן. במסגרת זו 

 הגאוגרפיה עוסקת בזיהוי, בתיאור, בסיווג, במדידה, במיפוי ובניתוח תופעות אלה בצורה שיטתית וניסיונית,

תוך הדגשת הצד הפיזי והאנושי. מטרת הלימודים הכללית היא להקנות לתלמידים ידע בסיסי בגאוגרפיה על 

כל ענפיה, ולפתח הבנה ויכולת ניתוח של תהליכים מרחביים. יחד עם זאת, התכנית מאפשרת התמקדות 

שאית ממוקדת תחומית כבר במסגרת התואר הראשון )לימודים לתואר בוגר( במטרה להגיע להתמחות נו

 במסגרת לימודי התואר השני )לימודים לתואר מוסמך(.

 

 יםהלימודמבנה 

o תכנית חד מחלקתית 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 

 נק"ז( 801חד מחלקתי ) –לימודיםהתכנית 

יזית, גאוגרפיה מחלקתית ניתן להתמחות בתחומים הבאים: גאוגרפיה פ-החדתכנית הלימודים במסגרת 

 אנושית וטכנולוגיות מידע גאוגרפיות )טמ"ג(.

 

 מגמה
חובת 

 מח'

 התמחויות

 
נק"ז 

 לסיורים

סמינר 

 בתחום

חובה 

מחוץ 

 למחלקה

 סה"כ
בחירה 

 בתחום

בחירה 

בתחום 

 אחר

 821 1 4 4 28 22 18 גאוגרפיה פיזית

גאוגרפיה 

 אנושית
18 22 28 4 4 1 821 

טכנולוגית מידע 

 פיתגאוגר
18 84 22 4 4 1 821 
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 תחומי הלימודים

 

 -גיאוגרפיה פיזית

הגאוגרפיה הפיזית מתמקדת בגורמים ובתהליכים הטבעיים המעצבים את פני השטח של כדור הארץ בקני 

מידה שונים של מרחב וזמן. מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים ידע תאורטי וכמותי בנושאי הגאוגרפיה 

מה ללימודים לתארים מתקדמים בתחום. תוכנית הלימודים כוללת מגוון קורסים הפיזית והכשרה מתאי

בנושאי אקלים, גאומורפולוגיה, קרקע, הידרולוגיה, ביולוגיה. הלימוד בשדה ובמעבדה הוא חלק אינטגרלי של 

הנוף תוכנית הלימודים. ניתן דגש על הבנת ההשפעה של שינויים סביבתיים לאורך הזמן על עיצוב והתפתחות 

 לזיהוי וכימות תהליכים במרחב. הטבעי. בתכנית מוצע שילוב עם טכנולוגיות מידע גאוגרפיות

 

 
 גאוגרפיה אנושית

תחום הגיאוגרפיה האנושית במחלקה כולל מגוון קורסים אשר עוסקים בהיבטים המרחביים של פעילות 

 אנושית/ חברתית והבנה הממשק עם הסביבה.

היבטים תאורטיים ותכנוניים בלימוד ערים ואזורים, לימוד סוגיות שונות  תחום לימודים זה שם דגש על

 בתחום ממשק אדם וסביבה, וניתוח הגיאוגרפיה החברתית ופוליטית במרחבים שונים.

 
 
 

 טכנולוגיות מידע גאוגרפיות
נות תחום הטמ"ג עוסק במדעי המידע הגאוגרפי כולל תצפיות על פני השטח של כדור הארץ מפלטפורמות שו

)מוטסות ולווייניות(, אחסון המידע המתקבל במערכות מידע וביצוע ניתוח מרחבי מתקדם של הנתונים 

שנאספו ליצירת מידע גאוגרפי חדש. התחום במחלקה מציע לסטודנט הכשרה בעיקר במערכות מידע 

ים בתחום גאוגרפיות )ממ"ג(, חישה מרחוק וניתוח מרחבי כולל גאוסטטיסטיקה. קורסי הבחירה המתקדמ

מתבססים על קורסי חובה שניתנים לכלל הגאוגרפים והם באוריינטציה לשימושי מחשב, מכשור ומדידה. 

הידע שיירכש על ידי הסטודנט יוכל לאפשר לו להמשיך לתארים מתקדמים ולשלב ניתוח מרחבי מבוסס טמ"ג 

בתחומי החישה מרחוק במחקר גאוגרפי כולל; לעסוק במחקר בסיסי בתחום הטמ"ג; או לשמש כמומחה 

 ומערכות מידע גאוגרפיות במשק הישראלי בסקטור  הפרטי וציבורי.
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 שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר תנאי קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא  2 2 4 3 א' 
 אולוגיהילג

222-8-2288 

אוגרפיה של יג 2  2 2 'ב 
 אוכלוסין

821-8-8248 

שיטות  2 2 4 3 א' 
 כמותיות א'

821-8-8228 

 821-8-8218 כרטוגרפיה 2 2 4 3 א' 

אוגרפיה יג 2  2 2 'ב 
 כלכלית

821-8-8888 

מבוא 
 לגיאולוגיה

מבוא  4  4 3 ב'
 לגאומורפולוגיה

821-8-8218 

גאוגרפיה  3  3 3 'א 
 עירונית

821-8-8228 

שיטות 
 כמותיות א'

שיטות  2 2 4 3 ב'
 מותיות ב'כ

821-8-8268 

מבוא  4  4 4 ב' 
למטאורולוגיה 
 וקלימטולוגיה

821-8-8828 

 821-8-8268 תצלומי אויר 2 2 4 2 א' 

 821-8-2821 מבוא לממ"ג 2 2 4 3 ב' 

 

 תנאי מעבר

בכל אחד ( ובתנאי ש3)ראה סעיף  בכל קורסי החובה המחלקתיים 22תנאי המעבר לשנה ב' יהיה ממוצע 

 (.בציון סופי 22 מינימוםבבחינה ו 22 מינימוםציון עובר )התלמיד  השיגבה מקורסי החו

-בשנה א' ושממוצע ציוניו המשוקלל גבוה מ באחד או יותר מקורסי החובה המחלקתייםסטודנט שנכשל  .א

ים בהם נכשל בשנה ב'. במקביל ילמד את קורסי החובה של שנה ב', לחזור על הקורס, יהיה חייב 22

בתנאי  רקיד יוכל לבחור בתחום לימודיו ולהשתתף בקורסי ההתמחות )חובה ו/או בחירה כמתחייב. התלמ

קדם לתחום הלימודים הנבחר ו/או לכל אחד מקורסי  -שקורסי החובה בהם נכשל אינם מהווים תנאי

 ההתמחות )חובה ו/או בחירה(.
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 22-ל 22ל הוא בין וממוצע ציוניו המשוקלל הכול באחד מקורסי החובה המחלקתייםסטודנט שנכשל  .ב

 בשנה ב', ויהיה חייב לחזור על הקורס בו נכשל. קורסי חובה בלבדיורשה ללמוד 

ולא יוכל  יופסקו לימודיו 22-וממוצע ציוניו המשוקלל הכולל נמוך מ בשני קורסי חובהסטודנט שנכשל  .ג

דיו רשאי יהיה לחזור על שנה א', אפילו עבר את הקורס במסגרת חוץ מחלקתית. שנה לאחר הפסקת לימו

 הסטודנט להרשם שנית למחלקה בתנאי שיעמוד בכל דרישות הקבלה של אותו שנתון.

בסמסטר ב' )שנה א'( הוא הצלחה בקורס מבוא  הקורס מבוא לגאומורפולוגיהקדם ללימוד -תנאי .ד

 לגיאולוגיה )כולל השתתפות בקמפוס(.

 בסמסטר א'.שיטות כמותיות עובר בקורס התנאי ללימוד מבוא לאקלים בסמסטר ב' של שנה א' הינו ציון  .ה

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר תנאי קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

שיטות 
כמותיות 

 א'+ב'

שיטות כמותיות  2 - 2 2 א'
 למתקדמים

821-8-8248 

אקולוגיה  2 8 3 3 א' 
 לגיאוגרפים

821-8-8128 

פיה גאוגר 3 - 3 3 א' 
 פוליטית

821-8-2228 

מבוא לחישה  3  3 3 א' 
 מרחוק

821-8-2261 

תולדות  2  2 2 ב' 
המחשבה 

 הגאוגרפית

821-8-8218 

 

 תנאי מעבר

ציון עובר בכל הקורסים. אי מילוי התנאי בקורס אחד אינו חוסם את המעבר לשנה ג', אך הסטודנט חייב  .א
                                 לחזור על הקורס בשנה ג'.                   

 בכל הקורסים. אי מילוי התנאי חוסם מעבר לשנה ג'. 21ציון ממוצע מינימאלי של  .ב

 השלמת כל חובות שנה ב' )כולל תרגילים(. .ג

 השתתפות בקורס גאוגרפיה של ארץ ישראל מותנית בהצלחה בכל קורסי החובה המחלקתיים. .ד
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 שנה ג'

 + סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

גאוגרפיה  3  3 3 א'
 פיזית של א"י

821-8-8318 

 821 סמינר  2  2 2 א'

גאוגרפיה  3  3 3 ב'
אנושית של 

 א"י

821-8-8168 

 821 סמינר  2  2 2 ב'

 821-8-3828 סיורים --- --- --- 4 ב'

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 נק"ז. 14תכנית זו מאפשרת לתלמיד ללמוד במחלקה נוספת בהיקף זהה של 

קורסי הבחירה נקודות זכות נוספות להשלמת התואר יבחרו מתוך  2  -נק"ז תמורת ימי הסיור ו 2יוכרו 

 במחלקה.

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 הקורס מס' שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 222-8-2288 מבוא לגאולוגיה 2 2 4 3 א'

גאוגרפיה של  2  2 2 'ב
 אוכלוסין

821-8-8248 

שיטות כמותיות  2 2 4 3 א'
 א'

821-8-8228 

מבוא  4  4 3 ב'
 לגאומורפולוגיה

821-8-8218 

שיטות כמותיות  2 2 4 3 ב'
 ב'

821-8-8268 

מבוא  4  4 4 ב'
למטאורולוגיה 
 וקלימטולוגיה

821-8-8828 

גאוגרפיה  3  3 3 'א
 עירונית

821-8-8228 
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 :תנאי מעבר

 כמפורט בתנאי המעבר בתכנית החד מחלקתית

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 821-8-8218 כרטוגרפיה 2 2 4 3 א'

 821-8-8888 גאוגרפיה כלכלית 2  2 2 א'

ירה התמחות/ בח    4 א'
מתוך לימודי החובה 

התחומיים ו/או 
 לימודי הבחירה

 

 821-8-8268 תצלומי אויר 2 2 4 2 ב'

התמחות/ בחירה     1 ב'
מתוך לימודי החובה 

התחומיים ו/או 
 לימודי הבחירה

 

 

 :תנאי מעבר

 כמפורט בתנאי המעבר בתכנית החד מחלקתית

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול שעותסה"כ  סה"כ נקודות סמסטר

 821-8-8318 גאוגרפיה פיזית של א"י 3  3 3 א'

 821 סמינר * 2  2 2 א'

מתוך קורסי התמחות     3 א'
החובה התחומיים ו/או 

 קורסי הבחירה

 

גאוגרפיה אנושית של  3  3 3 ב'
 א"י

821-8-8168 

 821 סמינר  2  2 2 ב'

קורסי התמחות מתוך     2 ב'
החובה התחומיים ו/או  

 קורסי הבחירה

 

 821-8-3868 סיורים --- --- --- 2 ב'

עבודת הסמינר בשנה ג' תיכתב באחד התחומים לפי בחירת התלמיד, מותנה במספר המקומות  *

 הפנויים בסמינר
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 נק"ז( 10) מחלקה ראשית  –לימודיםהתכנית 

 

תמחות בתחומים הבאים: גאוגרפיה פיזית, המחלקה הראשית ניתן להתכנית הלימודים במסגרת 

 גאוגרפיה אנושית וטכנולוגיות מידע גאוגרפיות )טמ"ג(.

 חובת מגמה
 מח'

נק"ז  התמחויות
 לסיורים

סמינר 
 בתחום

חובה 
מחוץ 
למחל

 קה

 סה"כ

בחירה 
 בתחום

בחירה 
בתחום 

 אחר
גיאוגרפיה 

 פיזית
46 82 1 2 4 4 12 

גאוגרפיה 
 אנושית

46 82 1 2 4 4 12 

טכנולוגיות 
מידע 

 גאוגרפיות

46 82 6 2 4 4 12 

 

 שנה א' 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  2 2 4 3 א'
 לגאולוגיה

222-8-2288 

גאוגרפיה של  2  2 2 'ב
 אוכלוסין

821-8-8248 

שיטות  2 2 4 3 א'
 כמותיות א'

821-8-8228 

 821-8-8218 כרטוגרפיה 2 2 4 3 'א

גאוגרפיה  2  2 2 'ב
 כלכלית

821-8-8888 

מבוא  4  4 3 ב'
 לגאומורפולוגיה

821-8-8218 

גאוגרפיה  3  3 3 א'
 עירונית

821-8-8228 

שיטות  2 2 4 3 ב'
 כמותיות ב'

821-8-8268 

מבוא  4  4 4 ב'
למטאורולוגיה 
 וקלימטולוגיה

821-8-8828 
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 תנאי מעבר:

 כמפורט בתנאי המעבר בתכנית החד מחלקתית  שנה א'.

  שנה  ב'

 קורסי חובה

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

אקולוגיה  2 2 3 3 א'
 לגיאוגרפים

821-8-8128 

שיטות כמותיות  2  2 2 א'
 למתקדמים

821-8-8248 

 821-8-8268 תצלומי אויר 2 2 4 2 א'

 821-8-2821 מבוא לממ"ג 2 2 4 3 ב'

 821-8-2261 מבוא לחישה מרחוק 3  3 3 א'

תולדות המחשבה  2  2 2 ב'
 הגאוגרפית

821-8-8218 

 

 תנאי מעבר

 כמפורט בתנאי המעבר בתכנית החד מחלקתית  שנה ב''

 

 שנה ג'

 סמינרים קורסי חובה+

 מס' הקורס סשם הקור שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

גאוגרפיה פיזית  3  3 3 א'
 של א"י

821-8-8318 

 821 סמינר * 2  2 2 א'

גאוגרפיה  3  3 3 ב'
 אנושית של א"י

821-8-8168 

 821 סמינר * 2  2 2 ב'

 821-8-3868 סיורים --- --- --- 2 ב'

ת חייב להשתתף את עבודת הסמינר בשנה ג' יש לכתוב בתחום ההתמחות. תלמיד בתכנית מחלקה ראשי*

 בסיור רגיונלי בשנה ג' ויבחן על כך. 
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 נק"ז( 81) מחלקה משנית–הלימודים תכנית 

 

 ג'-שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 222-8-2288 מבוא לגאולוגיה 2 2 4 3 

מבוא  4  4 3 
 לגאומורפולוגיה

821-8-8218 

מבוא  4  4 4 
למטאורולוגיה 
 וקלימטולוגיה

821-8-8828 

גאוגרפיה של  2  2 2 
 אוכלוסין

821-8-8248 

 821-8-8128 מבוא לאקולוגיה 2 2 4 3 

 821-8-8228 גאוגרפיה עירונית 3  3 3 

 821-8-8888 גאוגרפיה כלכלית 2  2 2 

סמסטר 
 אחרון לתואר

 821-8-3248 סיור --- --- --- 8

 

 נק"ז ממקבץ הקורסים המוצעים במחלקה. 7ג' הם -הנדרשים בשנים א' בחירה קורסיסה"כ 

 

 (857תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 הערות:

פרסום הנושאים לעבודות הסמינר ובחירתם ייעשו בסוף סמסטר ב' של שנה ב'. יינתן רקע בסיסי 

ידי -כדי שחלק מהעבודה יבוצע כבר בקיץ )גם במקרה של הנחייה עללאיסוף החומר לכתיבת העבודה, 

מורה מן החוץ(. השתתפות התלמיד בסמינר מחייבת את אישור המנחה. רק לאחר קבלת אישור זה 

יירשם התלמיד באינטרנט יש להגיש את עבודת הסמינר עד סוף השבוע הראשון שלאחר תום שנת 

וערוכה לפי הכללים שידרשו )ראה הנחיות בסוף החוברת(. הלימודים כשהיא מודפסת בשני עותקים 

, והסטודנט יאלץ לחזור על הסמינר בשנה לא תתקבלעבודה שתוגש לאחר המועד שיקבע ע"י המרצה 

 שלאחר מכן.
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  בחינות

ומעלה.  12 -במחלקה לגיאוגרפיה קיימת מערכת בחינות שוטפת בסיום כל קורס. ציון עובר בבחינה 

. במקרים מיוחדים תינתן עבודת גמר במקום בחינה. בחינות 21 –ורס עם סימול תואר שני ציון עובר בק

ב' יתקיימו מיד עם סיום הקורס. בחינת מועד מיוחד תינתן רק על פי המתחייב מתקנון -מועד א' ו

 הבחינות. בקשה למועד מיוחד תוגש לכל המאוחר שבועיים לאחר תום מועד הבחינות. 

 

. ציון המועד האחרון הוא הקובע ורות בקורס הוא תנאי הכרחי בכדי לגשת לבחינהסיום החובות הקש

ולא הציון הגבוה מבין השניים. שקלול הציון הסופי בהתאם למטלות שנקבעו במהלך הקורס יקבע ע"י 

כל מרצה בנפרד. סטודנט שנכשל בקורס בשני מועדים רשאי להיבחן שנית )שני מועדים( לאחר שחזר על 

 עם נוספת ועמד בכל חובותיו.הקורס פ

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חינוךהמחלקה ל

 (921)סימן מחשב  

 

 מטרת הלימודים

הלימודים לתואר ראשון בחינוך נועדו להפגיש את הסטודנט עם יסודות המחשבה החינוכית ולתת לו מבט 

תחומי( לתחום החינוך בכלל ולמחקר בתחום הפרט. תחילה ירכוש  -ביקורתי ואינטרדיסציפלינרי )בין

גיה של החינוך, הפסיכולוגיה של החינוך, מחשבת החינוך ובתהליכי הסטודנט בסיס ידע בתחומי הסוציולו

הוראה ולמידה. בהמשך יעמיק הסטודנט בנושאי חינוך מגוונים ובהבנת תהליכים חינוכיים ודרכים להערכתם 

 וקידומם.

 יםהלימודמבנה 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45) מחלקתי-דו –לימודיםהתכנית 

  ובמחלקה נוספת באוניברסיטה.  (נק"ז 45לחינוך)כנית זו מיועדת לתלמידים הלומדים במחלקה ת

 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 3 6 א' + ב'

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא לשיטות 
מחקר כמותיות 

 בחינוך

92199929 

92199929 

 3 6 ב' א' +

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא למחשבת * 
 החינוך

92192249 

92192269 

 3 6 א' + ב'

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא * 
לפסיכולוגיה של 

 החינוך

92199939 

92199129 

 3 6 א' + ב'

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא * 
לסוציולוגיה של 

 חינוך

92192399 

92192329 

 

 הנ"ל  חובה לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים*  
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 :  בשנה א' שניתן ללמוד חירהקורסי בסה"כ 

 נק"ז 2קורס בחירה בהיקף 

 

 לשנה ב' תנאי מעבר

     .46ציון מעבר בבחינות הוא  ,החובה מקורסי אחד בכל לפחות 99 של סופי ציון  .9

 להמשיך את  יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (99 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  . 2

 במחלקה לחינוך. הם לימודי      

   

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 9 3 3 ב' /א'

 

מבוא לשיטות מחקר 

 איכותניות בחינוך

92199992 

שיטות מחקר כמותיות  2 9 3 3 ב' /א'

 בחינוך

92192229 

 2 5 א' + ב'

2 

- 2 

2 

מערכת החינוך 

בישראל: סוגיות 

 יותמרכז

 ונקודות מפנה

92199959 

92199592 

 

 לשנה ג': תנאי מעבר

 ציון מעבר   קורסי החובה של השנה הקודמת. כלסיום ו ,החובה מקורסי אחד בכל לפחות 99 של סופי ציון  .9

  .46בבחינות הוא 

משיך את לה יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (99 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  . 2

 במחלקה לחינוך. לימודיהם 

   

 שנה ג'

 חובה קורס

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 5 א' + ב'

2 

 2 

2 

 סמינר
מרשימת 
 הסמינרים

 

 

 נק"ז 22ג'  -, ב' ובשנים א' שניתן ללמודסה"כ קורסי בחירה 

 ת לשנתיים.הערה: כל קורסי הבחירה במחלקה ניתנים אח*
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 הערות:  

 

 :וחינוך פסיכולוגיההלומדים במסלול דו מחלקתי  תלמידים .9

ילמדו במחלקה לפסיכולוגיה: במקום מבוא לשיטות מחקר  -מתודולוגייםהקורסים את ה .א

. מבוא לסטטיסטיקה, הסקה סטטיסטית ויסודות פילוסופיים של המדע -כמותיות בחינוך ילמדו

 ית.יילמדו פסיכו' ניסו -ותיות בחינוךבשנה ב': במקום שיטות מחקר כמ

הקורסים פסיכולוגיה חברתית, אישיות, התפתחותית וקוגניטיבית ילמדו  -קורסי בחירה .ב

 במסגרת המחלקה לפסיכולוגיה.

 .במחלקה לחינוךהסטודנטים ילמדו  הקורס מבוא לשיטות מחקר איכותניותאת  .ג

 וחינוך ילמדו את הקורסים  ואנתרופולוגיה סוציולוגיהסטודנטים הלומדים במסלול דו מחלקתי        .2

 המתודולוגיים על פי החלוקה הבאה:       

סטטיסטיקה א+ ב במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )במקום מבוא לשיטות מחקר  -שנה א' .א

 כמותיות בחינוך(.

. במחלקה לסוציולוגיה ו הסטודנטים ילמד ות שיטות מחקר איכותנימבוא להקורס את  -שנה ב' .ב

 בחינוך ילמדו הסטודנטים במחלקה לחינוך.את הקורס שיטות מחקר כמותיות 
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 נק"ז( 08) מחלקה ראשית  –לימודיםהתכנית 

התואר הראשון. הרישום  תכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב את לימודי החינוך במסגרת לימודי

התלמיד/ה   .שנה הראשונה ללימודים במסלול הדו מחלקתיללימודים במסלול זה נעשה לאחר סיום ה

 רשאי  שנה א', חובות סיום נק"ז. לאחר  29 של בתוכנית זו ישתתף/תשתתף בשעורים במחלקה  לחינוך בהיקף

 ראשית. בתוכנית חינוך מחלקה ללימודים מועמדות ועומד/ת בדרישות, להגיש  בכך, הרוצה תלמיד/ה,

כל קורסי  של משוקלל פי ממוצע-שנה א' )על בלימודי טובים ביותרה ההישגים בעלי לתלמידים מוצעת התוכנית

בקשה על גבי טופס המופיע  א'(. לאחר סיום חובות שנה א' רשאי התלמיד/ה להגיש בשנה המצוינים החובה

  .באתר המחלקה

 תלמיד/ה הבוחר/ת ללמוד בתכנית זו יוכל/תוכל להתמקד באחד מהמסלולים הבאים:

 פסיכולוגיה במערכת החינוךא.    

 ב.    מנהל חברה ומדיניות חינוך 

 ג.    תוכנית לימודים והוראה. 

 

 הקבלה לתוכנית ראשית .9

 ומעלה. 19 -ניתן להתקבל לתוכנית ראשית משנה ב' ובתנאי שממוצע הציונים בקורסי חובה שנה א' הוא מ

ה למדעי הטבע חייבים בתום שנה א' להגיע . סטודנטים שהתקבלו לתוכנית ראשית חינוך ומשנית בפקולט2

 לפחות, ולא יופסקו לימודיהם. 19לממוצע של 

 ומעלה. 19תנאי הקבלה ללימודים בתוכנית מחלקה ראשית הוא ממוצע 

 

 נק"ז 08מחלקה ראשית  -פירוט תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סה"כ נקודות זכות סמסטר

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס סשם הקור שעות

 א'+ ב'

 

6        3 

       3 

9 

9 

2 

2 

מבוא לשיטות מחקר 

 כמותיות בחינוך

92199929 

92199929 

 3         6 א'+ ב'

        3 

9 

9 

2 

2 

 92192249 * מבוא למחשבת החינוך

92192269 

 3         6 א'+ ב'

        3 

9 

9 

2 

2 

* מבוא לפסיכולוגיה של 

 החינוך

92199939 

92199129 

 3 6 א'+ ב'

3 

9 

9 

2 

2 

* מבוא לסוציולוגיה של 

 החינוך

92192399 

92192329 

 

 הנ"ל  חובה לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים*  

 שניתן ללמוד בשנה א':   קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז 2בהיקף של  קורס בחירה אחד
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 תנאי מעבר לשנה ב'

 .46ציון מעבר בבחינות הוא  ,ההחוב מקורסי אחד בכל לפחות 99 של סופי ציון  .9

 להמשיך את  יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (99 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  . 2

 במחלקה לחינוך. לימודיהם       

 . בכל אחד ממסלולי הלימוד במחלקה ראשית ישנו קורס חובה המהווה תנאי קבלה למסלול:3

תלמידים המעוניינים להתקבל למסלול זה מחויבים ללמוד את הקורס  -חינוך. פסיכולוגיה במערכת הא

 "מבוא לפסיכולוגיה חינוכית".

תלמידים המעוניינים להתקבל למסלול זה מחויבים ללמוד את הקורס  -. מנהל חברה ומדיניות חינוכיתב

 "מבוא לסוציולוגיה של החינוך".

ים להתקבל למסלול זה מחויבים ללמוד את הקורס תלמידים המעוניינ -. תכניות לימודים והוראהג

 "מבוא למחשבת החינוך".
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

מס'  שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 הקורס

 3 6 א'+ב'

3 

9 

9 

2 

2 

קורס נוסף מבין שלושת 

הקורסים  שלא נלמד 

 בשנה א'

 

מבוא לשיטות מחקר  2 9 3 3 א'/ ב'

 ותניות בחינוךאיכ

92199992 

שיטות מחקר כמותיות  2 9 3 3 א'/ ב'

 בחינוך

92192229 

 2 5 א' + ב'

2 

 2 

2 

 מערכת החינוך בישראל:

 סוגיות מרכזיות

 ונקודות מפנה

92199959 

92199592 

 2 5 א' + ב'

2 

 2 

2 

סמינר מרשימת 

 הסמינרים

 

   
 נק"ז אשר יתחלקו בין השנים. 32ג' -ב' ו ',סה"כ קורסי בחירה שניתן ללמוד בשנים א

 *הערה: כל קורסי הבחירה במחלקה ניתנים אחת לשנתיים.

 

 תנאי מעבר לשנה ג'

 ציון מעבר  קורסי החובה של השנה הקודמת. כלסיום ו ,החובה מקורסי אחד בכל לפחות 99 של סופי ציון  .9

    .46בבחינות הוא      

 להמשיך את  יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (99 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  . 2

 במחלקה לחינוך. לימודיהם      

   

 שנה ג'

 קורס חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 5 א'+ב'

2 

 2 

2 

סמינר )סמינר אחד 
במסלול הנלמד( 

 מרשימת הסמינרים
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 ים בתוכנית מחלקה ראשית:  נדרש קורסי בחירה 

 

 . נק"ז 5בחירה במסלול הנבחר, כל קורס בהיקף קורסי  5

 נק"ז מקורסי הבחירה המוצעים בתוכנית . 96* תלמידים בתוכנית מחלקה ראשית נדרשים ללמוד 

חייבים ללמוד את הקורסים הבאים: פסיכו' של האישיות,  החינוךבמסלול לפסיכולוגיה במערכת  *  תלמידים

 נק"ז. 96סה"כ  סיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה קוגניטיבית.פ

 שימו לב: הקורסים הנ"ל ניתנים אחת לשנתיים. -* הערה

חייבים לבדוק את דרישות הקדם של  התוכנית לה הם  –*  תלמידים המעוניינים להמשיך לימודים לתואר שני 

 רוצים להציג את מועמדותם.

 

 ר:תנאי מעב

    .46ציון מעבר בבחינות הוא  קורסי החובה של השנה הקודמת. כלסיום ו בסמינר, לפחות 99 של סופי ציון  .9

להמשיך את     יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (99 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  . 2

 במחלקה לחינוך. לימודיהם 
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 נק"ז( 80) מחלקה משנית–ודים הלימתכנית 

 הלומדים  לתלמידים וגם אחרת במחלקה ראשית מחלקה בתוכנית הבוחרים כנית זו מיועדת לתלמידיםת

 .(959)  תחומיים -במחלקה ללימודים רב

 לבחור נק"ז( ניתן 99)  הנקודות יתרת את נק"ז(  92ללמוד את כל קורסי החובה של שנה א' ) על התלמידים 

 א', ב'. שנים של חירההב מקורסי

 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 3 6 א' + ב'

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא לשיטות 
מחקר כמותיות 

 בחינוך

92199929 

92199929 

 3 6 א' + ב'

3 

9 

9 

2 

2 

* מבוא למחשבת 
 החינוך

92192249 

92192269 

 3 6 א' + ב'

3 

9 

9 

2 

2 

* מבוא 
לפסיכולוגיה של 

 החינוך

92199939 

92199129 

 3 6 א' + ב'

3 

9 

9 

2 

2 

* מבוא 
לסוציולוגיה של 

 חינוך

92192399 

92192329 

 

 הנ"ל  חובה לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים*  

 :  בשנה א'בחירה שניתן ללמוד קורסי סה"כ 

 נק"ז 2קורס בחירה 

 

 לשנה ב' תנאי מעבר 

     .46ציון מעבר בבחינות הוא  ,החובה מקורסי אחד בכל לפחות 99 של ופיס ציון  .9

 להמשיך את  יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (99 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  . 2

 במחלקה לחינוך. לימודיהם       

 שנה ב' 

נק"ז, מתוך רשימת הקורסים של שנה  2 קורסי בחירה בהיקף של: בשנה ב'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 ב'.

 כל קורסי הבחירה במחלקה ניתנים אחת לשנתיים. הערה:*
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 :כלליות לכלל הסטודנטים הערות

 רשאי המרצה. המרצה י"ע אחרת נקבע אם אלא חובה, היא סמינר בפגישות או בקורס התלמידים נוכחות .9

תגרור את הפסקת  מהשעורים 29%-מ ביותר מוצדקת בלתי בשיעור. היעדרות התלמידים נוכחות את לבדוק

 הלימודים של התלמיד/ה בקורס.

 באותה או הסמינר הקורס חלקי שני את ללמוד במידה ומדובר בקורס או סמינר שנתי תלמידים חייבים . 2

 . לימודים, הציון ידווח בסוף השנה לאחר מילוי כל מטלות הקורס שנת

הקורס. שינוי מועד זה  נלמד  בה שנה אותה של בספטמבר 39 הוא נרעבודת סמי להגשת אחרון תאריך. 3

 בסמכות ועדת ההוראה של המחלקה בלבד.

         הגשה אישור ולקבל גיבוי עותק ברשותם להשאיר  התלמידים על קורס או סמינר  עבודת הגשת בעת. 5

 .המחלקה ממזכירות

 מסיום הסמסטר.שבועות  4תאריך אחרון להגשת עבודות רגילות הוא . 4

 תאריך אחרון להגשת בקשה למועד ד' הוא שבוע מיום החשיפה האחרון של הבחינה במועד ג'.. 6

 

 קורסים דרישות 

 שלון בבחינה יגרום להפסקת לימודים בקורס.י. כ46ציון מעבר בבחינות הוא .  9

 חינה.השנתי, תחשב כב הציון בחישוב יותר או 39%שמשקלה  חובה בקורס בית .  עבודת2

  

 חזרה על קורסים

 לגבי רק זאת יוכלו לעשות קורס, על חזרה ידי-על הציון את לשפר תלמידים שלא נכשלו בקורס אך רוצים .  9

 סמינרים(. או בחירה קורסי לגבי )ולא חובה קורסי

 ממנו. חלק על ולא במלואו הקורס יחזרו על קורס חובה, על .  תלמידים המבקשים לחזור2 

                                                                                                                                                                                              על קורס תהיה אך ורק בשנה עוקבת.חזרה .  3 

 

 סיום חובות לב.א.

 29 -ה עד המחלקה  למזכירות כך על לתואר ב.א. יודיעו  חובותיהם  את לסיים שים למידים המבק.   ת9

 .המתאימים לכך הטפסים את וימלאו  אותה שנה של בדצמבר

 לפחות. 64על מנת לקבל את התואר יש להגיע לממוצע של    .2

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 היחידה לקידום המקצועיות בחינוך )לימודי תעודת הוראה(

 (939)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

: במקצועות הנלמדים בביה"ס העל יסודימכשירה סטודנטים להוראה לקידום המקצועיות בחינוך היחידה 

לשון עברית, ספרות עברית, מחשבת ישראל, היסטוריה, אזרחות, גיאוגרפיה, אנגלית, ארכיאולוגיה, מקרא, 

ניהול, כלכלה,  עולם הערבים והאסלאם, תקשורת, אומנות, סוציולוגיה(,-עי החברה )פסיכולוגיהפילוסופיה, מד

גיאולוגיה, טכנולוגיה, טכנולוגיות מידע, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול, משאבי אנוש, 

 מדעי המחשב, ומתמטיקה. 

יסודי, בהוראת -יבוץ לשנת ההתמחות )סטאז'( בבי"ס עללשלבוגרים מוענקת תעודת הוראה, שהיא תנאי הכרחי 

-שיון הוראה לכתות י"אימשרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת רהמקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה. 

 י"ב.

כל התוכניות כוללות לימודים תיאורטיים ומעשיים שמטרתם להכשיר את הלומדים לקראת עבודתם כמורים 

. הלימודים התיאורטיים עוסקים בחינוך, פדגוגיה ודידקטיקה. במקביל מתנסים יסודיים-בבתי הספר העל

 הלומדים בבתי ספר נבחרים, תוך ליווי בהנחיה אישית וקבוצתית. 

 כל הקורסים הינם קורסי חובה.

 

 מבנה הלימודים

o שנתית-תכנית דו 

o שנתית לבוגרים בעלי תואר -תכנית חדBA לפחות במקצוע הנלמד בבית הספר 

o חסרי תעודת הוראה , בעלי ותק של שנתיים לפחות,שנתית למורים-ת חדתכני 
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 נק"ז 58, סה"כ  (נק"ז 81נק"ז + 08שנתי )-תוכנית דו .א

 

 נק"ז 80 -שנה א'

 מבנה הלימודים

סה"כ  סמסטר

 נק"ז

 מס' הקורס שם הקורס שעות יום 

 939.9.9299 מדידה בחינוך 95-92 א' 2 ב'

  המקצוע סדנה להוראת 96-95 א' 5 שנתי

 939.9.9939 סדנה בניהול וחינוך כיתה 92-96 א' 2 א'

 939.9.9929 חינוך אזרחי ורב תרבותיות 29-92 א' 2 א'

 939.9.9991 ליקויי למידה 95-92 א' 2 ב'

 92     שנתי

 

לפי 

 תיאום

מתקיים 

 בביה"ס 

 939.9.9915 התנסות בהוראת המקצוע

939.9.9295 

 939.9.9995 םהכנת חומרי 92-96 א' 2 ב'

משמעותית באמצעות למידה  29-92 א' 2 ב'

 לוגיתחשיבה דיא

939.9.9992 

          

 נק"ז 15 -שנה ב'

 

סה"כ  סמסטר

 נק"ז

 מס' הקורס שם הקורס שעות יום 

תרומת מדעי התנהגות לחינוך  92-96 'ג 6 א'

 ולהוראה

939.9.9929 

939.9.9549 

מתמחים  סדנת סטאז' )למורים 92-96 א' 5 שנתי

 בלבד(

939.9.9199 

939.9.2999 

 921.9.9959 מערכת החינוך בישראל 92-96 ג' 5 שנתי

921.9.9592 

  דיאלוגיתפדגוגיה  29-92 ג' 2 א'

מוטיבציה  של תלמידים ללמידה  29-92 ג' 2 ב'

 ומוטיבציה של מורים להוראה

 

                         

פטורים מדיאלוגיה פדגוגית ומוטיבציה.*סטודנטים בסטאז' )התמחות(, יהיו 
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 נק"ז  85נק"ז התנסות( סה"כ  18נק"ז +  08שנתית )-תוכנית חד .ב
 

 מבנה הלימודים

סה"כ  סמסטר

 נק"ז

יום 

 בשבוע

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 921.9.9959 מערכת החינוך בישראל 92-96 ג' 5 שנתי

921.9.9592 

  סדנה להוראת המקצוע 96-95 א' 5 שנתי

 92 שנתי

 

לפי 

 תיאום

מתקיים 

 בביה"ס

  התנסות בהוראת המקצוע

 939.9.9939 ניהול וחינוך כיתהסדנה  ב 92-96 א' 2 א'

939.9.9959 

תרומת מדעי התנהגות לחינוך  96-93 ג' 6 שנתי

 ולהוראה

939.9.9929 

 939.9.9991 ליקויי למידה 95-92 א' 2 'ב

 939.9.9299 מדידה בחינוך 95-92 א' 2 א'

למידה משמעותית באמצעות  29-92 א' 2 ב'

 חשיבה דיאלוגית

939.9.9992 

 939.9.9929 חינוך אזרחי ורב תרבותיות 29-92 א' 2 א'

 939.9.9995 הכנת חומרים 92-96 א' 2 ב'

  פדגוגיה דיאלוגית 29-92 ג' 2 א'

מוטיבציה של תלמידים ללמידה  29-92 ג' 2 ב'

 ומוטיבציה שלמורים להוראה
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 נק"ז 06סה"כ  (התנסות נק"ז 6+  נק"ז 80ת למורים בעלי ותק )שנתי-חד תוכנית .ג

 

 הלימודים מבנה

סה"כ  סמסטר

 נק"ז

יום 

 בשבוע

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

 921.9.9959 מערכת החינוך בישראל 92-96 'ג 5 שנתי

921.9.9592 

 5 שנתי

 

במערכת  סדנה להוראת המקצוע 96-95 א'

 השעות

 939.9.9991 ליקויי למידה 95-92 א' 2 ב'

 939.9.9939 ניהול וחינוך כיתהסדנה ב 92-96 א' 2 א' 

939.9.9959 

 6 שנתי

 

לפי 

 תאום

מתקיים 

 בביה"ס

 939.9.9995 התמחות בהוראה

939.9.9995 

תרומת מדעי התנהגות לחינוך  96-93 ג' 6 שנתי

 ולהוראה

939.9.9929 

939.9.9549 

 939.9.9299 מדידה בחינוך 95-92 א' 2 א''

 939.9.9995 הכנת חומרים 92-96 א' 2 ב'

למידה משמעותית באמצעות חשיבה  29-92 א' 2 ב'

 דיאלוגית

939.9.9992 

 939.9.9929 חינוך אזרחי ורב תרבותיות 29-92 א' 2 א'

  פדגוגיה דיאלוגית 29-92 ג' 2 א'

דים ללמידה מוטיבציה של תלמי 29-92 ג' 2 ב'

 ומוטיבציה של מורים להוראה

 

 

 

 תנאי המעבר לקבלת תעודת הוראה )לכל התוכניות(

 בבית הספר., לפחות, בסמינר הדידקטי ובהתנסות 99ציון   .9

 , לפחות, בלימודי שנה א'.99ציון ממוצע של   .2

 ם.בניהול וחינוך כיתה ובהכנת חומרי, לפחות, בסדנת הסטאז', בסדנה 99ציון ממוצע של   .3

 , לפחות, בכל לימודי תעודת הוראה.99לקבלת תעודת הוראה: ציון ממוצע משוקלל של   .5
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 הערות )לכל התוכניות(: 

ישתלבו שסטודנטים ואזרחות חייבים בלימודי השלמה.  *  סטודנטים להוראת מקרא, היסטוריה, אנגלית 

קנות האוניברסיטה )ראו שנתון ישלמו שכר לימוד לפי ת, באוניברסיטת בן גוריון, בקורסי המחלקות

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה(.

 

 : להלן הנושאים של קורסי ההשלמה 

 כפי שייקבע על ידי המסלול להוראת המקרא במחלקה למקרא.    – מקרא

לתלמידי היסטוריה של עם ישראל: מבואות מהיסטוריה כללית: עת חדשה, ימי הביניים,  – היסטוריה

די היסטוריה כללית: מבואות מהיסטוריה של עם ישראל בכל שלושת העת העתיקה.  לתלמי

 התקופות הנ"ל.

הקורס: "בלשנות מיושמת") או קורס חלופי תואם תוכן(. סטודנטים  דוברי אנגלית, שאין   – אנגלית

 נק"ז מהמחלקה לספרויות זרות )אנגלית(. 22 -להם תואר באנגלית יידרשו ל

ראל, מיעוטים בישראל, החברה בישראל, הרעיון המדיני, מפלגות המשטר הפוליטי ביש   –אזרחות 

 בישראל, דת ומדינה.

 פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה של האישיות,  –מדעי החברה 

 יסודות  הסוציולוגיה, מבנה חברתי של ישראל.  

 

 סטודנטים שידרשו להשלמות, יתקבלו בתנאים הבאים:

 מחו"ל, יסיימו את ההשלמות טרם לימודיהם לתעודת הוראה.בעלי תארים  .9

 ותר משני קורסי השלמה, יסיימו אתבעלי תארים מאוניברסיטאות בארץ, שיידרשו לי .2

 ההשלמות טרם לימודיהם לתעודת הוראה.          

 את ההשלמות יש לסיים תוך שנת לימודים אחת. .3

 לפחות. 94יסיימו כל אחד מן הקורסים בציון של  .5

 וגרים אשר ילמדו במסלול הדו שנתי, תינתן להם האפשרות, לפי שיקול ועדת הוראה מחלקתית, ב .4

 ללמוד את ההשלמות תוך כדי לימודי ההוראה.          

    

השיעורים . חובת נוכחות חלה בכל לימודי תעודהביחידה לקידום המקצועיות בחינוך הלימודים הם  *

 אלא אם נאמר אחרת.

 

 לעצמה את הזכות לעשות שינויים במידת הצורך היחידה שומרת. 

 

 חובה לקרוא את תקנון הלימודים לתואר ראשון
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 המחלקה לפוליטיקה וממשל

 (831)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

המחלקה לפוליטיקה וממשל מציעה לך סביבת לימודים חדשנית, מצוינת ומעניינת שתאפשר לך רכישת ידע 

 וכלים בתחום.

כגון  –סגל המחלקה מונה מרצים מצוינים וחוקרים מובילים הן בתחומים המקובלים של מדע המדינה 

והן בתפר בין פוליטיקה ותחומים אחרים כמו  -, פוליטיקה ישראלית או פוליטיקה השוואתית ה מדיניתבמחש

 סוציולוגיה, גאוגרפיה, והיסטוריה.

המחלקה מציעה תכנית לימודים ופעילויות שונות )כגון כנסים וסמינרים( המאפשרות הסתכלות רפלקסיבית 

 וביקורתית על גישות תיאורטיות ותהליכים חברתיים.

תחומית ובכך שואפת להרחיב את הידע העיוני והמחקרי -חלקה לפוליטיקה וממשל שמה דגש על גישה רבהמ

פורמאלית והמהותית בשאלות של זהות, בתחומי היחסים בין האזרח ומערכות השלטון, ובהבנת המשמעות ה

 .של הדמוקרטיה

במסגרותיה המוסדיות כמו כן, מנסה המחלקה להעמיק את ההבנה המדעית של ההתנהגות הפוליטית 

 והאידיאולוגיות.

 
 

 יםהלימודמבנה 

o  מחלקתית-דותכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא לפוליטיקה  4 2 6 6 א'
 וממשל

831.8.1268 

מבוא למחשבה  4 8 5 5 א'
 מדינית

831.8.1838 

 3 5 ב' א'+

3 

8 

8 

2 

2 

מבוא ליחסים 
 בינלאומיים

831.8.1248 

831.8.1258 
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 3 5 ב' א'+

3 

8 

8 

2 

2 

מבוא היסטורי 
 לפוליטיקה בת זמננו

831.8.1838 

831.8.1818 

המשטר הפוליטי  4 8 5 5 ב'
 בישראל

831.8.1828 

 

 

 בכל הקורסים. 65ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  לפחות בקורסי החובה 31ן ציו: תנאי מעבר

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 4 6 ב' א'+

4 

2 

2 

2 

2 

 831.8.1858 שיטות מחקר

831.8.1868 

פוליטיקה מבוא ל 4 - 4 4 ב' א'+
 השוואתית

831.8.1238 

831.8.1628 

 

 

 הנדרשים בשנה ב':   קורסי בחירהסה"כ 

 

 בכל הקורסים. 65ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  לפחות בקורסי המבוא 31ציון : תנאי מעבר

 

 שנה ג'

 סמינרים קורסי חובה+

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר    4 א'/ב'

בשפה  *קורס    4 
 האנגלית

 

 

האנגלית קורסים בשפה , מתוכם נק"ז  84קורסי בחירה בהיקף ג':   -ב'ו הנדרשים בשנה קורסי בחירהסה"כ 

 אפשרות להבחן או להגיש עבודות בשפה העברית.הקיימת . בקורסים אלו נק"ז 4בהיקף 

  

 * רשימת קורסי הסמינר והבחירה תפורסם באתר.
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 נק"ז( 08) ית מחלקה ראש –לימודיםהתכנית 

 שנה א' 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

לפוליטיקה  מבוא 4 2 6 6 א'
 וממשל

831.8.1268 

מבוא למחשבה  4 8 5 5 א'
 מדינית

831.8.1838 

 3 5 א'+ב'

3 

8 

8 

2 

2 

מבוא ליחסים 
 בינלאומיים

831.8.1248 

831.8.1258 

 3 5 א'+ב'

3 

8 

8 

2 

2 

מבוא היסטורי 
 לפוליטיקה בת זמננו

831.8.1838 

831.8.1818 

המשטר הפוליטי  4 8 5 5 ב'
 בישראל

831.8.1828 

 

 

 תנאי מעבר: ציון 31 לפחות בקורסי החובה ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 65 בכל הקורסים.

 

 שנה  ב'

 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות תרגולשעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 4 6 א'+ב'

4 

2 

2 

2 

2 

 831.8.1858 שיטות מחקר

831.8.1868 

מבוא לתיאוריה  4 - 4 4 
 פוליטית עכשווית

831.8.1843 

מבוא לפוליטיקה  4 - 4 4 א'+ב'
 השוואתית

831.8.1238 

831.8.1628 

 

 תנאי מעבר:  ציון 31 לפחות בקורסי החובה ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 65 בכל הקורסים.
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 שנה ג'

 

 קורסי חובה + סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר*    4 

  סמינר    4 

  קורסי תשתית    82 

 

 

 ג':  -הנדרשים בשנה ב' ו קורסי בחירהסה"כ 

קיימת . בקורסים אלו נק"ז 1ם בשפה האנגלית בהיקף נק"ז מתוכם קורסי 21קורסי בחירה בהיקף 

 אפשרות להבחן או להגיש עבודות בשפה העברית.ה

 

 *רשימת קורסי הסמינר, התשתית וקורסי הבחירה תפורסם באתר המחלקה

 

 נק"ז( 80) מחלקה משנית–תכנית הלימודים 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס הקורס שם שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא לפוליטיקה  4 2 6 6 א'
 וממשל

831.8.1268 

המשטר הפוליטי  4 8 5 5 ב'
 בישראל

831.8.1828 

*מבוא למחשבה  4 8 5 5 א'
 מדינית

831.8.1838 

 3 5 ב' א'+

3 

8 

8 

2 

2 

*מבוא ליחסים 
 בינלאומיים

831.8.1248 

831.8.1258 

 3 5 ב' א'+

3 

8 

8 

2 

2 

*מבוא היסטורי 
יטיקה בת לפול

 זמננו

831.8.1838 

831.8.1818 

 * יש לבחור קורס אחד בלבד מתוך השלושה 
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 לפחות בקורסי החובה 31ציון : תנאי מעבר

 

 שנה ב'

 

 נק"ז מתוך קורסי הבחירה המוצעים ע"י המחלקה 1: הנדרשים בשנה ב' קורסי בחירהסה"כ 

 

 שנה ג'

 

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר*    4 

 * רשימת קורסי הסמינר והבחירה תפורסם באתר המחלקה. 

 

 (751תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון   



 

ה )
ק

טי
מ

ת
מ

04
1

ה )
ק

טי
ס

טי
ט

ס
 )

04
1

ה (
בר

ח
ה

 ו
ח

רו
ה

י 
דע

מ
ב

 



 

222 

 

  דו מחלקתי  BA -מתמטיקה ל

 (021)סימן מחשב 

 קורסי חובה

 שם המקצוע מספר מקצוע
מס'  היקף

 ודותנק

ניתן 

 בסמסטר
 מקצועות קדם

 שנה בתואר

 ת ה

 א  סתיו  6       2     5 0 אינפיניטסימלי חשבון    210-01100

 א 210-01100 אביב 6 2     5 2 אינפיניטסימלי חשבון   210-01120

 ב 210-01120 אביב 2  2 תורת הפונקציות המרוכבות 210-01250

210-01210 
מבוא ללוגיקה ותורת 

 הקבוצות
  סתיו 5 2 2

 א

 סתיו 6 2 5                         0 אינפיניטסימלי חשבון 210-01100
210-01120  

210-02120 

 ב 

 אביב 5 2 2 מתמטיקה בדידה 210-02210
210-01210 

210-02100 # 

 א

 א  סתיו 5 2 2 0אלגברה  210-02100

 א 210-02100 אביב 5 2 2 2אלגברה  210-02120

 ב 210-02120 סתיו 2.5 0 2 מבנים אלגבריים 210-02100

    .465   סה"כ 

 # ניתן ללמוד במקביל

 בחירה מצומצמת במתמטיקה:

 יש לבחור שלושה קורסים מבין הקורסים הבאים:

 שם המקצוע מספר מקצוע
מס'  היקף

 ודותנק
ניתן 

 מקצועות קדם בסמסטר
 ת ה

דיפרנציאליות  משוואות 210-01160
  210-01120 סתיו 5 2     2 רגילות

210-02120 

  210-02210 סתיו 5 2 2 הסתברות 210-00110
210-01120 

  סתיו 5 2 2 מבוא למדעי המחשב 212-00100

 210-01100 סתיו 2 - 2 יסודות תורת המידה 210-01100

 אביב 2 - 2 מבוא לטופולוגיה 210-01100
210-01120 

210-02120 

 210-01100 אביב 2 - 2 פורייה תאנליז 210-01200

 210-02100 אביב 2 - 2 תורת השדות ותורת גלואה 210-02120

   02-05   סה"כ 

 

 -מבוא לטופולוגיה ו 210-01100 הקורסים : כדי להמשיך ללימודי תואר שני במתמטיקה, חובה ללמוד אתהערה
 יסודות תורת המידה. 21001100

 לתואר 60.5 – 50.5סה"כ 



 

 א' 224
 

 B.A-ל סטטיסטיקה 

 (341)סימן  מחשב            

 

הפקולטה במסגרת  מחלקתית-.  ניתנת במסגרת תכנית דוB.Aתכנית הלימודים בסטטיסטיקה לקראת התואר 

 55הקורסים בסטטיסטיקה יינתנו במסגרת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול ויכללו  למדעי הרוח והחברה.

 .קריטריונים דומים לאלו הנהוגים בחוג לכלכלההקבלה לתכנית תיקבע על פי  נק"ז.

 

 מבנה הלימודים

 סטטיסטיקה - מחלקתית-ותכנית ד .  1

   שנה א'
 נק"ז שם הקורס מס' הקורס

 4 3חדו"א לתעו"נ  201-1-9611

 4 2חדו"א לתעו"נ  201-1-9621

 3.5 אלגברה לינארית 201-1-9181

 3.5 מבוא להסתברות תעו"נ 364-1-1041

 C 4-מבוא לתיכנות ב  202-1-9031

 19   סה"כ נק"ז

   

   שנה ב' + ג'

 נק"ז שם הקורס מס' הקורס

 3.5 אמידה ומבחני השערות 364-1-1291

 3.5 רגרסיה לינארית 364-1-1061

 3.5 תיכנון ניסויים 364-1-1071

 3.5 בקרת איכות ואמינות 364-1-1091

 3.5 164-2-3553ספרתית או סימולציה  סימולציה 364-1-3091

 3.5 3חקר ביצועים  364-1-3051

 3 סטיקהינושאים נבחרים בסטט 364-1-1571

 3  סמינר סמינר: -חדש 

 9  קורסי בחירה:

   טקסט וכריית תוכן באינטרנט  כריית  372-2-5312

   מבוא לאקונומטריקה 142-1-1081

   2חקר ביצועים  364-1-3061

   נק"ז( 4סטטיסטיקה מתמטית ) 201-1-8011

   מבוא לקבלת החלטות 364-1-4241

   תורת התורים 364-2-1021

   תורת המשחקים 364-2-1131

 36   סה"כ נק"ז

 55סה"כ נק"ז:  

 * ייתכנו שינויים בנושאי קורסי הבחירה
 85-6452546 אחראית אקדמית התוכנית -פרופ' עדנה שכטמן 

 ednas@bgumail.bgu.ac.ilאו למייל 
  

mailto:ednas@bgumail.bgu.ac.il
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 התוכנית למדעי ההתנהגות

 (111)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

תכנית הלימודים במדעי ההתנהגות עוסקת בהתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורים: פרט 

)פסיכולוגיה(, חברה )סוציולוגיה( ותרבות )אנתרופולוגיה(. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים היכרות עם 

ה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה ומאפשרת הן שילוב בין התחומים והן התמקדות באחד מהם. תחומי הפסיכולוגי

הכרות זו כוללת הקניית כלים תיאורטיים ומחקריים בשלושת הדיסציפלינות בנוסף להתוודעות לכלים 

 טיפוליים  בפסיכולוגיה.

לבוגריה להמשיך את  מחלקתי, בסיס אקדמי המאפשר-התכנית מקנה לתלמידיה, הלומדים במסלול החד

הסוציולוגיה  הלימודים לתואר מוסמך ללא דרישות השלמה בכל האוניברסיטאות בארץ בתחומי הפסיכולוגיה,

 והאנתרופולוגיה.

   מבנה הלימודים

o מחלקתי במדעי ההתנהגות-מסלול חד 

o ה ובקמפוס אילת בלבדומחלקתי במדעי ההתנהגות במכללת אחו-מסלול דו 

 נק"ז( 801ד מחלקתי )ח –לימודיםהתכנית   

 שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

יסודות פילוסופיים של מדע  2 0 2 2 'ב
 101.1.0012 הפסיכולוגיה

 101.1.0011 מבוא לסטטיסטיקה 3 1 1 3 'א

 101.1.000190001 מבוא לפסיכולוגיה 1 2 6 5 'ב +'א

 101.1.005191001 פסיכולוגיה פיזיולוגית 1 *1 5 1 'ב +'א

 101.1.0061 הסקה סטטיסטית 3 1 1 3 'ב

 102.1.011090120 יסודות הסוציולוגיה 1 2 6 5 'ב +'א

 102.1.001090100 מבוא לאנתרופולוגיה 1 2 6 5 'ב +'א

 2 0 2 2 'ב
קורס בחירה בסוציולוגיה 

 ואנתרופולוגיה
102.1. 

 ל פעם בשבועיים*תרגי
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 תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה א' למעמד של תלמיד/ת שנה ב'

 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א'  56ציון  .1

 שנה א'.החובה של לפחות הכולל את קורסי  00ציון ממוצע משוקלל  .2

לחזור    ,הוראה תלאחר אישור מועד לעיל, רשאי9ת  2תלמיד9ה שלא הגיע9ה לממוצע הנדרש לפי סעיף 

    שנה א' או על חלק מהם, וזאת בשנת הלימודים העוקבת את השנה בה  פעם אחת בלבד על לימודי

      קורסי שנה א'. תלמיד9ה זה9ו י9תהיה במעמד של שנה א'. סיים9מה לראשונה את               

 ג'-שנה ב' ו להירשם לקורסים שלסטודנט שלא עומד בתנאים אלה, אינו רשאי 

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 101.1.0020 פסיכולוגיה ניסויית 2 - 2 3 'א

 101.1.0060 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 1 1 'א

 101.1.0050 פסיכולוגיה קוגניטיבית 3 1 1 1 'א

 101.1.0030 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 'ב

 101.1.0101 רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות 2 1 3 3 'ב

 2 1 '+ב'א

2 

- 2 

2 

 101.1.0131 התנהגות אבנורמלית

101.1.0111 

 1 6 '+ב'א

1 

2 

2 

2 

2 

 102.1.0011 החברה הישראלית

1.2.1.0021 

 102.1.0111 מבוא לשיטות מחקר איכותניות 2 2 1 3 'ב

ו9או  'א
 'ב

 .102.1 קורס בלימודים אזוריים** 2-1 0 2-1 2-1

 

סים המתמקדים בחברה מחוץ יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים בנושא לימודים אזוריים: קור *

 לישראל.
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 תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה ב' למעמד של תלמיד/ת שנה ג'

לפחות הכולל את כל הקורסים  65לפחות בקורסים המוגדרים כקורסי חובה שנה ב' וממוצע משוקלל  56ציון 

 .שנלמדו בשנה ב'

 שנה ג'

 + סמינריםקורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 2 1 'ב +'א

3 

- 

1 

2 

2 

 101.1.0010 אישיות

101.1.0100 

או  101.1.0031 למידה או תפיסה* 2   2 2 'א
101.1.0000 

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות  2 1 3 3 'א
 ואנתרופולוגיות

102.1.0330 

 102.1.0100 תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות 2 1 3 3 'ב

 102.1.0310 תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות 2  1 3 3 'ב

סמינר מתחום סוציולוגיה  1  1 1 א' +ב'
 ואנתרופולוגיה

102.1. 

ו9או  'א
 'ב

 .101.1 סיכולוגיהמתחום פ סדנא 2-1  2-1 2-1

 *ניתן ללמוד את שני הקורסים, אחד כחובה והשני כבחירה

 קורסי בחירה 

o  נק"ז יש לבחור קורסים בין 100מעבר לשיעורי החובה, להשלמת חובות הלימודים במסגרת סה"כ 

 השעורים המוגדרים כשעורי בחירה.     

o  לקורסים.רשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנה במועדי הייעוץ וההרשמה 

o  נק"ז לפחות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 0-נק"ז לפחות בפסיכולוגיה ו 0יש ללמוד 

 

         סדנאות וסמינרים לשנה ג'

 : דרישות קדם

o .'ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה ב 

o .'להיות תלמיד9ת שנה ג 
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 הערות

עליו9ה החובות כאילו החל9ה לימודיו9ה  תלמיד9ה אשר פיצל9ה את לימודי שנה א' או חוזר9ת על שנה א' יחולו

בשנה בה סיים9מה את לימודי שנה א'. )דוגמה: תלמיד9ה שהחל9ה לימודיו9ה בשנה תשע"א, למד9ה מערכת 

מפוצלת והשלים9מה את לימודי שנה א' בתשע"ב, יחולו עליו9ה החובות של התלמידים אשר החלו לומדים 

 בתשע"ב(.

 

 נוהל השתתפות בניסויים

ת במחקר ניסויי הינה חשובה עבור הסטודנטים9יות משום שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר השתתפו

שעות של  12 -הפסיכולוגי מזווית הראיה של הנבדקים9ות. כל סטודנט9ית במחלקה רשא9ית להשתתף ב

ון נקודות בצי 5שעות ניסוי תזכה בבונוס של  12ניסויים במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו9ה. השלמת 

 הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה".

 תיקון ציון

 ולשם כך מבקש9ת לחזור על הקורס יכול9ת לעשות זאת אם: שנכשל9ה בקורסתלמיד9ה 

 מדובר בקורס חובה בלבד.  א.          

  ר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון.רק בשנה העוקבת לאח ב.          

 ס שנתי, יש ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ולעמוד     .          במידה ומדובר בקורג       

 בכל חובותיו.                                                  

במהלך לימודי  רק בקורס אחדומבקש9ת לשפר הציון יכול9ה לעשות זאת  שלא נכשל9ה בקורסתלמיד9ה 

 )לא תקף לקורסים בפסיכולוגיה(. ד' לעיל-תהייה בהתאם לסעיפים ב' התואר. החזרה על הקורס

 

 ג' בלבד-מיועדים לתלמידי שנה ב' –מחקר וקריאה מודרכת 

כוונת הקורסים הללו היא לאפשר לתלמידים9ות התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות בפרויקטים 

 מחקריים הנערכים במעבדות של חוקרי המחלקה.

נק"ז בלבד. ניתן  1כונת של קריאה מודרכת או מחקר מודרך, וניתן לצבור בהם עד הקורסים ניתנים במת

 נק"ז. 1נק"ז, או רק אחד מהם בהיקף של  2ללמוד את שניהם, כל אחד בהיקף של 

ככלל, קורס מודרך יונחה על ידי מרצה מן המניין מהמחלקה לפסיכולוגיה או סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

 המניין ממחלקה אחרת אשר נושא מחקרו9ה יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה. או על ידי מרצה מן 
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רשאים9יות להירשם לקורסים אלה מתחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה תלמידי9ות שנה ב' החל מסמסטר 

 ב' )לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי אחד(.

ה ב' החל מסמסטר א' ובתנאי רשאים9יות להירשם לקורסים אלה מתחום פסיכולוגיה תלמידי9ות שנ

שבמקביל  הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית". הרישום לקורס מותנה באישור המרצה. את 

 הרישום יש לבצע בתקופת הרישום לקורסים בלבד.

 כחלק מחובות הקורס המודרך יש להגיש דו"ח בכתב למנחה שעליו יינתן ציון. 

 מחלקה בקישור "מחקרים מודרכים". עיינו באתר ה -: תקנות וחובותחשוב

 

 :להירשם ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה עתידיםמידע לתלמידים ה

  לפסיכולוגיה  –מבחן לתארים מתקדמים )מתא"ם( 

המבחן מהווה קריטריון אחיד לקבלה ללימודים   ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה-ניתן על 

מחקריות של -ן הלימודיים והמיומנויות הלימודיותמתקדמים. הוא מאפשר השוואה בין הישגיהם9

המועמדים9ות בכל המוסדות המעניקים כיום תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות. מטרת 

המבחן לסייע במיון תלמידים9ות לתואר שני על סמך הידע הנלמד במהלך השנתיים הראשונות ללימודי 

דים: ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת התואר הראשון. המבחן מורכב משני פרקים נפר

 הבנה ולמידה מתוך מאמרים פסיכולוגיים.

לידיעתכם, מזה מספר שנים המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון אינה מתחשבת בממוצע 

ך דינו לצור 18בקבלה לתואר השני בפסיכולוגיה )קרי, מי שהממוצע שלו גבוה מ  18ציונים העולה על 

 (.18קבלה כמי שהממוצע שלו הוא 
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 נק"ז( 45מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 

 תוכנית זו מיועדת לתלמידי קמפוס אילת ומכללת אחוה בחסות אקדמית של אב"ג.

להמשיך לימודיהם9ן לתואר מוסמך בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  לא יוכלובוגרי9ות תכנית זו 

 השלמה.ללא שיעורי 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 5 '+ב'א
3 

3 

1 

1 

2 

2 
 מבוא לפסיכולוגיה

101.1.0001 

101.1.0001 

 5 '+ב'א
3 

3 

1 

1 

2 

2 
 יסודות הסוציולוגיה

102.1.0110 

102.1.0120 

 5 '+ב'א
3 

3 

1 

1 

2 

2 
 מבוא לאנתרופולוגיה

102.1.0010 

102.10100 

 102.1.0000 סטטיסטיקה א 2 2 1 3 'א

 102.1.0000 סטטיסטיקה ב 2 2 1 3 'ב

מדע יסודות פילוסופיים של  2 - 2 2 'א
 הפסיכולוגיה

101.1.0012 

 102.1.0521 תוכנות סטטיסטיות*    1 ב'

 * לימוד עצמי מלווה בתרגולים ומבחן מסכם עם ציון עובר9נכשל

 

 עבר ממעמד של תלמיד שנה א' למעמד של תלמיד שנה ב'תנאי מ  

 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א'.  56ציון  א.      

 לפחות הכולל את הקורסים המוגדרים כקורסי חובה שנה א' לעיל.  00ציון משוקלל  ב.  

 בד על תלמיד שלא הגיע לממוצע הנדרש לפי סעיף א' לעיל, רשאי לחזור פעם אחת בל ג.  

 לימודי שנה א' או על חלק מהם, וזאת בשנת הלימודים העוקבת את השנה בה סיים לראשונה

 קורסי שנה א'. התלמיד יהיה במעמד של שנה א'.
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 שנה ב'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 102.1.001190021 החברה הישראלית 1 1 0 6 '+ב'א

 קורסי מתודולוגיה: 5מתוך  8ש לבחור י

 101.1.0020 פסיכולוגיה ניסויית 2 - 2 3 'א

 102.1.0010 שיטות מחקר כמותיות 2 2 1 3 'א

 102.1.0111 מבוא לשיטות מחקר איכותניות 2 2 1 3 'ב

 101.1.0101 רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות 2 1 3 3 'ב

 הבאים: 5מתוך  8יש לבחור 

 101.1.005191001 פסיכולוגיה פיזיולוגית 1 *1 5 1 '+ב'א

 101.1.0060 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 1 1 'א

 101.1.0050 פסיכולוגיה קוגניטיבית 3 1 1 1 'א

 101.1.0030 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 'ב

 *תרגיל פעם בשבועיים

 

 תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה ב' למעמד של תלמיד/ת שנה ג'

לפחות הכולל את כל הקורסים  65לפחות בקורסים המוגדרים כקורסי חובה שנה ב' וממוצע משוקלל  56ציון 

 .שנלמדו בשנה ב'
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 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

ו9או  'א
 'ב

                סיכולוגיה או סדנא אחת בתחום פ 2-1  2-1 2-1
 סמינר אחד מתחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

 102.1.0330 מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות 2 1 3 3 'א

 

  ג-שיעורי בחירה שנים ב ו

מחלקתית, התלמיד רשאי לבחור -נק"ז של לימודי המחלקה בתוכנית הדו 51להשלמת חובותיו במסגרת סה"כ 

שעורי בחירה המיועדים לכל תכניות מחלקתית, או -ין השעורים המוגדרים כשעורי חובה בתכנית החדמב

 הלימוד. 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון



 

 ל
ה
ק
חל
מ
ה

ה 
כל
כל

)
14
2

(  
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 כלכלההמחלקה ל

 (241)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

המחלקה לכלכלה מציעה מספר תוכניות לימודים לקראת תואר בוגר בכלכלה. תוכניות אלו מכוונות להקנות 

לסטודנטים כלים, ניתוח ופיתרון בעיות בתחום הכלכלה, הן בעבודתם ככלכלנים והן בהמשך לימודיהם 

התוכנית תלויה בעיקר בנטיות האישיות של התלמיד ובתחומים שבהם  לקראת תארים גבוהים יותר. בחירת

 הוא מתעניין מחוץ לכלכלה. 

הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לכלכלה, הן לתלמידיה והן כקורסי שירות ינתנו על ידי מורי המחלקה או 

 על ידי מורים שקיבלו מינוי לכך מרמ"ח כלכלה בלבד.

 

 יםהלימודמבנה 

o קתיתתכנית חד מחל 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o תכנית מחלקה משנית 

 

 

  חד מחלקתי –לימודיםהתכנית 

 

 :שתי התמחויותהתכנית החד מחלקתית כוללת 

 נק"ז 801-כלכלה במסלול מנהל עסקים 

 נק"ז 881 -לה במסלול חשבונאותכלכ 

 

 

 מנהל עסקים:ב התמחות

 

קים כוללת, מלבד לימודי הכלכלה, גם לימודים בסיסיים תכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות במינהל עס

וכו'. מטרת התכנית היא לתת לתלמיד השכלה רחבה  חקר ביצועיםבמינהל עסקים כגון: חשבונאות, מימון, 

 .יישומיתבנושאי מינהל וכלכלה 
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 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  07ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

241.2.2722 

241.2.2712 

 112..172.2 חדו"א ד' 4 1 6 4 א' 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 סטטיסטיקה ב'

241.2.7122 

241.2.7737 

 א' 

 ב'

3 

3 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

יסודות 
 החשבונאות

 א'+ב'

241.2.2142 

241.2.2542 

מחשבים  3 - 3 3 א'/ב' 
 לכלכלנים

241.2.7724 

 

 תנאי מעבר 

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 07ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .2

 '.ו ב 'א –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים  ' עובר בקורס חדו"א דציון  .1

 

 הקובעת לגבי הסטודנטים החוזרים על שנה א' היא עפ"י השנתון שהיה בתוקף בשנתתוכנית הלימודים     

 החזרה.    

 בכל מקום בו נאמר "תלמיד" הכוונה לתלמיד ותלמידה כאחד.  * 
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

א' וב', מבוא לכלכלה 
 חדו"א ד'

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 תורת המחירים א'

 תורת המחירים ב'

241.2.2732 

241.2.2742 

מבוא לכלכלה א' וב', 
 חדו"א ד'

 כלכלה א' מקרו

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מאקרו כלכלה א'

 מאקרו כלכלה ב'

241.2.2752 

241.2.2552 

סטטיסטיקה 
 , לכלכלנים א' וב'

 מחירים א, מאקרו א'

מבוא  3 1 5 4 א'/ב'
 לאקונומטריקה

241.2.2742 

, מבוא לכלכלה א' וב'
 חדו"א ד'

 מימון הפרמה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מימון הפירמה א'

 מימון הפירמה ב'

241.2.2762 

241.2.3722 

 

 תנאי מעבר

חירים ב', מאקרו כלכלה א', ומאקרו ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים א', תורת המ

 כלכלה ב'.

 לפחות. 65בנוסף, תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של 

 שנה ג'

 + סמינריםקורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

, מאקרו כלכלה א' וב'
מבוא  מחירים א' וב',

 טריקהלאקונומ

 241.2.2222 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

+ יסודות החשבונאות
 תנאי מעבר לשנה ג'.

חשבונאות ניהולית  3 1 5 3 א'/ב'
 לכלכלנים

241.2.2022 

חובה להירשם בסמ' 
 א' לסמינר

  סמינר 3   3 א'

מבוא לתורת  3 - 3 3 א'/ב' 
 המשחקים

241.2.1562 
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 :  ג' -א'בשנה הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז.  14בהיקף  מתקדמים קורסי בחירה 4

 יבורית,היבטים כלכליים של מדיניות צ ,כלכלה ציבורית ,כלכלת עבודה ניתן לבחור בין קורסים הבאים:

, גידור וניהול סיכונים, מבוא לתורת המשחקים, כלכלה ענפיכלכלת אינפורמציה, משחקים שיתופיים, ארגון 

כלכלת סביבה, בחירה חברתית, כלכלת פיתוח, ודאיות, -כלכלת אי, ים א' וב'ניסויית, מתמטיקה לכלכלנ

מכרזים, ארגון תעשייתי, מדיניות כלכלית בישראל, צמיחה כלכלית, תחרויות אסטרטגיות, תכנון מערכות מס 

מתפרסמת בכל )רשימה מעודכנת  וצמיחה כלכלית שוויוןורווחה, המהפכה התעשייתית האנגלית, אי 

 סמסטר(.

ניתן ללמוד קורסים מרשימה ב', החל משנה א', סמס' ב'. )רשימת הקורסים נק"ז.  25קורסי בחירה בהיקף  5

 מתפרסמת בכל סמסטר(.
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 נק"ז( 881) -התמחות בחשבונאות -מחלקתית -חד –לימודיםהתכנית 

 

תלמיד השכלה חשבונאית רחבה בנוסף תוכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מיועדת להקנות ל

על נושאי הכלכלה. תוכנית הלימודים בחשבונאות היא בהתאם לאישור מועצת רואי חשבון, ועשויה להשתנות 

בהתאם להחלטת המועצה. בוגרי התוכנית פטורים מרוב הבחינות לקבלת רשיון רואה חשבון )כנהוג בשאר 

 .האוניברסיטאות(

 שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר קדם דרישות
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  07ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

241.2.2722 

241.2.2712 

 112..172.2 חדו"א ד' 4 1 6 4 א' 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 4 א'ב'

 

4 

5 

 

5 

1 

 

1 

3 

 

3 

יקה סטטיסט
 'לכלכלנים א'

סטטיסטיקה 
 ב'לכלכלנים 

241.2.7122 

241.2.7737 

מבוא לחשבונאות  6 3 . 6 א'+ב' 
 א'+ב' פיננסית

241.2.2422 

241.2.2412 

 241.2.2472 יסודות המשפט 3 - 3 1 א' 

יסודות המשפט  3 - 3 1 ב' יסודות המשפט
 העסקי

241.2.2512 

מחשבים  3 - 3 3 א'/ב' 
 לכלכלנים

241.2.7724 

 

 תנאי מעבר לשנה ב'

, ומבוא לחשבונאות פיננסית מבוא לכלכלה א' וב'קורסים: לפחות ב 07ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .2

 א'+ב'.

 .בכל קורסי החובה של שנה א'עובר ציון  .1

    , רשאי להגיש 65לפחות הוא  "מבוא לחשבונאות פיננסית"תלמיד המתמחה בחשבונאות שציונו בקורס     

 ראש המסלול לחשבונאות.בקשה לחזור על הקורס.  כל בקשה תידון לגופה על ידי     
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, אינו רשאי להמשיך 65-תלמיד המתמחה בחשבונאות שציונו בקורס "מבוא לחשבונאות פיננסית" פחות מ

 במסלול חשבונאות והמחלקה רשאית לשנות את מסלול לימודיו, במידה והסטודנט לא ביקש אחרת.

  

 הלימודים הקובעת לגבי הסטודנטים החוזרים על שנה א' היא עפ"י השנתון שהיה בתוקף בשנת תוכנית    

 החזרה.    

 בכל מקום בו נאמר "תלמיד" הכוונה לתלמיד ותלמידה כאחד.  * 

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א' שנה ב'תנאי מעבר ל

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 תורת המחירים א'

 תורת המחירים ב'

241.2.2732 

241.2.2742 

 א' תנאי מעבר לשנה ב'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מאקרו כלכלה א'

 מאקרו כלכלה ב'

241.2.2752 

241.2.2552 

 241.2.2742 מבוא לאקונומטריקה 3 1 5 4 ב' תנאי מעבר לשנה ב'

 א' תנאי מעבר לשנה ב'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מימון הפירמה א'

 מימון הפירמה ב'

241.2.2762 

241.2.3722 

מבוא לחשבונאות  3 1 5 4 א' תנאי מעבר לשנה ב'
 ניהולית

241.2.2272 

 א' תנאי מעבר לשנה ב'

 ב'

3 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

 חשבונאות פיננסית א' 

 'בחשבונאות פיננסית 

241.2.2362 

241.2.23.2 

 241.2.2522 דיני תאגידים 3   1  ה ב'תנאי מעבר לשנ

 241.2.2302 משפט מסחרי 3   3  תנאי מעבר לשנה ב'

מערכות מידע בארגון  3   3  מחשבים לכלכלנים
 לחשבונאיים

241.2.7717 

 

 תנאי מעבר לשנה ג'

כלכלה הקורסים: תורת המחירים א', תורת המחירים ב', מאקרו כלכלה א', מאקרו  בכל חמשתציון עובר  .2

 החובה בחשבונאות של שנה ב. בקורסי וציון עובר ואקונומטריקה ב'

  לפחות. 65בנוסף לתנאי המעבר המוזכרים לעיל, תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של 
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 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 241.2.2222 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב' תנאי מעבר לשנה ג'

 א' תנאי מעבר לשנה ג'

 ב'

3 

3 

0 

0 

3 

3 

4 

4 

דוחות מאוחדים 
 א'+ב'

241.2.2072 

241.2.2012 

ניתוח דוחות  3 3 6 3 ב' תנאי מעבר לשנה ג'
 כספיים

241.2.2002 

 241.2.2612 מבוא למיסים 3 1 5 1 א' תנאי מעבר לשנה ג'

 א' עבר לשנה ג'תנאי מ

 ב'

3 

3 

3 

3 

- 

- 

3 

3 

 א' ביקורת חשבונות

 ביקורת חשבונות ב'

241.2.2602 

241.2.2642 

ביקורת מערכות  3 - 3 3 ב' תנאי המעבר לשנה ג'
 ממוחשבות

241.2.1232 

 תנאי המעבר לשנה ג'

חובה להירשם 
 בסמסטר א' לסמינר

 241.2.26.2 סמינר בחשבונאות 3 - 3 3 א'

 241.2.3232 רווחי הון ושוק ההון 3 - 3 3 ב' שנה ג'תנאי מעבר ל

 241.2.7704 דיני מיסוי בינלאומי 1 - 1 1 ב' תנאי מעבר לשנה ג'

חשבונאות ניהולית  3 - 3 3 א' תנאי מעבר לשנה ג'
 מתקדמת

241.2.1752 

נושאים מיוחדים  3 3 6 3 א' תנאי מעבר לשנה ג'
 בחשבונאות

241.2.77.7 

 

 

 

 תנאי מעבר לשנה ד'

 בחשבונאות.בכלכלה וציון עובר בכל המקצועות של שנה ג'  . 2

 מועד א'. מועד ב' יאושר רק במקרים מיוחדים )כמו בתואר השני(.לבחינות בבשנה ד' חלה חובה לגשת .     1  

 .     הנוכחות בכל השיעורים הינה חובה.3  

 שיעורים..     סטודנט לא רשאי לגשת לבחינות, אם לא נכח בכל ה4  
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 שנה ד'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

מס'  שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות
 הקורס

 

 

פיננסית  תיאוריה
 מתקדמת א'

 א'

 

 ב'

3 

 

3 

6 

 

6 

3 

 

3 

3 

 

3 

חשבונאות פיננסית 
 מתקדמת א'

חשבונאות פיננסית 
 מתקדמת ב'

241.2.1322 

 

241.21242 

ביקורת חשבונות 
 א' 1

 3 ב'

 

3 

6 

 

6 

3 

 

3 

3 

 

3 

 ביקורת חשבונות 
 מתקדמת א'

ביקורת חשבונות 
 מתקדמת ב'

241.2.2042 

 

241.2.20.2 

מבוא למיסים, 
רווחי הון וחוק 

 התאומים

מיסוי מקרקעין  3 - 3 3 א'
 ומע"מ

241.2.2472 

 241.2.2422 מיסוי תאגידים 3 - 3 3 א' 

חשבונאות 
פיננסית מתקדמת 

 א'

תכנון וי יחיד ומיס 3 - 3 3 ב'
 מס

241.2.77.4 

חשבונאות פיננסית  3 3 6 3 ג' 
 מתקדמת ג'

241.2.71.2 

מיסוי תאגידים  3 - 3 3 ב' 
 מיוחדים

241.2.7746 

 

יימו את חובותיהם האקדמיות בכלכלה וחשבונאות להתקבל לשנת השלמה רק סטודנטים שסרשאים *   

 וקיבלו ציון עובר בכל הקורסים.

מאשרת הכרה אקדמית של קורס/ ים מתכנית זו לתואר שני, הדבר אינו מעניק זיכוי  במידה והמחלקה

 בתשלום שכר הלימוד )יבוצע ע"פ הכללים של התואר שני(.
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 נק"ז( 35מחלקתי )-דו –לימודיםהתכנית 

 

טה בפקול הבוחר בתוכנית דו מחלקתית בכלכלה, חייב לבחור גם בתוכנית מחלקתית מקבילה במחלקה אחרת

 . למדעי הרוח והחברה

 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  07ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

241.2.2722 

241.2.2712 

 112..172.2 חדו"א ד' 4 1 6 4 א' 

 

טיקה סטטיס
 לכלכלנים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

סטטיסטיקה 
 +ב'לכלכלנים א'

 סטטיסטיקה ב'

241.2.7122 

241.2.7737 

מחשבים  3 - 3 3 א'/ב' 
 לכלכלנים

241.2.7724 

 

 תנאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 07ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .2

 א ו ב –כלנים ובקורס סטטיסטיקה לכל ' עובר בקורס חדו"א דציון  .1
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 שנה ב'

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה א' וב', 
 חדו"א ד'

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 תורת המחירים א'

 תורת המחירים ב'

241.2.2732 

241.2.2742 

מבוא לכלכלה א' וב', 
 ד'חדו"א 

 כלכלה א' מאקרו

 א'

 ב'

4 

      4   

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מאקרו כלכלה א'

 מאקרו כלכלה ב'

241.2.2752 

241.2.2552 

, מבוא לכלכלה א' וב'
 חדו"א ד'

 241.2.2762 מימון הפירמה א' 3 1 5 4 א'

 

 תנאי מעבר

כלכלה א',  ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים א', תורת המחירים ב', מאקרו .2

 ומאקרו כלכלה ב'.

 לפחות. 65תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של  .1

 

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  3 1 5 4 א'
 לאקונומטריקה

241.2.2742 

 241.2.2222 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב'

להירשם חובה 
 בסמסטר א'

  סמינר 3   3

 

 נק"ז(. 217נק"ז יש להשלים בקורסים כללים או במחלקה השנייה )התואר ייסגר במינימום  2

 

יהיו פטורים  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה  הערה :  

במקומם יצטרכו לקחת  .רק לאחר אישור מועדת הוראה מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

נק"ז  42קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת 

סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הקורסים  בכלכלה.

 בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.
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 נק"ז( 55כלכלה וניהול ) -מחלקתי-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 רסי חובהקו

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  07ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

241.2.2722 

241.2.2712 

 112..172.2 חדו"א ד' 4 1 6 4 א' 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

סטטיסטיקה 
 +ב'לכלכלנים א'

 ב' סטטיסטיקה

241.2.7122 

241.2.7737 

מחשבים  3 - 3 3 א'/ב' 
 לכלכלנים

241.2.7724 

 
 תנאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 07ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .2

 א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים  ' עובר בקורס חדו"א דציון  .1
 

 שנה ב'
 

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה א' וב', 
 חדו"א ד'

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 תורת המחירים א'

 תורת המחירים ב'

241.2.2732 

241.2.2742 

מבוא לכלכלה א' וב', 
 חדו"א ד'

 מבוא לכלכלה א'

 5 4 א'+ב'

5 

1 

1 

3 

3 

 כלכלה א' מאקרו

 מאקרו כלכלה ב'

241.2.2752 

241.2.2552 

מבוא לכלכלה א' וב' 
 חדו"א ד

 מימון א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מימון א'

 ב'מימון 

241.2.2762 

241.2.3722 

 

 כמפורט בתכנית הלימודים החד שנתית, שנה ב': תנאי מעבר
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 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  3 1 5 4 א'
 לאקונומטריקה

241.2.2742 

 241.2.2222 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב'
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 נק"ז( 18) מחלקה ראשית  –לימודיםהתכנית 

 

 .הכשרת כלכלנים עם ידע רב במדעי המחשב -*ניתן ללמוד תוכנית זו גם עם מדעי המחשב

 

בועדת הקבלה לתוכנית זו משתתפים נציגי המחלקה לכלכלה ונציגי המחלקה למדעי המחשב. הקבלה תיקבע 

לאור הציון הפסיכומטרי, ממוצע תעודת הבגרות, ציון הבגרות במתמטיקה, ונתונים נוספים הרלבנטיים 

 להחלטה.

 מחלקה ראשית -ם בכלכלה תוכנית הלימודים מורכבת משני חלקים: החלק הראשון הוא תוכנית הלימודי

 נק"ז(. 47) 

 .שנית במדעי המחשבהחלק השני מורכב מהתוכנית של מחלקה מ

 

 שנה א' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  07ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 א' מבוא לכלכלה 

 ה ב'מבוא לכלכל

241.2.2722 

241.2.2712 

 112..172.2 חדו"א ד'* 4 1 6 4 א' 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

סטטיסטיקה *
 לכלכלנים א'

 *סטטיסטיקה ב'

241.2.7122 

241.2.7737 

 א' 

 ב'

3 

3 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

יסודות 
 החשבונאות

 א'+ב'

241.2.2142 

241.2.2542 

ם מחשבי 3 - 3 3 א'/ב' 
 לכלכלנים

241.2.7724 

 

 תנאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 07ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .2

 א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים  ' עובר בקורס חדו"א דציון  .1
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 שנה  ב'

 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

לכלה א' וב', מבוא לכ
 חדו"א ד'

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 תורת המחירים א'

 תורת המחירים ב'

241.2.2732 

241.2.2742 

מבוא לכלכלה א' וב', 
 חדו"א ד'

 מאקרו כלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מאקרו כלכלה א'

 מאקרו כלכלה ב'

241.2.2752 

241.2.2552 

סטטיסטיקה 
, וב'לכלכלנים א' 

 מחירים א, מקרו א'

מבוא  3 1 5 4 א'/ב'
 לאקונומטריקה

241.2.2742 

, מבוא לכלכלה א' וב'
 חדו"א ד'

 מימון הפרמה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מימון הפירמה א'

 מימון הפירמה ב'

241.2.2762 

241.2.3722 

 

 תנאי מעבר

ת המחירים ב', מאקרו כלכלה א', ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים א', תור .2

 ומאקרו כלכלה ב'.

 לפחות. 65תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של  .1

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

חשבונאות ניהולית  3 1 5 3 א'/ב'
 לכלכלנים

241.2.2022 

 241.2.2222 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

חובה להירשם 
 בסמסטר א'

  סמינר 3   3
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 תנאי קדם לקורסים

 הנדרשים בשנה ג':   קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז. 25קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה בהיקף  5

 

יהיו פטורים  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה * הערה :  

. במקומם יצטרכו לקחת רק לאחר אישור מועדת הוראה קורסים אלו במחלקה לכלכלהמלימוד 

נק"ז  42קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת 

סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הקורסים  בכלכלה.

 קה לכלכלה.בסטטיסטיקה במחל

 

  נק"ז( 72*) חטיבה מורחבת-ימודים הלתכנית 

 

 ג' -שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  07ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

241.2.2722 

241.2.2712 

מבוא לכלכלה א' וב', 
 ד' חדו"א

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 תורת המחירים א'

 תורת המחירים ב'

241.2.2732 

241.2.2742 

מבוא לכלכלה א' וב', 
 חדו"א ד'

 מבוא לכלכלה א'

 4 א'+ב'

4 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

 מאקרו כלכלה א'

 מאקרו כלכלה ב'

241.2.2752 

241.2.2552 

מאקרו כלכלה א'+ב', 
 מחירים א', ב'

 241.2.2222 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

 

 נק"ז(217יש להשלים בלימודים כללים או במחלקה השנייה )התואר ייסגר במינימום  -נק"ז 2*

 

 נאי מעברת

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 07יון של צ

 

 ( ובתנאי שעמדו בתנאי852תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים )

 לה.הקב
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 נק"ז( 71חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים                  

 ובקמפוס אילת בלבד חטיבה זו מוצעת במכללת אחווה           

 

 ג'-שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר שנה
 נקודות

מס'  שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות
 הקורס

 -יסודות הכלכלה     4  א'
 מיקרו

241.2.7722 

 -יסודות הכלכלה     4  א'
 מאקרו

241.2.7712 

יסודות     3.5  א'
 החשבונאות

241.2.7702 

יסודות מימון     3.5  ב'
 הפירמה

241.2.673. 

 241.2.7262 כלכלה ניהולית    4  ב'

מבנה כלכלי     3  ב'
תעשייתי של 

 ישראל

241.2.1.42 

סמינר המשק     3  ב'
 הישראלי

241.2.1742 

 

 הנדרשים בשנה ג':   בחירה קורסיסה"כ 

 נק"ז. 3קורס בחירה בהיקף 

 

 .ובקמפוס אילת בלבד חטיבה זו מוצעת במכללת אחווה

במכללה. סטודנט שלא  בתוכנית הלימודיםהמפורטים  נטים מחויבים ללמוד את כל קורסי חובההסטוד

 ילמד את אחד הקורסים, לא יוכל ללמוד במחלקה לכלכלה באוניברסיטה.

ממכללת אחווה שעוברים ללמוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנה השלישית ישלימו קורס סטודנטים 

 .במחלקה לכלכלה  2בחירה 
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 הערות כלליות

 בחינות וציון בקורס 

דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס וציונו הם בידי המורה.  הציון הסופי ייקבע, בדרך כלל, על סמך הציונים 

בבחינות ביניים באמצע הקורס, תרגילים ועבודות.  בכל מקרה,  המורה יודיע לתלמידים  בבחינת סוף הקורס,

בראשית הקורס על הדרך בה ייקבע הציון.  עם סיום הקורס מתקיימות שתי בחינות : מועד א' ומועד ב'. ראה 

 תקנון הבחינות.

בחינה רק בזמני החשיפה ת את הלא יוחזרו מחברות הבחינה לנבחנים, ניתן לראו –החזרת הבחינות לנבחנים 

 המתפרסמים ובאתר סריקת המחברות.

 

 נוכחות בהרצאות ותרגולים

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. מרצים רשאים לפטור מחובת נוכחות בהרצאות או בתרגולים  –ככלל 

 ובסמינרים.

 

 סמינר

 .ת סמסטר א'נערך בתחילסמינר. הרישום לסמינר  תכל תלמיד שנה ג' חייב בהגשת עבוד

 ירשמו לסמינר של המרצה בו הם בוחרים, בתקופת היעוץ.  םתלמידי

 שנת תלמידי המגמה לחשבונאות ירשמו לסמינר בחשבונאות. הנושאים יתואמו עם ראש המגמה במשך

 הלימודים. 

 סמינר ניתן לקבל במזכירות המחלקה ומפורסםה תדף הנחיות מפורט לגבי נוהלי הכתיבה וההגשה של עבוד

 באתר המחלקה.

של אותה שנה בה נלמד הסמינר. יש להגיש הסמינר בשני  ..37תאריך אחרון להגשת עבודת הסמינר הוא 

 עותקים למזכירות המחלקה.

 מועדים מיוחדים

על פי הפרסום בלוח סטודנטים הזכאים למועד מיוחד בבחינה יגישו בקשה למזכירות המחלקה  .2

 המודעות באתר המחלקה.

 .על פי נוהל הבחינות המופיע בשנתוןלזכאים לכך,  אך ורקלמועד מיוחד יינתנו  אישורים .1

 הטופס נמצא באתר המחלקה.טופס מתאים. גבי על  חובה להגיש בקשה למועד מיוחד .3

ולצרף את האישורים המתאימים. טופס שלא ימולאו בו כל הפרטים או יש למלא את כל הפרטים בטופס  .4

 .לא יטופל -לא יצורפו אישורים 

 למזכירות המחלקה בשעות הקבלה בלבד.אישית את הבקשות יש למסור  .5

לסטודנטים שאושר יעודכן בגיליון הציונים . לא אושרוייל לסטודנטים שבקשותיהם תשלח מהמחלקה  .6

סטודנט שאושרה בקשתו ואינו יכול/רוצה לגשת לבחינת המועד המיוחד יודיע על כך . 472הקוד= 

 ,במועד הרשמתו ביטול על הודיע לאש סטודנטלפני מועד הבחינה.  שבועלכל המאוחר  בבכתלמחלקה 

 טיפול דמי ישלם
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 .לעת( מעת יעודכן )הסכום ₪ 200 בגובה מיוחד

 * חזרה על קורסים

סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס. אם 

ות הקורס משנה לשנה, חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר. תלמיד לא חלו שינויים בדריש

 יורשה לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס. האמור לעיל תקף גם לגבי חזרה על קורס בחירה.

 בלבד. מגמהחזרה על קורסים בחשבונאות, באישור ראש ה

 

של מועד הבחינה האחרון של הקורס באותו ין לשפר את ציונו הסופי לאחר פרסום הציונים יתלמיד המעונ

 סמסטר, רשאי לחזור על הקורס בתנאים אלה:

 רשאי לחזור על הקורס פעם אחת. -קורס חובה  .2

רשאי לחזור על הקורס פעם אחת, אולם אם הקורס אינו מתקיים או שיש בו מגבלות  -קורס בחירה  .1

 ה.קליטה, ילמד התלמיד בקורס בחירה אחר, באישור המחלק

 

 יופסקו לימודיו במחלקה. -תלמיד שנכשל פעמיים בקורס חובה 

 רשם שנית ללימודים במחלקה לאחר שחלפו שנתיים.יניתן לה

מספר הכישלונות המצטבר בקורסים, המותר במשך הלימודים במחלקה לכלכלה, הוא ארבעה. סטודנט 

 יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות.  -שנכשל ביותר מארבעה קורסים 

 מופסקים לימודיו לצמיתות. –טודנט בשנה הראשונה ללימודיו, הנכשל בשני קורסי חובה ס

 יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות. - חובהסטודנט שנכשל ביותר משלושה קורסי 

אי עמידה בציון המעבר שנקבע בקורס או אי עמידה בכל דרישה אחרת שנקבעה  - כשלון בקורס פירושו

 יחשב נכשל בקורס(. -נט שנרשם לקורס ולא ניגש לבחינה בסופו בקורס. )לדוגמא: סטוד

 

לקורס, לא ביטל את הרשמתו במשך תקופת  שנרשםברצוננו להדגיש שלפי נוהלי הפקולטה, סטודנט  *

 את הקורס ונכשל. למדהשינויים של אותו סמסטר ולא עמד בכל דרישות הקורס, נחשב הדבר כאילו 

 

 דרישות קדם לקורסים

קורסים מסוימים מותנית בעמידה בדרישות קדם.  לדוגמה, אם מבוא לכלכלה א' מהווה דרישת הרשמה ל

קדם למבוא לכלכלה ב', לא יוכל תלמיד ללמוד את מבוא לכלכלה ב' לפני שיעבור בהצלחה את הקורס מבוא 

 לכלכלה א'. בתוכנית הלימודים מצוינות דרישות הקדם לגבי כל קורס.

 לגביו לא צוינו דרישות קדם מיוחדות זהים  לתנאי המעבר לשנה המתאימה.תנאי ההשתתפות בקורס ש

 .רשם לקורסיאינו רשאי להסטודנט שאינו עומד בתנאי הקדם, 

המחלקה תבטל את הרשמתו לקורס. המחלקה אינה  -סטודנט שנרשם לקורס ואינו עומד בתנאי הקדם שלו 

 מתחייבת להודיע לסטודנט על ביטול ההרשמה.
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 זכותנקודות 

קורסים המזכים  לצורך השלמת כל החובות לקראת התואר חייב הסטודנט ללמוד )בהתאם לתוכניות השונות(

נק"ז בתוכנית מחלקה  42נק"ז בתוכנית החד מחלקתית , 274אותו בנקודות זכות בהתאם לתכנית לימודיו: 

 נק"ז בתוכנית מחלקה משנית. 14 -נק"ז בתוכנית דו מחלקתית ו  54ראשית, 

דרך כלל שעת לימוד שבועית במשך סמסטר מזכה את הסטודנט בנקודת זכות אחת, אך במקרים מסוימים ב

 מספר הנקודות איננו שווה למספר השעות.  מקרים אלו מצוינים במפורש בתוכנית הלימודים.

 

 ציון סופי בכלכלה

ון יהיה ממוצע כל הציונים עם סיום כל החובות לקראת תואר בוגר יחושב לתלמיד הציון הסופי בכלכלה. הצי

בקורסים השונים בכלכלה, משוקללים במספר הנקודות של כל קורס. הציון הסופי המשוקלל הנדרש לקבלת 

 לפחות. 65תואר חייב להיות 

 לגבי הקורסים בהם ניתן ציון שנתי,  ישוקלל ציון זה בסך הנק"ז של שני סמסטרים. 

 

 הנחיות לסגירת תואר

הטופס ימולא ע"י  ניתן להוריד הטופס מאתר הפקולטה. ס בקשה לסגירת תואר.טופ למלאעל הסטודנט 

הסטודנט בפרטים אישיים, פרטי קורסי הבחירה אותם הוא מעוניין לשקלל לתואר וחתימה. טופס שלא 

 ימולא כראוי לא יטופל. 

לת בנושאים על הסטודנט לדאוג לטפל בנושא שכ"ל, ספרייה ולימודים כלליים מאחר והמחלקה אינה מטפ

 אלו. סטודנט שלא יטפל בנושאים אלו, טופס הזכאות שלו יעוכב במזכירות הפקולטה.

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לעבודה סוציאלית

 (411)סימן מחשב  

 

 מטרת הלימודים

 רווחה. המטרת התוכנית להכשיר עובדים סוציאליים מיומנים לעבודה במיגון רחב של תפקידים בשרותי 

עם יחידים, מועילה התוכנית מיועדת להקנות בצורה שיטתית את הידע והמיומנות הדרושים לעבודה 

תכנית הלימודים מעניקה כשרות  מיומנויות וידע הדרושים למחקר ולהערכה.ווקהילות  ,משפחות, קבוצות

בוגרי המחלקה יוכלו להתקבל לכל תכנית בעבודה סוציאלית ובוגריה זכאים לרישום בפנקס העו"ס. 

 ם הלימודיים(.השגייכפוף כמובן להב) מודים מתקדמים בעבודה סוציאלית ללא כל צורך בלימודי השלמהליל

מישורים: פרטנית, ארבעה ב סיון בהתערבותיונ מיומנות שלהם ,עובדים סוציאליים רהמכשיתכנית ה

 .קהילתיתוקבוצתית משפחתית, 

ליישם את המיומנויות ו בוגרי המחלקה יהיו מסוגלים להשתלב בכל מסגרת בה מועסקים עובדים סוציאליים

   שלמדו לטובת הפונים אליהם בשירותי רווחה ובארגוני החברה האזרחית.

חברתיים  םכוללת התנסות ישירה ומגוונת בשירותיה עשיתההכשרה המרכיב מרכזי בתכנית הלימודים הוא 

השנה נוספו לימודי עבודה  ומלווה בהדרכה אישית ו/או קבוצתית. ,, עם אוכלוסיות יעד שונותמגוונים

 סוציאלית עם נוער: קורסי בחירה והכשרה בשדה בתחום הנוער.

 

 יםהלימודמבנה 

o נית חד מחלקתיתתכ 

 

 נק"ז( 801חד מחלקתי ) –לימודיםהתכנית 

 שנה א' 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

בין קריאה לכתיבה  2 - 2 2 א'
 אקדמית

411-4-1142 

התנסות ארגונית  2 - 2 2 ב'
 מודרכת

411-4-1100 

פסיכולוגיה  2 - 2 2 א'
 תיתהתפתחו

411-4-1414 

 411-4-1014 יסודות הכלכלה 2 - 2 2 א'

מבוא למדיניות  2 - 2 1 א'+ב'
 חברתית

411-4-4104 

יסודות בעבודה  2 - 2 1 א'+ב'
 סוציאלית

411-4-4104 
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סיורים  2 א'+ב'
 בארגונים

הכשרה מעשית  2 -
 בשדה

411-4-4104 

 

 411-4-4204 שיטות מחקר 2 4 3 1 א'+ב'

 411-4-4004 יסודות הסוציולוגיה 2 - 2 1 א'+ב'

 411-4-4044 מבוא לפסיכולוגיה 2 - 2 1 א'+ב'

מבנה חברתי של  2 - 2 2 ב'
 ישראל

411-4-4004 

כפוף לסיורים  2 א'
 בהכשרה

ארגוני החברה  2 -
 האזרחית

411-4-1130 

 411-4-4244 חוק ורווחה 2 - 2 2 ב'

 411-4-1444 תאוריות באישיות 2 - 2 2 ב'

 411-4-4004 משפט ואתיקה 2 - 2 2 'ב

 

 תנאי מעבר: 

לפחות בקורס יסודות בעבודה סוציאלית. 01לפחות בכל הקורסים המחלקתיים, וציון  00ציון משוקלל של   

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

יסודות  3 4 2 1 א'+ב'
 הסטטיסטיקה

411-4-4134 

 411-4-4404 עבודה קהילתית 3 4 3 0 א'+ב'

עבודה פרטנית עם  2 - 2 1 א'+ב'
 היחיד וסביבתו

411-4-4404 

הכשרה מעשית  0 - 40 0 א'+ב'
 בשדה

411-4-4234 

תפיסות ומיומנויות  2 - 2 1 א'+ב'
בעבודה טיפול 

 סוציאלית

411-4-2014 

פסיכולוגיה  2 - 2 2 ב'
 אבנורמלית

411-4-4434 
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 תנאי מעבר

עובר בכל הקורסים ובהכשרה מעשית, ועל  הסטודנט  במעבר משנה ב' לשנה ג' הסטודנטים חייבים לקבל ציון

 בכל הקורסים.  00לעמוד בממוצע של לפחות 

 

 

 שנה ג'

 

 + סמינריםקורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

יסודות הטיפול  2 - 2 1 א'+ב'
 המשפחתי

411-4-1211 

שיטות מחקר  2 - 2 1 א'+ב'
 איכותני

411-4-4244 

הכשרה מעשית  0 - 40 0 א'+ב'
 בשדה

411-4-4304 

תפיסות ומיומנויות  2 - 2 1 א'+ב'
טיפול בעבודה 

 סוציאלית

411-4-4004 

מבוא להתנהגות  2 - 2 1 א'+ב'
 קבוצתית וארגונית

411-4-1103 

א שיעור לל 2 ב'
אלא  פרונטלי

במפגשים 
 חודשיים

סמינר מונחה על ידי  2 -
 חברי הסגל הבכירים

 לפי תחומי עניין

 

 

 נק"ז 1הנדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

 הכשרה מעשית 

ההכשרה מיועדת להקנות בצורה  ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכנה לעיסוק במקצוע.

והגישות הדרושים לפעולה במסגרת העבודה ולאפשר ביצוע יעיל של תפקידים  שיטתית את הידע, המיומנות

חשיבותה הרבה של ההתנסות, תוך יישום הידע הנלמד בקורסים, מקנה להכשרה  בשירותי הרווחה השונים.

 המעשית מקום מיוחד בתוכנית הלימודים.

כז, ובנוסף קיימת אפשרות ההכשרה המעשית מתקיימת בשירותי רווחה מגוונים מאזור הדרום ועד המר

 להתמחות בעבודה קהילתית לשינוי חברתי בארגוני החברה האזרחית.
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כדי להכיר באופן ראשוני את  ארגוני החברה  במספר ימים מרוכזים הסטודנטים  ישתתפו , בשנה א'

סבב נוסף  םיהאזרחית העוסקים בשינוי חברתי, ולהיחשף לאוכלוסיות השונות הנזקקות לעזרה. כמו כן, יתקי

במהלך השנה בהם  יבקרו הסטודנטים בשרותי הרווחה בדרום. הסטודנטים ייפגשו עם  של כחמישה ימים

 , מטופלים ומנהלי שירותים.םעובדים סוציאליי

 

שעות ליום( להכשרה מעשית בשירותי הרווחה,  0שני ימי עבודה מלאים ) , יקדישו הסטודנטיםבשנה ב'

 או קבוצתי. ו/ משפחה בסביבתם. ההדרכה לסטודנטים תינתן באופן פרטניכשמיקוד הלמידה הוא הפרט וה

 

שעות ליום( כשמיקוד הלמידה הינו הפרט ברמת  0ימי עבודה מלאים ) , יקדישו הסטודנטים שניבשנה ג'

 המיקרו וברמת המאקרו הקבוצה ו/או הקהילה. ההדרכה לסטודנטים תינתן בעיקר באופן קבוצתי.

ג'  הסטודנטים ילמדו לזהות תופעות חברתיות, יתכננו תוכניות התערבות בהתאם ויפתחו  –בשנים ב' 

 מיומנויות בשיטות ובמתודות שונות: הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה ושינוי מדיניות.

 

 הערכת הישגים בהכשרה מעשית

 הסטודנטים מוערכים פעמיים בשנה על פעילותם בהכשרה המעשית:

 ף סמסטר א'.הערכת ביניים בסו 

 .הערכה סופית בסוף השנה 

 

 כללי מעבר בהכשרה מעשית

על מנת לעבור משנה לשנה יש לקבל ציון עובר בהכשרה בתום שנת הלימודים. הערכת סמסטר א' היא הערכת 

 ביניים, הערכת סמסטר ב' היא סופית: עובר/נכשל.

 

יש להמציא אישורים מתאימים  נוכחות בימי ההכשרה היא חובה. במקרה של מחלה, מילואים או לידה

 תישקל המשך הכשרתו. 21%-ליחידה להוראה בשדה. סטודנט שיעדר בשל הסיבות הללו מעל ל

נכשלו  סטודנטים שנכשלו בהכשרה מעשית יוכלו לחזור על תכנית ההכשרה של אותה שנה פעם אחת בלבד.

 יופסקו לימודיהם במחלקה. הבפעם השניי

 

 בעיות אתיקה, וועדת ההוראה במחלקה תדון בהמשך לימודיהם במחלקה. סטודנטים שנכשלו על רקע של

 

 ציון עובר בהכשרה מעשית הוא תנאי לקבלת התואר בוגר בעבודה סוציאלית.
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 אופן השיבוץ בהכשרה מעשית

 השיבוץ לשירותים יימסר לסטודנטים לאחר תחילת השנה. :בשנה א'

יפויות בסיומה של השנה הקודמת על פי רשימת סוכנויות הסטודנטים ממלאים טופס עד  ג': –בשנים ב' 

 משוערת.

היחידה להכשרה מעשית אינה מתחייבת להיענות לעדיפויות הסטודנט אם כי נעשה מאמץ להתחשב בבקשת 

 הסטודנט.

 

 חשוב לציין:

 

 שבע-שיבוץ מחוץ לבאר

. שנה א' אינה נחשבת לצורך ג'-שבע באחת מהשנים ב' ו-כל סטודנט יצטרך לעבור הכשרה מעשית מחוץ לבאר

 העניין.

 נסיעות

 .לחודש על פי קבלות₪  411מעל  מחוץ לעיר  למקומות  הכשרה האוניברסיטה משתתפת בהוצאות נסיעה

 

 קוד לבוש להכשרה מעשית

. כלומר להימנע מלבוש חשוף מאוד, נזמים בפנים ובחלקי הגוף, ולבוש להקפיד על לבוש הולם בהכשרהיש 

 ברגשות המטופלים.העלול לפגוע 

 

 * יתכנו שינויים בהכשרה המעשית

 כללי התנהגות : אתיקה מקצועית

מקצועית והאתית כפי ההתנהגות הבמסגרת הלימודים וההכשרה המקצועית, חלים על הסטודנטים כללי 

 "4000שנקבעו ב"קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" ו"חוק העובדים הסוציאליים, 

. כל מקרה של הפרה בקוד האתיקה ן הקוד האתי של אוניברסיטת בן גוריון הנמצא באתר האוניברסיטה וכ

  , אשר תכריע לגבי המשך הלימודים של הסטודנט במחלקה.עדת ההוראה של המחלקהויובא לדיון בו
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 הערות: 

  ,ם את הקורסים ילמדו קודהם במקרים מיוחדים בהם סטודנטים צריכים לפצל שנת לימודים

. פיצול תכנית הלימודים מחייבת אישור עשיתאורטיים ורק לאחר מכן ילמדו קורסים מתודיים והכשרה מיהת

. הקורסים מנומק כתבמבלועדת הוראה לפנות בפיצול  םהמעוניינישל ועדת ההוראה. על הסטודנטים 

במקרים מיוחדים ובאישור הם קורסים צמודים שלא ניתנים לפיצול, אלא  עשיתהמתודיים וההכשרה המ

 ועדת ההוראה של המחלקה.

 על קורס כל בראשית לסטודנטים יודיע המרצה. המרצה בידי היא קורס בכל הסופי הציון קביעת דרך 

 .הסופי הציון ייקבע שבו האופן

 הקורס דרישות בכל ולעמוד מחדש הקורס את ללמוד חייבים חובה בקורס נכשלו אשר סטודנטים .

 יורשו לא חובה בקורס נכשלו אשר סטודנטים. הקורס של הסופית לבחינה רק לגשת ורשוי לא תלמידים

 הציון את לשפר הרוצים תלמידים .בחירה קורסי לגבי גם תקף לעיל האמור. לקורסים מתקדמים להירשם

 כלל זה פעם אחת בלבד.על קורס לחזור אפשר  :בלבד הבאים בתנאים הקורס על לחזור רשאים בקורס הסופי

נו איאם הקורס חל גם על הכשרה מעשית. במידה והקורס שנתי, חייבים לחזור על שני חלקי הקורס. 

, בכפוף , ילמדו קורס אחראו שינוי בתכנית הלימודים או שיש בו מגבלות של קליטת סטודנטים ,מתקיים

 לאישור יו"ר ועדת הוראה. 

  במחלקה. יופסקו לימודיהם -יה ישחזרו על קורס חובה ונכשלו גם בפעם השנ סטודנטים

סטודנטים אשר נרשמו לקורס ולא ביטלו את הרשמתם בתקופת השינויים של אותו סמסטר ו/או לא עמדו 

  בדרישות הקורס, נחשב הדבר כאילו למדו את הקורס ונכשלו.

 ממוצע יהיה הציון. במחלקה הסופי הציון לסטודנטים יחושב, בוגר תואר לקראת החובות כל בסיום 

 .לפחות 00 להיות חייב המשוקלל הסופי הציון. קורס כל של ז"נק פי על בשקלול השונים בקורסים הציונים כל

 את. המחלקתיים בקורסים הציונים כל קבלת לאחר במחלקה תואר סגירת טופס למלא הסטודנטים על

 על. ימים בועש עד יארך תואר לסגירת בבקשה הטיפול משך. באינטרנט הפקולטה באתר למצוא ניתן הטופס

 בנושאים טיפלו שלא סטודנטים. הכלליים והלימודים ספריה, לימוד שכר בנושאי לטפל האחריות הסטודנטים

 .אלה בנושאים מטפלת איננה שהמחלקה לציין יש. הפקולטה במזכירות תתעכב בקשתם - אלו

 ימתמקי המחלקה אשר כנסים או עיון בימי להשתתף יחויבו הסטודנטים הלימודים במהלך. 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 רב תחומיים המחלקה ללימודים

(741)סימן מחשב    

 מטרות הלימודים

תכנית הלימודים הרב תחומית מאפשרת לסטודנטים לבנות תכנית לימודים אישית המורכבת ממספר תחומי 

 דעת בהתאם לצרכי השוק והחברה. 

 ם.יותר של ההכשרה האקדמית ואפשרויות ייחודיות לשילוב תחומי הגמישות רבהתכנית מציעה 

 תנאי קבלה

לחטיבות  העומדים בתנאי הקבלה למחלקה ללימודים רב תחומיים יכולים להירשם למרבית החטיבות.

מסוימות הקבלה מוגבלת ומותנית בהחלטת ראשי המחלקות והחטיבות הנדונות )לימודים קוגניטיביים, מדעי 

  ל, כלכלה, מתמטיקה ומדעי המחשב(.העצב, פוליטיקה וממש

 מבנה הלימודים

o   נק"ז( 771)  תכנית חד מחלקתית 

o  נק"ז( 65)  תכנית דו מחלקתית 

      

 נק"ז ( 111מחלקתית )-כנית לימודים חדמבנה ת

תחומיים, אשר יהיו מורכבים מארבע התלמידים ילמדו את כל התואר במסגרת המחלקה ללימודים רב 

 נק"ז כל אחת.  12חטיבות מורחבות בנות 

בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאים   65%-מהתכנית בחטיבות מדעי החברה ו 65%בוגרי התוכנית שילמדו 

 לתואר "בוגר בלימודים רב תחומיים" במדעי הרוח והחברה.

מהתוכנית בחטיבות מדעי החברה יהיו זכאים לתואר "בוגר בלימודים רב  16%בוגרי התוכנית שילמדו לפחות 

 תחומיים " במדעי החברה.

מהתוכנית בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאים לתואר "בוגר בלימודים רב  16%ות בוגרי התוכנית שילמדו לפח

 תחומיים " במדעי הרוח.

 במסגרת התוכנית התלמיד חייב לעמוד בדרישות בהתאם לתוכניות הלימודים של החטיבות. 

"ז נק 5-נקודות להשלמת התואר. על כן הסטודנטים חייבים להשלים לימודיהם ב 715על הסטודנט לצבור 

 נק"ז אנגלית כשפה זרה. 1-קורסים כלליים ו

 

 



259 

 

 נק"ז ( 65מחלקתית )-מבנה תוכנית לימודים דו

חטיבות  1נק"ז וישלימו  64סטודנטים יבחרו מחלקה ראשית מחלקתי. -הלימודים יתקיימו במסלול דו

י הקבלה יה היא בהתאם לתנאיהקבלה למחלקה השננק"ז כל אחת.  12במחלקה ללימודים רב תחומיים בנות 

 הנהוגים בה. 

 כל הסטודנטים יהיו חייבים לעמוד בדרישות החטיבות.

 הנחיות כלליות

שבה  השניה המוצעת/ות על ידי המחלקה לבחור בחטיבה/ות יוכלולא ים סטודנטמחלקתי -במסלול הדו

ת תחומיים, הוא לא יוכל לקחת א-לדוגמא, אם תלמיד בחר בלימודי ספרות עברית ולימודים רב .וילמד

 . החטיבה בספרות

הלומדים באחת החטיבות המורחבות של הפקולטה למדעי הטבע  יםסטודנטמחלקתי -במסלול הדו

 החברה. או נק"ז( במדעי הרוח  12חטיבה מורחבת נוספת ) חייבים לקחת מדעי המחשב(ו)מתמטיקה 

 חטיבות מחלקתיות 

                  מדעי הרוח 

כנית ת או –חטיבות מורחבות 
 נק"ז 12  קה משניתמחל

 המחלקה

 מקרא
 היסטוריה מקראית

 ארכיאולוגיה

 , ארכיאולוגיהמקרא
 והמזרח הקדום

 ספרות עברית
 לימודי פולקלור

 ספרויות יהודיות

 ספרות עברית

 לשון עברית לשון עברית
 ישראלהיסטוריה של עם 

 
 היסטוריה של עם ישראל

 
 היסטוריה כללית היסטוריה כללית

 למחשבת ישרא
 לימודי אגדה והלכהחטיבה ל

 מחשבת ישראל

 לימודי המזרח התיכון
 שפה ותרבות ערביתחטיבה ב

 מזרח התיכוןלימודי ה

 פילוסופיה פילוסופיה
 תולדות האמנותחטיבה ב

 אמנות יצירהחטיבה 
 תולדות האמנות

 ספרויות זרות ובלשנות אנגלית: ספרות, בלשנות ספרות
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 החברה רשימת החטיבות במדעי

 פוליטיקה וממשל
 לימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 לימודי אפריקה
 

 

 פוליטיקה וממשל

 חינוך חינוך
 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 
 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 כלכלה  כלכלה
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה*

 ודים רב תחומיים.*תוכנית זו ניתן ללמוד רק במסגרת המחלקה ללימ
 

  עצמאיות  חטיבות

 נ"ז 12חטיבות מורחבות 
 )חברה( לימודי מגדרחטיבה ל

 )חברה( לימודי תקשורת
 )רוח( לימודי מדינת ישראל

 

 
 פקולטה למדעי הטבע(מהרשימת חטיבות )

 נ"ז 12חטיבות מורחבות 
 *נק"ז( 55.6חטיבה במדעי המחשב  )

 *נק"ז( 57
 

 ז(נק" 51חטיבה במתמטיקה )
 של מחלקות האם. * מותנה באישור מיוחד

 

 בלימודים רב תחומיים בלבד התכנית למח וקוגניציהבמסגרת הנלמדות חטיבות 

 נ"ז 12חטיבות מורחבות 
 במדעים קוגנטיבייםחטיבה 

פילוסופיה של מדעי הנפש )בשילוב מדע קוגניטיבי חטיבה ב
 בלבד(

ב מדע חטיבה במדעי ההתנהגות דגש פסיכולוגיה )בשילו
 קוגניטיבי בלבד(.

 (*Nerveלימודי העצב )
 
 

 חטיבות הנלמדות בקמפוס אילת ומכללת אחוה בלבד
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 נק"ז 12-חטיבות 
 ניהול משאבי אנוש

 חטיבה למדעי ההתנהגות
 חטיבה במנהל עסקים

 

 הערות לגבי חטיבות להן נדרשים תנאים מיוחדים: 

 
 

מתמטיקה הקבלה של המחלקה למדעי המחשב  ו תנאימתקבלים עפ"י    לחטיבות מתמטיקה ומדעי המחשב

 בפקולטה למדעי הטבע.

 
 מתקבלים עפ"י תנאי הקבלה של המחלקה לכלכלה. לחטיבה בכלכלה

 
 .616סכם  555מתקבלים בעלי פסיכומטרי   לחטיבה בפוליטיקה וממשל

 
יון בפסיכומטרי מעל , או לסטודנטים עם צמיועדת לדוברי אנגלית בלבד  החטיבה באנגלית ספרות ובלשנות

 באנגלית. 715
 

 מיועדת לתלמידים השולטים בשפה הערבית.  החטיבה בשפה ותרבות ערבית
 

מחלקתי אשר לומדים תכנית מלאה -מיועדת לסטודנטים שהתקבלו למסלול דו החטיבה במדע קוגניטיבי

 מדעי המחשב. פילוסופיה או ;פסיכולוגיה  ;באחת המחלקות הבאות: ספרויות זרות במסלול בלשנות

מדעי ההתנהגות, פילוסופיה של מדעי הנפש, מדעי המחשב, בנוסף חייבים לקחת אחת מהחטיבות הבאות: 

 מדעי העצב, ובלשנות.

 הקבלה לתכנית היא על בסיס תחרותי ובאישור ראש התכנית.

 
ון כימיה, מיועדת לסטודנטים אשר סיימו בי"ס תיכון עם בגרויות במדעי הטבע כג  החטיבה במדעי העצב

 .מוגבל . מס' המקומותיחידות או שווה ערך בתכנית לימודים אחרת 6ביולוגיה, פיסיקה ברמה של 

 תלמידים בלבד. 75 -מוגבלת ל 645תנאי הקבלה פסיכומטרי וסכם  -החטיבה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
 תלמידים רשאים ללמוד רק חטיבה אחת מהפקולטה למדעי הטבע. -
 
 
 

 לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון חובה עליך
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 מתמטיקהב החטיבה

 (041)סימן מחשב 

 

 

 הלימודים מבנה

o בלבד רב תחומיים ללימודים נק"ז 23- חטיבה מורחבת. 

 

 ג'-שנים א'של  קורסי חובה

 תכנית לחטיבה במתמטיקה

 נק"ז ללימודים רב תחומיים בלבד 23 –חטיבה מורחבת 

 ג'-קורסי חובה לשנים א'

 שם המקצוע מספר מקצוע
מס'  היקף

 ודותנק

 ניתן
בסמסט

 ר
 ת ה מקצועות קדם

  סתיו  6       3     5 0 אינפיניטסימלי חשבון    310-01100
 310-01100 אביב 6 3     5 3 אינפיניטסימלי חשבון   310-01130

מבוא ללוגיקה ותורת  310-01310
  סתיו 5 3 4 הקבוצות

 310-01310 אביב 5 3 4 מתמטיקה בדידה 310-03310
310-01100 # 

  סתיו 5 3 4 0אלגברה  310-01100
 310-01100 אביב 5 3 4 3אלגברה  310-01130

   23   סה"כ 
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 חטיבה במדעי המחשב

 (046)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, ומאפשרת חשיפה מהירה לנושאים מרכזיים במדעי המחשב, תוך ויתור 

 נדרשת רמת הישגים גבוהה יחסית בקורסי החובה. על ידע בסיסי רחב. לכן

 קריטריוני הקבלה דומים לאלו הנהוגים במחלקה למדעי המחשב.

 מבנה הלימודים

o נק"ז 32-חטיבה מורחבת 

 

 נק"ז( 32חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר מקצועות קדם
 נקודות

שעות 
 מעבדה

 מס' הקורס ורסשם הק שעות שעות תרגול

מבוא ללוגיקה  4 3 - 5 א' 
 ותורת הקבוצות

310-0-1310 

310-0-1310 

310-0-1100 

מבנים בדידים  4 3 - 5 ב'
 וקומבינטוריקה

313-0-0160 

 

 שנה ב'

שעות  סה"כ נקודות סמסטר מקצועות קדם
 מעבדה

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למדעי  4 3 - 5 א' 
 מחשב

313-0-0100 

313-0-0100 

310-0-1310 

 313-0-0120 מבנה נתונים 4 3 - 5 ב'
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 שנה ג'

 

 הנדרשים בשנה ג':   קורסי בחירהסה"כ 

 

 נק"ז. 00.1-2.1או קורסים אחרים באישור היועץ, בהיקף  להלןקורסים מתוך הרשימה 

 

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות 
 מעבדה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

 313-0-3120 תכנות מערכות 4 3 - 5 א' 313-0-0120

310-0-1310 

313-0-0160 

אוטומטים  4 3 - 5 א'
ושפות פורמליות 

 וחישוביות

313-0-3100 

313-0-3100 

313-0-0120 

תכנון  4 3 - 5 ב'
 אלגוריתמים

313-0-3140 

313-0-0120 

313-0-3100 

עקרונות שפות  4 3 - 5 ב'
 תכנות

313-0-3150 

313-0-3120 

260-0-2020 

260-0-
 )במקביל(2210

 0 3.5 4 ב'

 

ארכיטקטורה  3.35
במחשבים 

ובמעבדה בתכנות 
 מע' 

313-0-3100 
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 הערות

האקדמי במחלקה למדעי מרכז הבכל סמסטר יש לקבל אישור על תכנית לימודים מוצעת מאת  .1

 המחשב.

)בכל קורס וקורס(  65החובה בציונים מעל ניתן להשתתף בקורסי בחירה רק לאחר השלמת כל קורסי  .2

 .11ובממוצע ציונים מעל 

 סטודנט צפוי להפסקת לימודיו בתכנית בכל אחד מהמצבים הבאים: .3

או בתום כל  בתום הסמסטר השני ללימודיו, 65.1-א. אם ממוצע ציוניו המצטבר בתכנית הינו נמוך מ

 סמסטר מאוחר יותר.

 חירה בתום שנתיים של לימודים.ב. אם איננו רשאי להשתתף בקורסי ב

  ג.  אם נכשל במקצוע, לאחר הרשמתו אליו בפעם השניה.

התקנות בנוגע למועדים מיוחדים הן בהתאם לנהוג בפקולטה למדעי הטבע. בפרט, אם מתקיימות  .4

שתי בחינות במועד א' באותו יום, נדרש הסטודנט במידת האפשר לגשת לבחינה במקצוע מדעי 

 חובה, ולהבחן במקצוע בחירה במועד ב'. המחשב או במקצוע

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה תואר ראשון
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 חטיבה במדעי ההתנהגות

 (141)סימן מחשב                                                      

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 

 ג' -א' שנים

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 6 5 א'/ב'
1 

1 

2 

2 
 מבוא לפסיכולוגיה

101010001. 

101010000. 

 6 5 א'/ב'
1 

1 

2 

2 

יסודות 
 הסוציולוגיה

1020100110 

1020100120 

 6 5 א'/ב'
1 

1 

2 

2 

מבוא 
 לאנתרופולוגיה 

10201000.0 

1020100100 

 א'

 א'

3 

3 

4 

4 

1 

2 

3 

2 

מבוא 
לסטטיסטיקה/ 
 סטטיסטיקה א'

101010004. 

1020100010 

 א'

 

יסודות פילוסופים  2 - 2 2
של מדע 

 כולוגיההפסי

1010100012 

 

 

 :  'ג' -א בשניםסה"כ קורסי בחירה הנדרשים 

 נק"ז 0קורסי בחירה בהיקף של 

 

ושקיבלו אישור  בקמפוס אילת ומכללת אחווה בלבדהחטיבה נלמדת רק במסגרת הלימודים הרב תחומיים *

 מהמתאם האקדמי ללמוד תכנית זו0

 

 אשוןחובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ר
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 מנהל עסקיםחטיבה ל

 (471) סימן מחשב 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 קורסי חובה  'ג -שנה א

 דרישות קדם נק"ז קורס מספר קורס

  5.1 4מבוא לכלכלה מיקרו  14441114

 14441114 5.1 4מבוא לכלכלה מקרו  14441114

  5.1 4יסודות החשבונאות  14444114

 14441114 5.1 4מימון יסודות ה 14441114

 1סטטיסטיקה

  5 עקרונות השיווק 14441114

 1סטטיסטיקה 5.1 ניהול התפעול והייצור 51144114

  1 יישומי מחשב 14111111

 14441114 5 יסודות האסטרטגיה העסקית 14441114

  1 יסודות השכנוע והפרזנטציה 14441416

  5 דיני חוזים ועסקים 14441114

  8282 סה"כ 

 

 סטודנטים שילמדו את החטיבה למנהל עסקים עם החטיבה בכלכלה יהיו פטורים מהקורסים הבאים: .1

 נק"ז( 5התנהגות ארגונית מיקרו ) 14441115במקומו ילמדו  –נק"ז(  5.1מבוא לכלכלה מיקרו ) 14441114

 נק"ז( 5התנהגות ארגונית מאקרו ) 14441111במקומו ילמדו  –נק"ז(   5.1מבוא לכלכלה מאקרו ) 14441114

 נק"ז( 5אתיקה לניהול ) 14441174במקומו ילמדו  –נק"ז(   5.1יסודות החשבונאות ) 14444114

 נק"ז( 5ניהול מערכות מידע ) 51141114נק"ז(  במקומו ילמדו  5.1) –יסודות המימון  14441114

 נק"ז( 5.1מבוא לחקר ביצועים ) 51144444במקומו ילמדו  –נק"ז( 1ה )יסודות השכנוע והפרזנטצי 14441416

 נק"ז( 5) 51144554במקומו ילמדו את הקורס ניהול התפעול  -נק"ז( 5ניהול התפעול והיצור ) 51144114

 נק"ז 14קים בשילוב עם כלכלה הוא סה"כ הנק"ז לתלמידי החטיבה במנהל עס

 למוד כדי לעמוד בדרישת קדם זו הם:הקורסים בסטטיסטיקה שניתן ל      . 1

 41141144, 41141174 –סטטיסטיקה של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה    

 41441116, 41441116 –סטטיסטיקה של המחלקה לפסיכולוגיה    
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 ניהול משאבי אנושל חטיבה

 (111)סימן מחשב 

 

 יםהלימודמבנה 

o  נק"ז 82-חטיבה מורחבת 

 

 לימודיםהתכנית 

 שנה א' 

 קורסי חובה

 סמסטר דרישות קדם
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 3 - 3 3 א'/ב' 
התנהגות 
ארגונית 

 מיקרו
32111183 

 3 - 3 3 ב' 32111183
תנהגות ה

ארגונית 
 מקרו

32111188 

 3 - 3 3 א'/ב' 32111183
ניהול משאבי 

 אנוש
32118111 

 31111118 יישומי מחשב 1.1 - 1.1 1 א' 

 3 - 3 3 ב' 
אתיקה 
 לניהול

32118111 

 8 - 8 1 ב' 
כתיבה 
 עסקית

32113111 

 32111111 דיני עבודה 3 - 3 3 ב' 

 

 נק"ז 18בהיקף של : קורסי בחירהסה"כ 

 

 .ה ובקמפוס אילת בלבדובמכללת אחוהחטיבה מיועדת לתלמידים הלומדים בלימודים רב תחומיים 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה ללימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 (220)סימן מחשב 

 

 נק"ז 08 מבנה החטיבה 

 פסיכומטרי/ סכם 042 דרישות קבלה:

 תוכנית הלימודים

 שנה א

 הערה נק"ז שם קורס קוד קורס

  0 יסודות הסוציולוגיה 2201212228

2201212208 

  0 מבוא לאנתרופולוגיה 2201212208

2201212208 

  3 סטטיסטיקה א 2201212278

  3 סטטיסטיקה ב 2201212288

  2 תוכנות סטטיסטיות 2201212000

קורס אחד מתוך קורסים  0 קורס בחירה 220121

ייעודיים לשנה א' המתפרסמים 

בכל שנה לקראת מועדי 

 ההרשמה

  91 סה"כ נק"ז לשנה א'

 

 שנה ב

 הערה נק"ז שם קורס קוד קורס

  6 החברה הישראלית 2201212220

2201212200  

שיטות מחקר  2201212240

 איכותניות

3  

  1 סה"כ נק"ז לשנה ב'

 

  82  סה"כ
 

  סטודנטים בלבד1 22 -למוגבל 
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 םקוגניטיבייללימודים חטיבה 

 במחלקה למדעי הקוגניציה והמח

 (791)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

( והכשרים הקוגניטיביים, עומדת הנחה רווחת לפיה, הבנה ממצה של mindבבסיס המחקר העכשווי של הנפש )

הן הן פסיכולוגיה, תחום דיון זה איננה בת השגה ללא שיתוף פעולה של דיסציפלינות שונות, שהעיקריות שב

מדעי המוח, מדעי המחשב, בלשנות ופילוסופיה. רבים מהמחקרים פורצי הדרך כיום בנושאים כגון מנגנוני 

אכן כרוכים בשיתוף פעולה כזה, המחייב ידע וקבלת החלטות  שפה, למידה, מודעות תפיסה, עיבוד ורכישת

יטיביים סבירים ומנתחים את התהליכים הקוגנמ מדעי הקוגניציה והמוחברמה גבוהה בתחומים הרלוונטיים. 

המודל של הנפש כמחשב, או על כל פנים ראייתם של תהליכים קוגניטיביים שונים  כתהליכי מידע. כך

מדעי תחומי של -. המכלול הביןמהותי למחקרם כתהליכים חישוביים הממומשים בחומרה המוחית

 –תופעות שעד לא מכבר, הבנתן נדמתה רחוקה ביותר מספק הזדמנויות חדשות להסברן של  הקוגניציה והמוח

 יכולות מנטליות שונות ועיגונן במערכות פיזיקאליות מורכבות דוגמת המוח האנושי.

בוגרי התכנית יוכלו להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים )בהתאם לבחירותיהם הספציפיות בתואר 

בלשנות. בהמשך יוכלו הסטודנטים ו פיהיה, פילוסו, פסיכולוגמדעי המוח והקוגניציההראשון( בתחומים כמו: 

 להשתלב הן בעבודות מחקריות והן בעבודה יישומית בתחומים הנ"ל.

הלימודים יתקיימו במסלול דו מחלקתי. הסטודנטים נרשמים למחלקה ללימודים רב תחומיים וכן למחלקה 

)במסלול בלשנות(. במסגרת המחלקה  נוספת מבין המחלקות הבאות: פסיכולוגיה, פילוסופיה, ספרויות זרות

נק"ז(, וכן  63ללימודי הקוגניציה והמוח, הסטודנטים ילמדו בחטיבה המורחבת למדעי הקוגניציה והמוח )

יבחרו בחטיבה נוספת )מתחום שונה בו בחרו כמחלקה( מבין החטיבות הבאות: מדעי ההתנהגות, פילוסופיה 

 .של הנפש, בלשנות, מדעי המחשב או מדעי העצב

 *בשל אופייה הרב תחומי של התוכנית, התלמידים לא לומדים קורסים כלליים.

 

 נק"ז( 63) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

פסיכולוגיה  4 7 5 4 א'+ב'
 ב' +פיזיולוגית א'

707-7-0059 

707-7-7017 
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מבוא  4 2 3 6 א' 
 לסטטיסטיקה

707-7-0049 

פילוסופיה מבוא ל 6 7  6 ב'
  של הנפש 

741-7-0026 

לוגיקה למדעי  6 7 4 6 א'
 והמוח הקוגניציה

197.1.0039 

*מבוא ללוגיקה  4 2 3 5 א'
 ותורת הקבוצות

207-7-0207 

*מבוא למדעי  4 2 3 5 א'
 המחשב

202-7-7077 

יארית אלגברה לינ 6 7 4 6 ב'
למדעי הקוגניציה 

 והמוח

791-7-0064 

למדעי  7חדו"א  6 7 4 6 א'
 הקוגניציה והמוח

791-7-0074 

 *קורס זה מתאים רק לסטודנטים בעלי אוריינטציה מתמטית.

 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

נושאים במדעי  2 7 6 6 ב'
המחשב למדעי 

 וגניציה והמוחהק

791-7-0039 

למדעי  2חדו"א * 6 7 4 6 א'
 הקוגניציה והמוח

791-7-0024 

פסיכולוגיה  2 2 4 3 א'
 ניסויית

707-7-0021 

פסיכולוגיה  6 7 4 4 א'
 קוגניטיבית

707-7-0051 

מבוא לבלשנות  6 2 5 6 ב'
למדעי הקוגניציה 

 והמוח

791-7-0059 

מבוא למדעים  2  2 2 א'
 יםקוגניטיבי

791-7-0044 

 *לסטודנטים במסלול החישובי
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 שנה ג'

 +סמינריםבחירהקורסי 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 א'

 ב'
2-4 4 

- 

- 

2 

2 

במדעי סמינר 
הקוגניציה 

 והמוח

 משתנה

 

של הסטודנט )אלא אם כן  יש לבחור סמינר או סדנא מאחת המחלקות הרלוונטיות שאינה המחלקה הראשית

 בחטיבה השנייה שהסטודנט לומד אין סמינרים(.

 

 (741)סימן מחשב חטיבה מורחבת בפילוסופיה של הנפש 

 נק"ז( 82) למדעי הקוגניציה והמוח המחלקהבמסגרת 

על תלמידי התכנית למדעים קוגניטיביים המעוניינים ללמוד חטיבה בפילוסופיה, ללמוד את החטיבה 

  ולא את החטיבה הכללית בפילוסופיה (741למדעי הקוגניציה והמוח )סימן מחשב  ה של הנפשבפילוסופי

 .((767 מחשב סימן) יהי)תכנית המחלקה השנ

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  2 0 2 2 'א
פילוסופיה ל

למדעי 
הקוגניציה 

 והמוח

741-7-0006 

מבוא  6 7  6 ב'
לפילוסופיה של 

 הנפש

741-7-0026 

תרגיל קריאה  0 2 2 2 ב'
וכתיבה 

פילוסופית למדעי 
המוח 

 והקוגניציה

791.7.0729 
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 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  6 0 6 6 א'
לפילוסופיה של 

 הלשון

767.7.7777 

קורס מתקדם  2 0 2 2 ב'  
של  בפילוסופיה

 הנפש

 משתנה

 

 שנה ג'

 +סמינריםבחירהקורסי 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

פילוסופיה של   4 - 4 4 'ב
המדעים 

 הקוגניטיביים

791-2-0060 

סמינר בנושאים     2-4 
למדעי הקשורים 

המוח 
 והקוגניציה

 משתנה

 

 ערות:ה

 יש לקבל את אישור יועצ/ת החטיבה לפני ההרשמה לקורסים בכל סמסטר. .7

 נק"ז 34החטיבות שבחרתם יהיו לפחות  שבשתייש לדאוג  .2

ניתן ללמוד קורסים אלה  החטיבה  אחרות, בתאום עם יועצ/תבמחלקות  מתאימים ניתנים  בחירה יסקור .6
 במקום חלק מקורסי התוכנית הקבועים.

קורסים "מבוא ללוגיקה למדעי הקוגניציה והמוח" ו"מבוא לפילוסופיה של הנפש" חובה ללמוד בשנה . את ה4
 א'.

 נק"ז( 82חטיבה מורחבת במדעי המחשב )-תכנית הלימודים 

 (743)סימן מחשב 

למחלקה מים לאלו הנהוגים בקבלת תלמידים על פי קריטריונים דו תקבעה חטיבראשונית ל קבלה .א

 .המחשב יעמדב .B.Scקורסים הם מתוכנית הלימודים ה כל  ב.שלמדעי המח

 .קורסי החובה הראשונים 4עם סיום ע ה הסופית לתכנית תיקבהקבל .ב

המחשב וזאת  מדעיקה ללבמח פ' מיכאל אלחדד()פרוטיבה במדעי המחשב יש לפנות ליועץ ה לחקבלם לש

  בתאום עם יועץ החטיבה למדעי הקוגניטיבי.
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  לקה למדעי המחשבפירוט התוכנית בפרק המח

 נק"ז( 82חטיבה מורחבת ) -בלשנותבתכנית הלימודים 

 דרישות קבלה:

 תהפסיכומטרי בבחינהלפחות  550ציון 

  בבחינה הפסיכומטרית אנגליתלפחות בחלק של ה 720ציון 

 

 שנה א'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

ת מבוא לבלשנו 4 2 3 4 א'
 1ותחביר

762.7.7477 

ת קריאה סדנ 2 - 2 2 ב'
 בבלשנות

762.7.0622 

 ותמבואשני  4 2 3 4 ב'
מתוך  לבלשנות

המבואות 
בבלשנות 

המוצעים באותה 

 2שנה.

 משתנה

 חטיבה בבלשנות –שנה ב' 

 א' + ב'
4 70 

7 

7 

4 

4 

 762.7.2097 תחביר 

762.7.2707 

סמנטיקה או  4 2 3 4 א'
 פונולוגיה

762.7.2157 

 חטיבה בבלשנות –שנה ג' 

 משתנה סמינר    4 

 

 ג':   -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים א'

 נק"ז 3קורסי בחירה בהיקף 

 

 (741זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים ) חטיבה

                                                           
1

 רכישת שפה-הקורס מבוא לבלשנות ותחביר מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשנות בסמסטר ב', ולמבוא למדע קוגניטיבי 
2

 לא כולל את המבואות במדעים קוגניטיביים 
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 נק"ז( 82)במדעי ההתנהגות חטיבה מורחבת  -תכנית הלימודים

 (745סימן מחשב )דגש פסיכולוגיה( )

 

 'ג -'שנה א

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 א'+ב'
5 1 

7 

7 

6 

6 

מבוא 
 לפסיכולוגיה

707.7.0019 

707.7.0019 

מבוא  4 - 4 4 א'
 לסטטיסטיקה

707-7-0049 

הסקה  3 2 1 6 ב'
 סטטיסטית

707.7.0039 

ה פסיכולוגי 2 2 4 ? א'
 ניסויית

707-7-0021 

פסיכולוגיה  6 7 4 ? א'
 קוגניטיבית

707-7-0051 

 

 

 :  ג' -א' הנדרשים בשנים קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז. 70קורסי בחירה, סדנה בפסיכולוגיה קוגניטיבית בהיקף 

 

 חטיבה זו מיועדת לתלמידי מדעים קוגניטיביים בלבד.# 

 

 הערות: 

 ותי.לתכנית הינה על בסיס תחר הקבלה 

 השיבוץ לחטיבות ייבחן בהתאם לדרישותיהן הספציפיות, ומותנה באישור יועץ ראש התכנית.

כל סטודנט ילווה אישית על ידי צוות התכנית, הן בעזרה בהרכבת המערכת והן בייעוץ שוטף. על מערכת 

 הלימודים הסופית לכל סמסטר להיות מאושרת על ידי יועץ/ראש התכנית.

 

 

 ולהתעדכן באתר המחלקה את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון חובה עליך לקרוא
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 מדעי העצבחטיבה ל

 (191)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

מערכת העצבים.  במבנה ותפקוד לרכוש ידע בסיסי  םהחטיבה מיועדת לסטודנטים בפקולטה המעונייני

  ,כלכלה-מחקר במדעי העצב החיש את התפתחותם של תחומי מחקר שונים כגון פילוסופיה של הנפש, נוירוה

שיח המדעי של חוקרי מדעי החברה והרוח דורש ידע ה. קוגניטיבית וכו' רופסיכולוגיהיבלשנות, נו-נוירו

נוירופיזיולוגיה, שבאופן מסורתי נלמדים רק בפקולטות ו בתחומים של גנטיקה, הדמיה מוחית תפקודית

 -הנוירולרפואה או מדעי הטבע. מטרת הלימודים בחטיבה היא לאפשר לסטודנט להרחיב את הידע על הבסיס 

 התנהגות.   של יביולוג

 

 תנאי קבלה לחטיבה

 .יחידות בפיזיקה, כימיה או ביולוגיה 5לפחות בגרות אחת  של . מינימום 056 ציון סכם  

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

למבנה הבסיס התאי  3 2 5 4 א'
  ותפקוד מע' העצבים

191-1-6613 

הבסיס התאי למבנה  3 2 5 4 ב'
ותפקוד מע' העצבים: 

העברת אותות 
 חשמליים

 

191-1-6623 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

פיזיולוגיה כללית  4 2.5 0.5 5 א'
 ואלקטרופיזיולוגיה

 

471.8.2620 

 471.8.2627 נוירופיזיולוגיה 2 - 2 2 ב'

*מחקר     2 א'/ב'
מודרך/קריאה 

 מודרכת

 

 *ניתן לקחת בשנה ב' או ג'

*תלמידי החטיבה הלומדים פסיכולוגיה ועושים מחקר מודרך במסגרת מחלקה זו יצטרכו לעשות מחקר 

 מודרך נוסף במחלקה אחרת.
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 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעותסה" סה"כ נקודות סמסטר

 265-1-7913  פסיכופרמקולוגיה 2 - 2 2 ב'

 

 2 4 א'+ ב'

2 

- 

- 

2 

2 

 האנטומי -נוירו
 תפקודית א'+ב'

 

161.2.6638 

161.2.6648 

 

 :  ג'-א'בשנה הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 

 נק"ז 5קורסי בחירה בהיקף 

 נק"ז לתלמידי פסיכולוגיה( וממדעי הרפואה. 4-לוגיה )לא יותר מקורסי בחירה מתוך המחלקה לפסיכו -

   .נדרשים קורסי קדם ולמדנניתן ללמוד כל שנה בתנאי ש -

 .ת האם של הסטודנט/יתונק"ז ממחלק 4-אין לבחור יותר מ -

 ניתן לקחת את אחד מהקורסים מחקר מודרך או קריאה מודרכת שלא נלקחו כקורס חובה במסגרת קורסי  -

 הקורסים הנ"ל באותה מעבדת מחקר.  2הבחירה. ניתן לקחת את   

 נק"ז של מחקר מודרך כקורס בחירה בנוסף לקורס החובה הנ"ל. 2ניתן לקחת עוד  -
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 חטיבות הלימודים

 

ולתלמידים הלומדים  נק"ז( 08) חטיבות הלימודים מיועדות לתלמידים הלומדים בתכנית מחלקה ראשית

ראה בפרק הדן , נק"ז 65נק"ז או דו מחלקתי  111)בתוכנית חד מחלקתית .תחומיים-רבללימודים  במחלקה

 בלימודי המחלקה(. 

 

ות, רוכזו כאן על מנת לאפשר לסטודנט התמחות נוספת הקורסים שמהם מורכבות החטיבות במחלקות השונ

 והעמקת ידיעותיו בתחומים שונים.

 

 ידי היועצים של החטיבות.-יעוץ בלימודי חטיבות נעשה עליה

 

בכל החובות והדרישות של כל השעורים ו בתנאי הקבלה של החטיבה תלמיד הבוחר בחטיבה חייב לעמוד

 בחטיבה, לרבות עבודות ובחינות.

 

)לתלמידים המסיימים בצרוף מחלקה נק"ז( ייכללו בתעודת הבוגר.  10חטיבות הלימודים המורחבות )של  שמן

 ראשית(.

 במסגרת הלימודים הרב תחומיים במסלול חד מחלקתי לא מופיע שמן של החטיבות בתעודת הבוגר.

 ציוני החטיבות ישוקללו בציון הסופי לתואר בוגר. 

 .56ט להגיע לממוצע של לפחות במעבר משנה לשנה צריך הסטודנ

 

 לפחות. 56בסגירת התואר חובה להגיע לממוצע של 

 

תלמידי מחלקה ראשית/חטיבות חייבים בכתיבת עבודת סמינר בהתאם לדרישות החטיבה כפי שמופיעות 

 בשנתון.

 

קשה תלמיד הבוחר באחד מקורסי החטיבה )שאינם מוצעים כסמינר( כסמינר חייב לפנות אל מורה הקורס בב

 לכתוב עבודה סמינר בקורס זה. ולהעביר אישור בכתב למזכירות הפקולטה.

 

 על התלמיד מוטלת החובה לביצועה של הנחיה זו.

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה לשפה ותרבות ערבית

 (731 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

להעניק ידע רחב על השפה הערבית כתוצר של מערכים חברתיים  שואפתהחטיבה לשפה ותרבות ערבית 

במיוחד  השידגהחטיבה מותרבותיים משתנים לאורך ההיסטוריה, מהתקופה הקדם אסלאמית ועד ימינו. 

מהווה מוקד משיכה לסטודנטים ממחלקות  החטיבה ת דוברות ערבית.חברוזיקות שבין שפה ותרבות, וב

לעמוד בדרישות הקבלה  סטודנטים בחטיבה נדרשיםשונות ,בעיקר מהפקולטה למדעי הרוח והחברה. 

 לחטיבה ולהוכיח ידיעותיהם )שליטה( בשפה הערבית.

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות כ נקודותסה" סמסטר

מבוא לספרות  2 - 2 2 'ב
 אסלאמית

731-7-2220 

מבוא לספרות  2 - 2 2 'ב
 ערבית קלאסית

731-7-2200 

מבוא לתרבות  2 - 2 2 'א
 ערבית מודרנית

731-7-2207 

מבוא לספרות  2 - 2 2 'א
 ערבית מודרנית

731-7-2230 

 

 

 :  ג' -בשנה א'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז 72קורסי בחירה בסה"כ  3

 

 תנאי מעבר

 לפחות. 56הנדרש בחטיבה: , הממוצע הכללי 65 ציון המעבר בקורסי החטיבה לערבית:
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 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 - פרו"ס 0 - 0 0 א

 

 שנה ג'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 - סמינר 0 - 0 0 ב

 

 ( שעמדו בתנאי הקבלה.701תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול הלימודים הרב תחומיים )

 

 לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון נא
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 חטיבה באמנות יצירה

 (511)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

במסגרת תכנית הלימודים באמנות יצירה, אנו מציעים קורסים באמנות ישראלית, ציור, רישום, צילום 

וביקורת עבודות הניתנים על ידי יוצרים מובילים בתחומם. אנו מעודדים גישה אינטגרטיבית המשלבת בין 

 עתנו, תשתית חיונית לחוקר וליוצר כאחד.תיאוריה למעשה ומהווה, לד

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 

 ב'א'+

 

6 

 

3 

3 

 

- 

 

3 

3 

 

 ציור/ רישום

 

511.5..555 

511.5..555 

 

 ב'/א'

 

4 

 

4 

 

 

- 

 

5 

5 

 

תוך מקורס עיוני 
קורסי מבחר 

החובה בתולדות 
 האמנות

 

 

 קורסי היצירה. מבחרנק"ז מתוך  6: קורסי בחירה 

 

 בכל הקורסים. 61ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  16סופי של ציון : 'לשנה ב תנאי מעבר

 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 

 א'+ ב'

 

6 

 

3 

3 

 

- 

 

3 

3 

 

 סדנא 5*
 למתקדמים

 

 



283 

 

 קורסים המוצעיםהמבחר * מתוך  

 

 

 בכל הקורסים. 61ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  16ציון סופי של : לשנה ג' תנאי מעבר

 

 שנה ג'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 

 ב'א'+

 

6 

 

3 

3 

 

- 

 

3 

3 

 

 אישי  פרויקט

 

 

511.5..565 

511.5..555 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה ללימודי מגדר

 (561)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

הינו תחום מחקר המתפרש על פני תחומי ידע  – יחסי הכוחות המייצרים הבדל מינימערכת  –חקר המגדר 

שונים ועושה שימוש במתודולוגיות מגוונות על מנת לבחון את הגילויים השונים של מגדר בחברה ובתרבות 

השונים הנלמדים בחטיבה יתוודעו הסטודנטים/יות לדרכים בהן ניתן לבחון את  במסגרת הקורסים האנושית.

בתחום הפילוסופיה, תחומי הידע השונים מפרספקטיבה של מגדר באמצעות קריאה מחודשת של טקסטים 

 והאמנות.יצירות מרכזיות בתחום הדת, הספרות, היסטוריה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פוליטיקה וממשל, וכן 

הנחות היסוד על פיהן נגזרת חלוקת התפקידים בין גברים ת התכנית להקנות חשיבה ביקורתית הדנה במטר

בהן נקטו קבוצות פני השעתוק של הבדל מיני ודרכי ההתנגדות ולעמוד על א ,לנשים בתקופות ובחברות שונות

 חברה ובתרבות.וכוחן ב תנאי חייהןעל מנת להתמודד ולשנות את  שונות של נשים לאורך ההיסטוריה

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים כנית ת

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא  4 - 4 4 ב'א'/
לתיאוריות 
 פמיניסטיות

561-5-88/5/05 

 596-2-8812/62 מגדר וחברה 4  4 4 א'/ב'

  

 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות "כ נקודותסה סמסטר

התנועה  2 - 2 2 א'
הפמיניסטית 

 המערבית

561.5.8511 

אתגרים  2  2 2 ב'
מגדריים 

במזה"ת וצפון 
 אפריקה

561.5.8841 
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 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 ס' הקורסמ שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  מחקר סמינר 4 - 4 4 א'/ב'

 

 בחטיבה: הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 .פקולטהחטיבה וקורסים בתחום המגדר במחלקות אחרות בקורסים בנק"ז הניתנים כחלק מה  52

 

 תנאי מעבר

 .61תנאי מעבר משנה לשנה ציון ממוצע בכל הקורסים 

 

 אשוןחובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ר
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 חטיבה באגדה והלכה

 (861)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

החטיבה מוצעת מתוך הכרה במרכזיותן של האגדה וההלכה בעיצוב התרבות היהודית לדורותיה. בחטיבה 

 מגוון קורסים בנושאים הבאים:

 מקראית לזרמיה השונים )הספרים החיצוניים, כתבי כת מדבר יהודה ועוד(.-ספרות בתר 

 דרש )משנה, תלמוד, מדרשי אגדה, מדרשי הלכה ועוד(.ספרות התלמוד והמ 

 .)ספרות הלכתית שלאחר התלמוד )ספרות פסקים, שאלות ותשובות ועוד 

 

נושאים אלה נלמדים בשילוב של כלי מדע שונים )ספרותיים, לשוניים, הגותיים, היסטוריים ועוד( וניתנים ע"י 

היסטוריה של עם ישראל, לשון עברית, מקרא  מרצים מהמחלקות הבאות: מחשבת ישראל, ספרות עברית,

 ומזרח קדום.

 

  הלימודים תכנית 

 נק"ז(:  81חטיבה מורחבת )

 שנה א'

 (חובהמבוא )קורסי 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 8 4 א'+ב'

8 

- 8 

8 

למחשבת מבוא * 
 חז"ל וספרותה

886.8.8688 

886.8.8688 

 8 4 א'+ב'

8 

- 8 

8 

 868..886.8 * תלמוד

886.8..818 

  סמינר** 4  4 4 א'+ב'

 

 נק"ז 86קורסי בחירה בהיקף של : קורסי בחירה

בחירת הסמינר בתיאום עם יועץ החטיבה. רישום לסמינר רק לאחר . שנתי נק"ז 4בהיקף של  סמינר:**

 שמיעת קורסי מבוא ורוב קורסי הבחירה.

 

 ehrlich@bgu.ac.il: י ארליך, המחלקה למחשבת ישראלהיועץ: פרופ' אור

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

mailto:ehrlich@bgu.ac.il
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 לימודי פולקלורחטיבה ל

 (961 )סימן מחשב

 

הוא רב מערכת של סמלים, אמונות, מנהגים ומשמעויות שבאמצעותה קהילות חברתיות )לאומיות, פולקלור 

אתניות, דתיות, מגדריות, מקצועיות וכו'( מגבשות את זהותן ומבטאות אותה. זהו אופן של תקשורת 

יימת בין חברי הקהילה, מסמנת את זהותם המשותפת ובה בעת אמנותית, מילולית, טקסטית וחזותית, המתק

 מעצבת אותה שוב ושוב מחדש.

שילוב של ספרות -החטיבה ללימודי פולקלור מציעה לימודים רב תחומיים של התרבות העממית

ואנתרופולוגיה, אמנות חזותית ותקשורת, היסטוריה ואתנוגרפיה. הלימודים בחטיבה נוגעים בתחומים 

של התרבות העממית ובכללם: אמונות, מנהגים, טקסטים, רפואה עממית, מאגיה, דמונולוגיה מגוונים 

יום, -ומיסטיקה, גוף ולבוש, הסיפור העממי והאישי, זיכרון ותיעוד, זהות אתנית וזהות קבוצתית, חיי היום

בחטיבה חשיבה יצירה חומרית ומופעים עממיים. לצד המפגש עם תופעות תרבותיות אלה מעודדים הלימודים 

 ביקורתית עליהם ומבקשים להקנות לתלמידים כלים פרשניים הנחוצים לשם כך.

 

 מטרת הלימודים

אסכולות ותיאוריות  פי-חומרי הפולקלור עלות עם כלי מחקר אנליטיים להתמודד /הלהקנות לתלמיד .א

 .ההפולקלוריסטיקהמקובלות במדע 

סוגיו ולתקופותיו תוך השוואה לפולקלור של עמים לד/ה ידע בפולקלור יהודי וישראלי הקנות לתלמיל .ב

 ותרבויות אחרים. 

 להכשיר את התלמיד/ה למחקר עצמאי הכולל איסוף וניתוח של חומרי הפולקלור. .ג

     .ד

 :מדורים  3החטיבה לפולקלור כוללת 

 .םופתג סיפורי חיים, הומור, שיר אגדות קדושים, מעשיות קסם, ,מיתוס -ספרות עממית .א

מחזור השנה ומחזור  טקסימאגיה, מיסטיקה, שדים ורוחות, רפואה עממית,  -מנהגיםטקסים ואמונות,  .ב

 .יום, זיכרון ותיעוד אישיים-, חיי יוםהחיים

 חפצי קודש וחול, קרנבלים, מופע עממי, מוסיקה ומחול., ותכשיט לבוש –אמנות עממית, תרבות חומרית  .ג
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 "ז(נק 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 4 א'+ב'

2 

- 

- 

 

2 

2 

מבוא לתרבות 
 א'+ב' עממית

961.9.9999 

961.9.9929 

 

שיטות מחקר  2 - 2 2 א'
עבודת  -בפולקלור

 שדה

961.9.9969 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 4 א'+ב'

2 

- 

- 

2 

2 

חקר התרבות 
העממית אמינה, 
 טקס, סיפור, זהות

961.9.9992 

961.9.9912 

שיטות מחקר  2 - 2 2 ב'
שדה,  -בפולקלור

 תיאוריה, כתיבה

961.9.9926 

 

 

 

 שנה ג'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר 4 - 4 4 א'+ב'

 

 :  ג' -א' בשניםהנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז 92שיעורי בחירה בהיקף  6

 בכל הקורסים במעבר משנה לשנה 66 על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 לימודי תקשורתחטיבה ל

 (371)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

ככל שהתקשורת הולכת ותופסת מקום מרכזי בחברה בת ימינו, כך גוברים העניין והצימאון להבין את אחת 

עיוני, בכללם מושגים בסיסיים וכלים לצריכה נבונה להקנות ידע  אמוריםהחטיבה התופעות הנכבדות. לימודי 

ה של התוכנית בכך שהיא עוסקת בהיבטים מוסדיים וטכנולוגים של אמצעי התקשורת . ייחודתקשורתשל 

 תי. חברי ותרבותהמגוונים בהקשרם ה

אין התכנית מתיימרת להכשיר אנשי מקצוע, אך הידע העיוני הנרכש בה עשוי להקל על השתלבות באחד 

 וכנות פרסום. מארגוני תקשורת, יהיה זה עיתון, תחנת שידור, משרד יחסי ציבור או ס

 

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מושגי יסוד  2 - 2 2 'א
 בתקשורת

371-3-0330 

היסטוריה של  2 - 2 2 'א
אמצעי 

 התקשורת

371-3-0000 

טכנולוגיות מידע  2 - 2 2 'ב
 ותקשורת

371-3-0300 

 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 371-3-0300 דיני תקשורת 2 - 2 2 'א

מפת תקשורת  2 - 2 2 'ב
 בעולם ובישראל

371-3-0300 

 *** סדנה 2 - 2 2 'ב
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 נק"ז 1חירה בהיקף קורס ב : בשנה ב'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

תקשורת וחברה  2 - 2 2 'א
 בישראל

371-3-0003 

 371-3-0203 תקשורת ותרבות 2 - 2 2 'ב

 *** סמינר  - 4 4 א'+ ב'

 *** סדנא  - 2 2 'ב

 

 

 נק"ז 1בהיקף קורס בחירה רשים בשנה ג': הנד קורסי בחירהסה"כ *

 

 בכל הקורסים במעבר משנה לשנה. 06על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 

 .00 -*ציון מעבר קורסי חובה
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 אירופית ע"ש קונרד אדנאוארחטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה 

 (781)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה. האיחוד האירופי 

 עולם. הוא גוש האוכלוסין השלישי בגודלו, הגוש הכלכלי השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה ב

לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת בתחומים שונים. 

אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית מרכזית על ישראל. מכאן 

 , חברה, תרבות וכלכלה. החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כלל נדבכיה: פוליטיקה

חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית תקנה למשתתפים בה מיומנויות להבנת התהליכים 

המתרחשים על היבשת האירופית תוך בחינה מעמיקה של המשטר והחברה האירופית ומערכת יחסיה עם 

 מדינת ישראל.

 

 יםהלימודמבנה 

o  נק"ז 88-חטיבה מורחבת 

 

 ודיםלימהתכנית 

 שנה א'

 

 נק"ז 8בהיקף של : קורסי בחירהסה"כ 

 

 'בשנה 

 נק"ז 8בהיקף של : קורסי בחירהסה"כ 

 

 שנה ג'               

 נק"ז. 4נק"ז וקורס בחירה נוסף בהיקף של  4קף של יסמינר בה
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 יש ללמוד עד סיום הלימודים בחטיבה  –נק"ז  4*שפה אירופית בהיקף של 

 

 :הערות

נק"ז בלימודי השפה הזרה. אף על פי כן, בחישוב  8 -* סטודנטים הלומדים באחד מקורסי השפות מחויבים ל

נק"ז בלבד  4הכללי לימודי שפה זרה בחטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית יקנו לסטודנטים 

 נק"ז נוספות יכללו במסגרת הקורסים הכלליים. 4-ו

  נק"ז 78ם המוצעים ע"י החטיבה. נק"ז ממגוון הקורסי 71טיבה יידרשו ללמוד סטודנטים  הלומדים בח -

 נוספות ניתן יהיה לבחור ממגוון הקורסים המוצעים ע"י המחלקות הרלבנטיות ובאישור יועצת החטיבה.  

 

 בכל הקורסים במעבר משנה לשנה ובסגירת התואר. 56על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 

 

 דת גם לסטודנטים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומייםחטיבה זו מיוע

 

 ראו מערכת שעות של המחלקה לפוליטיקה וממשל

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 ספרויות יהודיותחטיבה ל

 (981)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

 הרחבת הידע בספרויות יהודיות, הקניית כלי מחקר ורקע תיאורטי בתחומים אלו. .א

הבנת הספרות היהודית במסגרת תרבותית רחבה ובחינת הקשרים והזיקות בינן לבין הספרות  .ב

 העברית.

 ה של תרבות עם ישראל על מורכבותה ורבדיההכרת ספרות יידיש ולאדינו ותרומתן להעמקת ההבנ

 

מאז ראשית היווצרות התרבות היהודית הן הכתובה והן הדבורה, נכתבה או הועלתה על הכתב הספרות 

היהודית בכמה שפות: בעברית ובשפת הסביבה. מאוחר יותר, מימי הביניים ואילך, נוצרו שפות יהודיות 

בו חיו יהודים, הם דיברו בשפה או דיאלקט האופייניים להם ואף ייחודיות כגון לאדינו ויידיש. בכל מקום 

 ייצרו ספרות בשפות אלו. לספרויות אלה ביידיש ובלאדינו יש זיקה הדוקה לספרות שנכתבה בעברית.

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 החטיבה מציעה שתי תכניות לימוד: 

 שעורי בחירה וסמינרים לתלמידים מתקדמים.כנית כוללת לימודי שפה, מבוא כללי, תכל 

 לאדינו ותרבות יהודי ספרד .א

 יידיש ותרבות יהודי מזרח אירופה ואמריקה .ב

 

 

 המסלול ללאדינו ותרבות יהודי ספרד

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

סוגות וסוגיות  2  2 2 א'
ית בספרות ספרד

 יהודית הכתובה

981.9.1181 

-)ספרדית לאדינו 2  2 2 ב'
יהודית(:שפה 

   ותרבות למתחילים

922.9.1228 

 

 



294 

 

 

 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

מבוא לתולדות  2 2 8 8 ב'
האימפריה 

 העות'מאנית    

928.9.1189 

 של שאלה * 2  2 2 ב'
 מגמות: זהות

 תרבותיות
 בקרב ולאומיות

 ספרד יוצאי
 המודרני בעידן

922.9.1828 

סוגות וסוגיות  2  2 2 ב'
בספרות ספרדית 
 יהודית שבעל פה

981.9.1121 

 

 

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר 8   8 א'+ב'

 ד גם בשנה א'*ניתן ללמו

 

 ג':   -הנדרשים בשנים א' קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז 92קורסי בחירה בהיקף 

 בכל הקורסים במעבר משנה לשנה.  22על הסטודנט לעמוד בממוצע משוקלל של לפחות 

 

 ניתן לרכז את לימודי החטיבה למשך שנתיים, באישור ראש החטיבה*
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 ופה ואמריקה התוכנית ליידיש ותרבות יהודי מזרח איר

 

 שנה א'

 קורסי חובה

מס'  שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 הקורס

 2 2 

 

 2 

 

  קורס חובה

 2 8 '+ב'א

2 

 2 

2 

 יידיש שפה ותרבות

 '+ב'א

922.9.1112 

922.9.1112 

 

 

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2 8 '+ב'א

2 

 2 

2 

תולדות עם ישראל 
בראישית העת 

 א+ב החדשה

922.9.2929 

922.9.2919 

 

 

 

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר 8   8 '+ב'א

 

 :  ג' -בשנים א'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 זנק" 98קורסי בחירה בהיקף 

 במעבר משנה לשנה. 22משוכלל של לפחות על הסטודנט לעמוד בממוצע 
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 לימודי אפריקהחטיבה ל

 (291)סימן מחשב  

 

מטרת התוכנית היא לשמר ולחזק את לימודי אפריקה ולהפוך את אוניברסיטת בן גוריון למרכז ארצי להוראה 

תחומית ומטרתה להקנות לתלמידים ידע על היסטוריה,  -ולמחקר על אפריקה. התוכנית בנויה על גישה רב

ופות ואזורים שונים. התוכנית מתבססת על קורסים שיינתנו על ידי פוליטיקה ותרבות ביבשת אפריקה בתק

הסגל הקיים במחלקות שונות בפקולטה למדעי הרוח והחברה ) פוליטיקה וממשל, היסטוריה, ספרויות זרות 

 ובלשנות וכו'( בתוספת קורסים שיועברו על ידי מורים מן החוץ.

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 נק"ז 21מבוא: קורסי 

 נק"ז 21קורסי בחירה: 

 נק"ז 4סמינר: 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 1 4 א'+ב'

1 

- 

- 

1 

1 

מבוא ללימודי 
 אפריקה   

291.2.1111 

291.2.1191 

 *קורסי מבוא    8 
 נוספים

 

 

 . יש להתעדכן באתר התוכנית.וניתן לבחור מתוכם קורסי המבוא משתנים משנה לשנה*

 :  בשנה א'הנדרשים  מבואקורסי סה"כ 

  נק"ז 21קורסי מבוא בהיקף של 

 

 

 שנה ב'

 :  בשנה ב'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז 8-21קורסי בחירה בהיקף 
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 שנה ג'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  סמינר    4 

 

 

 :  בשנה ג'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז  1-4בחירה בהיקף  יקורס

 סמינרים הנדרשים בשנה ג':   סה"כ

 נק"ז  4בהיקף  סמינר

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חברה וסביבהחטיבה בלימודי 

 (בלבד -)קמפוס אילת

 : הלימודים מטרת

משלבת בין למודי מדעי הסביבה והצדדים החברתיים, התכנוניים והאתיים הקשורים לנושאים 

הסביבתיים. הבסיס המדעי נועד בעיקר להקנות לסטודנטים שפה וכלים להבנת אנשי מדע 

ים החברתיים ועל היכולת לשלב בין הצדדים של ומונחים מדעיים. עם זאת הדגש הוא על הצדד

מדעי הטבע לבין הצדדים של מדעי החברה והמדיניות הציבורית. חטיבה זו אמורה לתת הבנה 

בסיסית של נושא הסביבה, כלים להשתלב בתחום, שפה להבנת הנושא ויכולת ניתוח וסינתזה 

מדענים, מקבלי החלטות  שתאפשר לסטודנט לגבש הבנה כוללת של התחום ויכולת לתקשר עם

ואנשי פוליטיקה, חינוך ומשפט. הקורסים הניתנים בחטיבה זו יהיו שילוב בין קורסי מבוא 

 .לתחום הסביבה וקורסי התמחות בתחומים שונים בתוך נושאי הסביבה

 הלימודים מבנה    

  חובה קורסי 

 מספר קורס  נק"ז 

   נקודות( 12קורסי חובה  )

   רהלימודים ממדעי החב

 113-1-0211 3 מדיניות סביבתית

 113-1-0191 3 סביבתנות ואתיקה סביבתית

   לימודים בדגש על מדעי הטבע

-113-1 3 מדעי הסביבה ואיכות סביבה

0151 

 113-1-0081 3 עקרונות באקולוגיה והקשר לאדם

   תחומיים-לימודים בין

 113-1-0071 3 מקורות מים במזרח התיכון

   ם:אחד מהשניי

 סמינר במתודולוגיה ומחקר

  או סמינר מודרך 

3 

3 

113-1-0101 

113-1-0111 

 

 בחירה קורסי 

נקודות( 9קורסי בחירה )  קרדיט 

 בנק"ז

 מספר קורס 

   לימודים ממדעי החברה

 113-1-0061 3 משפט סביבתי

 113-1-0031 3 גישור סביבתי ופתרון בעיות
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 113-1-0041 3 פוליטיקה סביבתית

 113-1-0051 3 זון, אדמה ותרבותמ

 113-1-0021 3 אנתרופולוגיה סביבתית  -קריסה 

 113-1-0141 3 מבוא למדיניות וניהול אנרגיה

   לימודים ממדעי הטבע

-113-1 3 בריאות סביבתית

0091 

 113-1-0121 3 אקולוגיה של נוף

 113-1-0131 3 מגוון מינים בדיונות חוליות

 113-1-0011 3 אקולוגיה של הערבה

 113-1-0161 3 מבוא למדעי כדור הארץ

 

 

 

 הקמת חטיבה בלימודי סביבה בקמפוס אילת

 מגיש: דר' אלי גרונר, מכון ערבה ללימודי סביבה

 

 

הלימודים יתקיימו במכון ערבה ללמודי סביבה בשפה האנגלית במשך שני סמסטרים רצופים. סך 

נק"ז ולכן נדרש  3נקודות זכות. רוב הקורסים המוצעים הם בני  82כל הנקודות הנדרשות הן 

 קורסים בשנה.  01בסך הכל מהתלמיד ללמוד כחמישה קורסים בסמסטר ו

 

ניתן יהיה ללמוד את החטיבה במשך שנה אחת מרוכזת במכון ערבה, או לחלופין לסטודנטים 

 שנים(.  3-4שלומדים לתואר ראשון באילת במשך תקופת הלימודים באילת )

בוגרי החטיבה יוכלו להצטרף להמשך לימודיהם האקדמיים באוניברסיטה במחלקות השונות 

ח והחברה, כולל ניהול, שמציעות תכניות לימודים בהיקף מחלקה ראשית או בהיקף במדעי הרו

נק"ז. התלמידים שילמדו בחטיבה יוכלו להמשיך  82מחלקתי עם חטיבת לימודים נוספת בת -דו

לתואר ראשון בתחומים כמו: גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, חינוך, פילוסופיה, פוליטיקה וממשל, 

ולמודי מזרח תיכון ובכל  תנהגות, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, כלכלהמדעי ההסוציולוגיה, 

 המחלקות למדעי הרוח. 

 

 תכנית הלימודים שלהלן מבוססת על העקרונות הבאים:

חלוקת הנקודות דומה למחלקה משנית הקיימת בגיאוגרפיה )קורסי חובה, סיור, וקורסי  .0

 בחירה(.

-קורסים ממדעי החברה וקורסים ביןהקורסים כוללים קורסים מהמדעים המדויקים,  .8

 תחומיים. 
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שנים, בתכנית המוצעת  3להבדיל מהמחלקה המשנית בג"ג, שם הקורסים פרושים על פני  .3

 ללימודי איכות סביבה כל הקורסים יינתנו בשנה אחת.

  :נק"ז    02קורסי חובה 

 0 נק"ז לכלל הסיורים 

 9  סביבה נק"ז( קורסי בחירה בנושאי  (33נק"ז מתוך מבחר של 

  :נק"ז 82סה"כ 
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 חטיבה במדעים וטכנולוגיה

 (591 )סימן מחשב

 

 נק"ז( 82) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית                   

 

 ג' -שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

  חדו"א ואלגברה* 4 2 6 1 

מבוא לחקר ** 3 2 1 4 
 ביצועים

 

מבוא למערכות ** 2 5 3 2.1 
 מידע תקשורת

 

 

 ניתן ע"י המחלקה למתמטיקה קורס*  

 הקורס ניתן ע"י המחלקה לפיסיקה** 

 

 :  ג' -בשנים א'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 אישור ועדת הוראהבנק"ז  56.1קורסי בחירה בהיקף 

 

 הערות:

 ניתן להחליף קורס חובה בקורס מקביל באישור ועדת הוראה

 קורס חובה הנלמד במסגרת )מחלקה או חטיבה( אחרת ניתן להחליף בקורסי בחירה

 

 .הלימודים בחטיבה מותנים באישור מיוחד

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 לימודים כלליים

 (151)סימן מחשב 

 

 :הלימודים הכלליים כוללים

 

 * 2אנגלית כשפה זרה ברמת מתקדמים  .1

 הכרת הספריה .2

 לימודי בחירה כלליים .3

 **לימודי בחירה מתוך המחלקות השונות .4

 

 

 על סטודנט שקיבל פטור  מאנגלית במבחן הפסיכומטרי  לדאוג לעדכון הפטור במחלקה לאנגלית  * 

 כשפה זרה.           

 מוכרים כקורסים כלליים. אינםקורסים ברמת תואר שני  **

 קורסים מהפקולטה להנדסה ומביה"ס לניהול אינם מוכרים כקורסים כלליים )פרט ללימודים קודמים  

 במחלקות אותם עזב הסטודנט באוניברסיטת בן גוריון בנגב(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבילים נוספים.תלמיד אשר קיבל פטור על סמך לימודים קודמים אינו רשאי ללמוד קורסים מ  

 אם יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודים כלליים או קורסים נוספים במחלקות היכולים להוות 

 תחליף לפטור אותו קיבל נראה בכך הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור והקורסים אותם למד כאן 

 ישתקללו לו לתואר.
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 ספריהה הכרת

 

 

 סטודנטים וסטודנטים חדשים עבור נועד  תרגילט להכרת הספריה. הנאינטרבוירטואלי  תרגיל

   אקדמיות בחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב(.המכללות ה)כולל  בעלי רקע אקדמי ממוסדות אחרים.

 ".ציון "עובר" או "לא השתתףב ומדווחהקורס אינו מקנה נקודות זכות 

 לא ניתן לקבל פטור מתרגיל זה.. חובה השתתפות בתרגיל הוירטואלי  הוא

 

 כדי לעבור את התרגיל יש להכנס לאתר הבית של הספריה בכתובת:

www.bgu.ac.il/aranne 



304 

 

 

 לימודי בחירה

 

-רבללימודים  המחלקהנק"ז. )תלמידי  11כל תלמיד חייב בלימודי בחירה מחוץ לתחומי התמחותו, בהיקף של 

 מחלקתית(.-נק"ז בתוכנית החד -6-מחלקתית וב-ת דונק"ז בתוכני 8 -חייבים ב תחומיים

 

 התלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתוך הרשימה המתפרסמת בנפרד.

הלימודים שברשימה פתוחים לתלמידים מכל הפקולטות והמחלקות. אולם מספר המקומות מוגבל ויש להרשם 

 כפי שנקבעו לכל תלמיד.הרישום במועדי 

 

)ובתנאי שאינו שייך לפקולטה  ס מחלקתי שאינו נכלל ברשימת הלימודים הכללייםתלמיד המעוניין לבחור בקור

המציעה את  -חייב לקבל את אישור היועץ המחלקתי שלו ואישור יועץ המחלקה  להנדסה או ביה"ס לניהול(,

הקורס, ובתנאי שהקורס אינו נכלל בתחומי התמחותו דהיינו אינו מופיע כקורס חובה או בחירה במסגרת 

 לימודיו.

 .במחשב, בתקופת הרישום לקורסיםכמו כן עליו לדאוג כי המחלקה תפתח עבורו מקום 

 

בקורס הניתן על ידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה חייב למלא את כל דרישת הקורס. לרבות תלמיד הבוחר 

 נוכחות, עבודות, תרגילים ובחינות.

 

שיעורים רבים הם שנתיים ומחולקים לשני חלקים, כאשר לכל חלק מספר מחשב שונה. חלק א' ניתן בסמסטר א' 

 וחלק ב' ניתן בסמסטר ב'.

 חלקי הקורס באותה שנת לימודים אקדמית.תלמיד חייב להשתתף בשני 

 

הציון בקורס שנתי מדווח בסוף השנה לשני הסמסטרים ביחד ולאחר  לא יינתן אישור או ציון על חלק של קורס.

 שמילא הסטודנט את כל חובותיו ומטלותיו בקורס בשני הסמסטרים. 

של מזכירות הפקולטה למדעי הרוח  לימודים כלליים מתפרסמות על לוח המודעותקורסי הבחירה של הרשימות 

 ובאתר האינטרנט.והחברה 

 

 *פרטים על מועדי השיעורים הניתנים על ידי המחלקות מופיעים ברשימות השיעורים של אותן המחלקות. 

 

 .נוכחות חובה בכל הלימודים הכלליים

 

 .קורסי הספורט אינם מקנים נק"ז

 

 ניתן ללימוד פעם אחת בלבד בלימודי התואר.  011-1 -.... רס סוגיות נבחרות במדע מס' מחשבהקו

 מוכרים כקורסים כלליים. אינםקורסים ברמת תואר שני 

 

 

 יפורסמו על לוחות המודעות בפקולטה. -* יתכנו שינויים 
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 (M.Aשני ) לימודי תואר

 

זכאיות להעניק את התואר "מוסמך במדעי הרוח והחברה" המחלקות הבאות:  הבפקולטה למדעי הרוח והחבר

של עם היסטוריה  ספרות עברית; לשון עברית; לימודי המזרח התיכון;ארכיאולוגיה והמזרח הקדום;  מקרא

ספרויות זרות  ; פילוסופיה;חינוך וח סביבתי;; גיאוגרפיה ופיתהיסטוריה כלליתמחשבת ישראל;  ישראל;

הוראת המדעים  ;תקשורת עבודה סוציאלית; כלכלה; ;אנתרופולוגיהגיה, סוציולוגיה ופסיכולו ;ובלשנות

, טיבייםינגוהטכנולוגיה; ניהול וישוב סכסוכים, תולדות האמנות ותרבות חזותית; לימודי מגדר; מדעים קו

 . פוליטיקה וממשל

 

 מודי מוסמכיםמזכירות לי

המזכירות מטפלת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים לסדרי הלימודים, תכניות הלימודים, הרשמה 

הנפקת גיליונות ציונים, דיווח ציונים סופיים בקורסים, עדת המוסמכים הפקולטית, ופניות לוריכוז לקורסים, 

 ועוד. אישורי זכאות הכנת , משך לימודיםלימודים, הארכת  /הפסקותחופשותאישור , אישורי לימודים

 

 (.27בניין גורן )-בניין צוקר גולדשטייןמזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכים נמצאת בקרית האוניברסיטה, ב

 . 50103שבע, מיקוד -באר 335הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ת.ד. אוניברסיטת בן גוריון בנגב, כתובתנו:  

 . 08-6472887פקס: , (7מס' שלוחה ) 08-6477777טלפון: 

   bgu.ac.il2hsf@ :מיילכתובת 

   http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx: אתר הפקולטה

        http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kiosk :לסטודנט קיוסק המידע

 באתר הפקולטה.  שעות קבלת הקהל מפורסמות

 

 ועדת המוסמכים הפקולטית, בנושאים אקדמיים, תעשה בכתב ובצירוף האישורים הבאים:אל פניות סטודנטים 

 רס(מרצה הקורס )במידה ולפנייה יש קשר לקוהתייחסות  -

 מחלקתית המוסמכים היו"ר ועדת צירוף המלצת  -

 ראש המחלקה צירוף המלצת  -

 הרשות הקודמת כמפורט מעלה, לא יטופלו.  /המלצותפניות שלא יצורפו להן החלטות

 

 

 תקנות הלימודים לתואר שני

באתר  התקנות המתפרסמותבשנתון ואת ראות המפורטות לדעת את כל התקנות וההו יםהסטודנטבאחריות 

אין שלהם ו םלימודיהעל תכנית  םאחראיה םינה יםהסטודנטבמהלך הלימודים.  אוניברסיטהההפקולטה/

 בהרשמה לקורסים בכדי לפטור מחובה זו.

 

 

mailto:hsf2@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx
http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kiosk
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 חובת אנגלית

חובות האנגלית  כלשני בפקולטה למדעי הרוח והחברה הינו השלמת קבלה לתואר הרשמה ולל בסיסיתנאי 

סטודנטים שסיימו . )בהתאם לדרישות המחלקה המקבלת( עוברציון ב, הפטורראשון עד לרמת התואר מה

לימודיהם לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והשלימו קורס השווה ברמתו 

או קיבלו פטור מאנגלית ע"ס הבחינה  גוריון-" הנלמד באוניברסיטת בן7לקורס "אנגלית מתקדמים 

 מחובה זו. פטורים  יהיו, י"רהפסיכומטרית או בחינת אמ

 

 להלן טבלת הציונים הנדרשים באנגלית במחלקות הפקולטה: 

 

 מחלקה 

 

 כללי נתיבציון עובר באנגלית ב

 

 מחקרי נתיבציון עובר באנגלית ב

 23 - פסיכולוגיה 

 23 23 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

  וםקדהמזרח הוארכיאולוגיה מקרא 
  מקרא 

 לוגיהוארכיא 

 
 
33 
23 

 
 

33 
23 

 23 33 ספרות עברית 

 33 33 לשון עברית 

 33 33 לימודי המזרח התיכון 

 33 33 היסטוריה של עם ישראל 

 33 33 מחשבת ישראל 

 33 33 היסטוריה כללית 

 33 33 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 חינוך:
 במערכת  פסיכולוגיה

 חינוכיתה
  מינהל, חברה ומדיניות

 החינוך 

 יעוץ חינוכי  

 תכניות לימודים והוראה 

 
- 

 
33 
 
33 
 
33 

 
23 
 
23 
 
23 
 
23 

 

 50 50 פילוסופיה

 33 33 פוליטיקה וממשל 

 33 33 כלכלה

 33 33 עבודה סוציאלית 

 33 33  תקשורת

 33 33 תולדות האמנות ותרבות חזותית

 33 33 לימודי מגדר

 23 - םמדעים קוגניטיביי

 33 33 ניהול וישוב סכסוכים 

 33 33 ראת המדעים והטכנולוגיה הו
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הנדרש על ידי המחלקה  מינימאליציון ההמ נמוך אנגליתציונם בולימודים לתואר ראשון  ים שסיימוסטודנט *

אמי"ר  להבחן בבחינתאו  "7"אנגלית מתקדמים  הקורס ללמוד את ידרשו, בטבלה לעיל(כמפורט ) המקבלת

בתואר  תום שנת הלימודים הראשונהעד  תעשהזו השלמת חובה  .(לצורך קבלת הפטור לפחות 750 ציון)נדרש 

לשנה שנייה בתואר . המשך הלימודים , באוניברסיטה או במוסד אקדמי מוכר אחר )נדרש אישור מראש(השני

 מותנה בסיום בהצלחה של תנאי זה.השני 

 

 לתואר שני תנאי קבלה

ה של המחלקה ובאישור ועדת המוסמכים של קבלת סטודנטים ללימודי תואר שני נקבעת על ידי ועדת הקבל

המוכר על ידי המועצה להשכלה בארץ או בחו"ל תואר ראשון ממוסד אקדמי  בוגריהפקולטה. רשאים להירשם 

, על פי אחת משתי האפשרויות לפחות 50ממוצע הציונים בתואר הראשון הנדרש לקבלה לפקולטה הוא  .גבוהה

 הבאות: 

בתואר הראשון בתחום הלימודים שבו מבקשים המועמדים להתקבל ללימודי  ומעלה 50ציון  :  אפשרות א'

 תואר שני. 

ומעלה שהוא ממוצע הציונים המשוקללים של כל תחומי הלימודים לתואר ראשון של  50ציון  :  אפשרות ב'

 המועמדים. 

רשאית לקבוע המחלקה  כמו כן,משתי האפשרויות יתקבלו המועמדים.  באיזה תקבעועדת הקבלה המחלקתית 

 ותנאי קבלה נוספים.  50-מממוצע ציונים גבוה יותר 

 

 יםמעמד הסטודנט

 : באחד מהמעמדות הבאיםתהיה ללימודים  הקבלה

  "ןמן המניימעמד "

 . בממוצע הנדרש על ידי המחלקה המקבלת תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכרעלי ב .א

  (. 7מתקדמים  קורס/בחינת אמי"ר/יכומטריפסתואר ראשון עד לרמת הפטור )ע"ס סיום חובות אנגלית מ .ב

  קורסי השלמה.  לא נדרשים .ג

 

  "לא מן המנייןמעמד "

ר אך טרם הציגו אישוראשון לתואר האקדמיים  יהםים שסיימו את כל חובותסטודנט – "על תנאי" .1

  את אישור הזכאות ושלא יציג יםבלבד. סטודנט אחת. מעמד זה הינו לשנה אקדמית /תעודת בוגרזכאות

בתואר  לימודיהם יופסקותואר השני, של הוגיליון הציונים הסופי עד תום שנת הלימודים הראשונה 

 . השני

נקודות זכות  0-מ לא יותרסטודנטים החייבים  אשר קבלתת לורשאיוהפקולטית הוועדה המחלקתית 

נה תום השעד  המשך הלימודים מותנה בסיום התואר הראשון. להשלמת החובות בתואר הראשון

 . , אחרת יופסקו לימודיהם בתואר השניהראשונה של התואר השני

עומדים  הםציוניוש המגיעים מתחומי לימוד קרובים למחלקה המקבלת סטודנטים – "משלים" .7

קורסי השלמה שיקבעו על ידי הוועדה   7-ל 1בין להשלים  ודרשסטודנטים אלה י יה.בדרישות

 לימודים.להראשונה שנת העד תום השלמת הקורסים  .הםהמחלקתית במהלך השנה הראשונה ללימודי

  מותנה בהשלמת כל הקורסים בהצלחה. בשנה השנייה הלימודים  המשך

זה  בתנאים ללימודי ותקבלי ,מהנדרש ךתואר הראשון נמוב הםציוני ממוצעשסטודנטים  - "משתלם" .5

 .קורסי מ.א. לפחות 0-באו יותר  50להשיג ממוצע ציונים של  ידרשוו בלבד אחתאקדמית למשך שנה 
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במעמד זה רשאים ללמוד  ,תוארלא לש ללמוד קורס/ים  המעונייניםבוגרי תואר ראשון  – "לא לתואר" .0

 . באישור המחלקה והפקולטה בלבד אחת שנה

( תיזהתואר מוסמך בנתיב כללי )ללא עבודת  יבעל טיםסטודנ – "תיזה השלמת -לא לתואר " .3

 ודרשי. במידת הצורך יתיזהלהשלים עבודת  ודרשיקדמים, ילהמשיך ללימודים מתנים המעוניי

 . ועדת הקבלה המחלקתיתכים בהתאם להחלטת קורסים מתכנית לימודי המוסמללמוד גם 

 

 מבנה הלימודים

 קורסי, /ליבהחובה קורסי ,לתואר( שאינם מזכים בנקודות זכות) השלמהתכנית הלימודים כוללת קורסי 

 בחינת גמר( וימחקרבנתיב ה סטודנטים)ל עבודת הגמר , בחינת עלת גמרעבודכתיבת , /סמינריםבחירה

 . )לסטודנטים בנתיב הכללי(

 

 : לימוד נתיביבשני מתנהלים בפקולטה הלימודים 

האקדמית ם , בהרחבת השכלתתהמחקרי יכולתםבפיתוח  יניםהמעוניסטודנטים מיועד לנתיב זה  - מחקרי נתיב

)לא כולל עבודת הגמר(.  נקודות זכות 70-הלימודים בנתיב זה לא יפחת מ היקף. המקצועית םהתמחות והעמקת

את  מושלייהמחקרי  בנתיב סטודנטים הלומדים .לתואר הזכות במסגרת נקודות כלוליםאינם קורסי השלמה 

ואת הם העצמאי שלח , את כושר הניתויתהמחקר םאת יכולת וציגיעבודת גמר אשר בה  בכתיבת הםלימודי

 יםהנמצאסטודנטים  ללימודי דוקטורט.להמשיך סטודנטים ל השלמת הלימודים בנתיב זה תאפשר .הםידיעותי

במסגרת ה לעבודת דוקטורט להרחיב וכליו ,יכולת בולטת בעבודת המחקר ווהוכיח םמתקדם של מחקר בשלב

 . לדוקטורט המסלול המשולב

ת ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או בהרחבת השכלתם האקדמי םהמעוניינימיועד לסטודנטים  - כללי נתיב

-הכללי לא יפחת מהמקצועי בו הם עוסקים, והלומדים בו פטורים מהגשת עבודת הגמר. היקף הלימודים בנתיב 

 . עם סיום חובות השמיעה לתוארעל הסטודנטים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר מסכמת . נקודות זכות 53

 

 משך הלימודים

לומדים על הסטודנטים ה .שנתייםנמשכים  , בשני נתיבי הלימוד )מחקרי וכללי(ניהלימודים לקראת תואר ש

על . ללימודים בתום השנה השנייהולהיבחן בבחינת גמר לסיים את חובות השמיעה לתואר הכללי  נתיבב

תום השנה השנייה בולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט לסיים את חובות השמיעה המחקרי  נתיבבהסטודנטים 

 . דיםללימו

 יו"ר ועדת המוסמכים המחלקתית ,, בהתאם להמלצת המנחהותרשאי ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית

  . בנתיב המחקרי שנה נוספתאשר הארכת לימודים לל, וראש מחלקה

 

 לקורסים  רישום

לקורסים ו/או לכתיבת עבודת גמר. היקף במהלך הלימודים  סמסטר בכלבאחריות הסטודנטים להירשם 

 שעות סמסטריאליות(. 3נקודות זכות ) 3סמסטר הינו בימודים מינימאלי ל

בתום תהליך . על ידי הסטודנטים ובאחריותם הרישום לקורסים מתבצע בכל סמסטר באמצעות האינטרנט

 . לצורך בדיקת ואישור הרישום בפועל רישום לקורסיםלהנפיק תדפיס  חובההרישום לקורסים 

לרישום הרישום והנחיות כלליות מועדי רסמים באתר הפקולטה. הודעות על ם לקורסים מתפמועדי הרישו

 בלבד.  האוניברסיטאי מהפקולטה אל הסטודנטים לדואר האלקטרונינשלחות 
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הקפדה על שימוש מושכל  .ים בלימודיםסטודנטה הינו אישי ומותאם להתקדמות חלון הזמן להרשמה לקורסים

ם לימודיהובכך להשלים את להם, ולהשתתף בקורסים המיועדים להירשם  סטודנטיםתאפשר ל הזמןבחלון 

עברת משמעת.   מהווה האישיים םעודו המקורי ולא לצרכיילא בהתאם ליששימוש בחלון הזמן  .במועד

  לדין משמעתי בפני בית דין למשמעת סטודנטים. ולרעה זכות זו, יועמד ושימצא כי ניצל יםסטודנט

 

שינויים בקורסים אליהם נרשמו במהלך השבועיים הראשונים של כל  שאים לערוךסטודנטים ר – שינוייםתקופת 

לקורסים אחרי לא יאושר רישום . לבדיקת הרישום בפועל לימודיםסמסטר. בתום כל שינוי יש להנפיק תדפיס 

 "אי בשלסטודנטים שלא ירשמו לקורסים עד תום תקופת השינויים, יופסקו לימודיהם  .תום תקופת השינויים

 ועדות הקבלה.טעונה אישור של תהיה דרך מדור רישום ו תעשהרישום לקורסים". החזרה ללימודים 

 

 רישום לעבודת גמר 

 (מחלקה(2-9991- עם נקודות זכות "עבודת גמר"לללימודים  3-בסמסטר המחקרי ירשמו הסטודנטים בנתיב 

כדי למנוע  זה מאוד להקפיד על רישום חשוב. (מחלקה-2-9992)עם נקודות זכות  "עבודת גמר"ל 4-בסמסטר הו

 . באחריות הסטודנטיםהרישום לעיל הינו בעיות בחיובים הכספיים. 

 קבלו אישוריתום השנה השנייה ללימודים, ושלהם עד  את כתיבת עבודת הגמר יצליחו להשליםסטודנטים שלא 

ללימודים  3-הו 3-סטר השלישית, ירשמו בסמהשנה כתוב את עבודת הגמר בך לילהמש מהמחלקה והפקולטה

   (. מחלקה2-7777-)ללא נקודות זכות ל"כתיבת עבודת גמר" 

)לפרטים נוספים נא שכר לימוד אינו פוטר מתשלום  "כתיבת עבודת גמר"עבודת גמר" או ל"אי ביצוע רישום ל

 לעיין בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד(. 

     ללא נקודות זכות "כתיבת עבודת גמר"ירשמו ל ,תיזהמת מסלול השללא לתואר בהלומדים סטודנטים 

. עבודת לשיפוטהעבודה עד להגשת  ברצף( החל מהסמסטר הראשון ללימודים ובכל סמסטר מחלקה2-7777-) 

 . ולא יאוחר מסוף חודש ספטמבר השנה השנייה ללימודים בתוםהגמר תוגש לשיפוט 

 

 בחינת גמר

, ובתנאי (פה-בכתב ו/או בעל) חן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודיםעל הסטודנטים בנתיב הכללי להיב

. השתתפות בבחינת הגמר כולל קבלת ציונים בממוצע הנדרש שסיימו את חובותיהם בקורסים הנדרשים לתואר

א אישור המחלקה, לגשו לבחינת הגמר לייעם מזכירות המחלקה. סטודנטים ש םובתיאו באישור מראשמותנית 

 ו בהשלמת כל החובות לתואר ולא יורשו לסגור את התואר.   יחויב

על לאחר קבלת ציון בתום תהליך השיפוט , יבחנו /הגנהחייבים בבחינת גמרו סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי

 .העבודה

 לפחות.  23 הינוציונים של שני בוחנים לפחות. ציון עובר בבחינת הגמר וא ממוצע ציון בחינת הגמר ה

טים שנכשלו בבחינת הגמר יורשו, בהתאם לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית, להיבחן פעם סטודנ

 יוביל להפסקת לימודים לצמיתות.בבחינה כישלון חוזר נוספת במועד הבחינה הקרוב ביותר.  

 

 קורסים 

י חלקי הקורס להשתתף בשנ יםחייב ים. סטודנטסמסטריםבשני  מורכב משני חלקים המועבריםורס שנתי ק*

את חלקו השני באותה  וולא למד של קורס שנתי חלק ראשון ושלמד יםסטודנטבאותה שנת לימודים אקדמית. 

לא  מקרהבשום . יודרישותלמוד שוב את שני חלקי הקורס ולעמוד מחדש בכל הירשם ולל יםחייב יהיו, השנה
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לאחר תי מדווח בתום שנת הלימודים, ס שנהציון הסופי בקור. של קורס שנתייינתן ציון עבור חלק אחד 

 שהושלמו כל מטלותיו בשני החלקים.

מתכנית  נקודות זכות, 8אחד או שניים, בהיקף שלא יעלה על קורס ללמוד  יםת לאשר לסטודנטיהמחלקה רשא*

ללמוד  ויידרש ,יקף זהמה וגים שיחרסטודנט. יוכרו בלימודי התואר השני אשר הלימודים של התואר הראשון,

על  ים מתכנית הלימודים של התואר השני, והקורס/ים העודפים לא יוכרו במניין הנקודות לתואר/ים נוספ/רסקו

 .כל המשתמע מכך

 ועדהוה, באישור  נק"ז 0 של עדובהיקף  קריאה מודרכת אצל שני מרצים שונים קורס דללמורשאים  יםסטודנט*

 .המחלקתית

 

 הכרה בקורסים 

 הקריטריונים הבאים: כלה להכרה בקורסים עודפים ובתנאי שעונים על סטודנטים רשאים להגיש בקש

 השנים האחרונות ממועד הקבלה לתואר השני  5-ו ב/ים נלמד/הקורס .1

 ו במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל /ים נלמד/הקורס .7

 )נדרש אישור המוסד על כך( ו בתואר הקודם/ים עודפים או שלא שוקלל/הקורס .5

 לפחות 33ם הוא י/הציון הסופי בקורס .0

 ים לתכנית הלימודים /ים רלוונטי/הקורס .3

 

מחובות השמיעה  מחציתבהיקף של עד שנלמדו במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ניתן להכיר בקורסים 

 (.הנדרשים לא כולל עבודת גמר קורסיםמחצית ממספר הלתואר )

למזכירות  וולהגיש של הקורס/יםוסילבוס  מקוריעל הסטודנטים למלא טופס בקשה להכרה, לצרף גיליון ציונים 

 ת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. והמחלקה. ההכרה טעונה אישור ועד

משתקללים בממוצע  אינםו במוסד אקדמי אחר מזכה רק בנקודות הזכות )הציונים /ים שנלמד/הכרה בקורס

  ה גם בציון וגם בנקודות.  תינתן הכרו באוניברסיטת בן גוריון /ים שנלמד/קורסעבור הסופי בתואר(. 

במעמד ים מעבר למכסת הנקודות הנדרשת בתואר, /ים ולמדו קורס/סטודנטים שאושרה להם הכרה בקורס

 . ללא אפשרות בחירה באופן אוטומטי יגרע העודף מן ההכרה סגירת התואר

 

  פטור מקורסים

 קורסים שנלמדו במוסד אקדמי מוכרסטודנטים רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסי חובה ו/או השלמה על סמך 

מזכה בנקודות זכות. על הסטודנטים למלא טופס בקשה לפטור, לצרף  אינו. הפטור על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל

גיליון ציונים וסילבוס מקוריים ולהגישו למזכירות המחלקה. הפטור טעון אישור של ועדות המוסמכים 

 ם שבגינם הוגשה בקשה לפטור.המחלקתית והפקולטית. אין להירשם לקורסי

 

 עיכוב רישום לקורסים

 הפקולטה רשאית לעכב סטודנטים ברישום לקורסים מהסיבות הבאות: 

 )בהתאם לאמור בהודעת הקבלה ללימודים(אי עמידה בדרישות הקבלה  -

 אי סיום לימודים במועד הנדרש -

 אי הסדרת התשלומים בשכר לימוד -

 לשיפוט/הגשת עבודת גמר  אישור הצעת מחקרקביעת מנחה/ ל עמידה בדרישות האקדמיות כמו למש אי -
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 )ביטול אקדמי אחרי תום תקופת השינויים( ויתור אקדמי

עד חודש לפני תום הסמסטר )הביטול מתבצע ע"י פנייה  בקנסניתן לבטל קורס/ים אחרי תום תקופת השינויים 

יתבצע ע"י מדור חשבונות סטודנטים(.  באתר, והחיוב בקנס מזכירות הפקולטה ע"ג טופס מתאים הנמצאאל 

וד בסמסטר הרלוונטי. חשוב לציין כי ויתור אקדמי על קורס/ים אינו מביא לשינוי בהיקף תשלום שכר הלימ

ל רישום לקורס באופן זה אינו זכאי לגשת לבחינה גם אם הקורס המבוקש מופיע בתדפיס הנבחן. סטודנט שביט

ו בגיליון הציונים הסופי לתואר )בקיוסק /ו בממוצע התואר ולא יופיע/ללו באופן זה לא ישוק/קורס/ים שבוטל

 הקורס(.  בציון  210יופיע ציון המידע 

 

 שיטת הערכה

 . (וכדומה מילולי )עובר, נכשל, לא השלים, לא השתתףציון  או (0-100ן מספרי )ציו בקורס הינו הסופי הציון

בחינה, תרגילים, עבודות, בחנים, : (כולם או חלקם)הציון הסופי בקורס יכול להיקבע על בסיס המרכיבים הבאים 

בסילבוס בתחילת הקורס ויצוינו  . הרכב הציון ותנאים נוספים ימסרו על ידי המרצהועוד השתתפות פעילה

 ת לקבוע ציון עובר גבוה יותר. . המחלקה רשאי55נו ישני ה בקורסים הנלמדים בתוארציון עובר . הקורס

את הבחינה בקורס, בהצלחה רק לאחר שעברו  לפחות בבחינת הקורס. 33חלה חובת מעבר של  יםעל הסטודנט

 נתן ציון סופי בקורס.וספים )בחנים, עבודות וכדומה( וייישוקללו המרכיבים הנ

מהמפגשים בקורס לא יורשו  70%-בכל הקורסים קיימת חובת נוכחות בשיעורים. סטודנטים שיעדרו למעלה מ

 .שווה ערך לאפס )לא השתתף(הסופי בקורס יהיה  הציוןלהשתתף בבחינה ו

  בתואר.  הקורס לא יוכר לא יורשו לגשת לבחינה ו מטלות הקורסמ 50%-סטודנטים שיגישו פחות מ

 

 בחינות

, וחייבים לגשת למועד ניכל קורסי התואר השבבלבד  אחדלמועד בחינה סטודנטים לתואר שני רשאים לגשת 

לשני וקורס/ים ברמת תואר ראשון בהם ניתן לגשת  מן הכלל קורסי ההשלמה יםאיוצשנקבע על ידי המחלקה. 

, יגישו בקשה )בשל מניעה חמורה( סטודנטים שנמנעה מהם האפשרות לגשת לבחינה במועד שנקבע מועדים.

 למועד מיוחד למזכירות המחלקה.  

 : המתעדכן מעת לעת בכתובת הבאה נות האוניברסיטאיהבחי בנוהללעיין  יש

http://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Pages/exams_procedure.aspx  

 

 כללים הבאים:על ה עוניםה סטודנטים בחינותללגשת  םזכאי

 ם במערכת מנהל תלמידים. /ילקורס מיםרשו. 1

 .הקורס בסילבוסעל פי האמור מטלות הנדרשות הבכל  ועמד. 7

 אוניברסיטה.חובות כספיים ל . הסדירו5

 פסיקה משמעתית המונעת השתתפות בבחינה.   לא קיימת. 0

  

 כישלון בקורס

 הוראהר ועדת הלאישו בכפוףכישלון או אי השתתפות בקורס חובה מחייב חזרה על הקורס בשנה העוקבת )

 במקרה של כישלון או אי השתתפות .אקדמית יוביל להפסקת לימודיםחובה בקורס  כישלון חוזרהמחלקתית(. 

 פעם נוספת. לחזור על הקורס  ניתן ללמוד קורס בחירה אחר במקום או, בקורס בחירה

 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Pages/exams_procedure.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Pages/exams_procedure.aspx
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  קורסים התיישנות 

הקורסים שנלמדו בהתאם לכללים נות על שנים ויותר, תחול התייש 3 סטודנטים שהפסיקו לימודים למשך

 הבאים: 

 לימודיםשנים, בנוסף לקורסים החסרים להשלמת התואר, תידרש תכנית  3-10 שלבמקרה של הפסקה  .1

                 x-5=yל ידי המחלקה בהתאם לנוסחה הבאה:נוספת לצורך ריענון הלימודים. התכנית תקבע ע

(x  הפסקה= מס' שנים של ,yסים=מס' הקור) 

 .קורסים 7בתכנית ריענון של יחויב שנים  2משך וגמה, סטודנט שהפסיק את לימודיו ללד              

 
במקרה כזה על כל הקורסים.  מלאהתחול התיישנות  ,שנים 10-במקרה של הפסקה של למעלה מ  .7

השני אר ולימוד כל הקורסים הנדרשים לתוכמעומד חדש ללא הכרה בקורסים ללימודים קבלה  תתאפשר

 . בהתאם לתכנית הלימודים החדשה )גם אם לא השנתנה(

 

 חופשת לימודים

תואר הבמהלך  סמסטריםשני לצאת לחופשת לימודים לתקופה שלא תעלה על  םרשאיבתואר השני  יםסטודנט

   התנאים הבאים: כלמתקיימים בתנאי שו

 "מן המניין".אקדמי מעמד  -

           חות.סיום בהצלחה של שנה אקדמית אחת לפ -

 לפחות.   50עד למועד הבקשה לחופשה הינו ם ציוניהממוצע  -

 לתואר.שמיעה החובות  לסיום עבודת גמר המשך כתיבתו/או  ים/קורסעוד נותרו  -

 

חופשת לימודים ניתן לאשר לא  .להגיש עד היום האחרון של תקופת השינוייםניתן בקשה לחופשת לימודים 

את יש לחדש בתום החופשה  .בלבד גמראם נותרה כתיבת עבודת ושר חופשת לימודים לא תאכמו כן, בדיעבד. 

חופשת לימודים מאושרת אינה נספרת במניין . רישום(דמי  ללא תשלום) דרך מדור רישוםללימודים הרשמה ה

 . השני שנות הלימוד בתואר

 

  הפסקת לימודים

ת לימודיהם של סטודנטים אשר לא עמדו הפקולטית רשאיות להפסיק א/או המחלקתית ו ועדת ההוראה

 בהתחייבויותיהם האקדמיות ולא מילאו את התנאים אשר הוטלו עליהם בעת קבלתם ללימודים. 

פסיקת בית דין אי עמידה בתנאי הקבלה, הפסקת לימודים יכולה להתבצע מהסיבות הבאות: בקשת הסטודנט, 

, אי חזרה מחופשת רישום לקורסיםעריכת  , איותשנת השלמחובות במסגרת בהצלחה של הסיום אי , משמעתי

 אי הגשת עבודת גמר במועד. שנקבע, אי קביעת מנחה, אי הגשת הצעת מחקר,  לימודים, אי סיום לימודים במועד

 

 תוארסגירת 

 (הפקולטהבאתר נמצא על הסטודנטים למלא טופס בקשה להכנת אישור זכאות )עם סיום חובות התואר 

מאחר ולא ניתן  הגשת הבקשההמחלקה. יש לבדוק את הציונים הסופיים בקורסים טרם  ולהעבירו למזכירות

ל אלהמשך טיפול את סגירת התואר ותעבירה  תאשרחלקה יהיה לבצע שינויים אחרי שהוכן אישור זכאות. המ

 מזכירות הפקולטה. 
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גיעו אל מזכירות . בקשות שי51.17-מלא יאוחר מזכירות המחלקה ל הגישל את הבקשה לסגירת תואר יש

 מועד זההקרוב. בקשות שיגיעו לאחר  ענקת התאריםטקס היטופלו והבוגרים ישתתפו בזה,  מועדהפקולטה עד ל

  טקס הענקת התארים הבא אחריו. יכללו ב

הקורסים וציונם ממוצע ודנטים שסיימו את חובותיהם בהתאם לתכנית הלימודים ושלסטיוענק  אישור זכאות

 לפחות.   55ת הגמר הוא בחינת הגמר/בעבוד

 

 
 תקנון עבודת גמר

מטרת עבודת הגמר היא להוכיח כי לסטודנטים היכולת לאסוף מקורות ו/או נתונים, לנתחם ולהסיק מסקנות 

 במסגרת עבודה שממצאיה ודרך עריכתה ראויים לפרסום כמאמר מדעי. 

מחובותיהם לתואר "מוסמך  עבודת הגמר תכתב במסגרת המחלקה אליה התקבלו הסטודנטים ותהווה חלק

במדעי הרוח והחברה". העבודה תסתיים בהגשת חיבור, כתוב בשפה העברית. באישור המנחה ויו"ר הוועדה 

 שר כתיבת עבודת גמר בשפה לועזית.המחלקתית והפקולטית, תאו

  להתקדמות במחקר: זמניםהלוחות 

במהלך הסמסטר הראשון לעבודה ונושא על הסטודנטים לקבוע מנחה  -ה ונושא לעבודה קביעת מנח (1

מנחה עבודת הגמר יכול לשמש חבר סגל . באישור חריג עד תום שנת הלימודים הראשונהללימודים. 

אקדמי מן המניין בדרגת מרצה ומעלה במחלקה בה לומדים הסטודנטים, שאושר על ידי הוועדה 

 המחלקתית ובאישור הוועדה הפקולטית. 

ההוראה להגיש הצעת מחקר לאישור ועדת , על הסטודנטים לעבודה מנחהאישור לאחר  – הצעת מחקר (7

באישור חריג של ועדת ההוראה המחלקתית והפקולטית,  .המחלקתית עד תום הסמסטר השני ללימודים

הצעת המחקר תוגש בשני עותקים הסמסטר השלישי ללימודים.  עד תוםתאושר הגשת הצעת מחקר 

א המחקר, מטרת המחקר, תיאור קצר על השיטות לביצוע מודפסים ותכלול את הפרטים הבאים: נוש

היקף הצעת המחקר לא יעלה על שלושה עמודים )לא כולל איורים, גרפים,  המחקר ורשימת מקורות.

הצעת המחקר מאושרת על ידי המנחה וועדת המוסמכים המחלקתית תובא לידיעת  טבלאות וכדומה(.

 הוועדה הפקולטית.

על הסטודנטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט עם סיום חובות השמיעה  –הגשת עבודת גמר לשיפוט  (5

לתואר, בתום השנה השנייה ללימודים. ועדת המוסמכים הפקולטית תאשר הארכה, בהתאם להמלצות 

עמודים  100היקף עבודת גמר לא יעלה על מנחה, יו"ר מ.א. ורמ"ח, עד תום השנה השלישית ללימודים. 

עבודת גמר החורגת מהיקף זה מחייבת פניה מנומקת בכתב ונספחים מכל סוג(. )לא כולל ביבליוגרפיה 

 פקולטית.   השל המנחה לוועדת המוסמכים 

 

 הפקולטית.ונושא עבודת הגמר ייעשו באישור הוועדה המחלקתית מנחה/שינוי 
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 הליכים והנחיות –עבודת הגמר 

 כולם(: עבודת הגמר צריכה לכלול את המרכיבים הבאים )חלקם או

 הגדרת הבעיה, הצגת הנושא והמודל התיאורטי. –מבוא  .1

 סקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת בנושא, וכן מפתח מקורות. .7

הערכת מידת הרלוונטיות והערך היחסי של מאמרים על עבודות קודמות שהסטודנטים מצטטים  .5

 בעבודתם.

 הגדרת מטרות העבודה. .0

ורת איסוף הנתונים שנבחרה. בכל מקרה יש לפרט את אם העבודה ניסויית, יש לפרט את צ .3

 האלטרנטיבות ולנמק את הבחירה שנעשתה.

 על הסטודנטים להתייחס לתוצאות עבודתם ולהעריך נכונה מהימנות וטעויות אפשריות. .3

 יש לערוך השוואה ביקורתית בין עבודה זו לבין עבודות דומות הידועות בספרות. .2

נות והיישומים האפשריים מתוצאות מחקרם, ועליהם לדייק בהסקת על הסטודנטים להוציא את המסק .5

 מסקנות ובהנמקתן.

 על הסטודנטים להשוות את ממצאי מחקרם עם הבסיס התיאורטי. .3

 
 

 רישום לכתיבת עבודת גמר 

בסמסטר , ומח'( מס'-3331-7)ללימודים  3-בסמסטר ה להירשם ל"עבודת גמר" עם נקודות זכותסטודנטים על ה *

 . מח'( מס'-7-3337)ימודים לל 4-ה

 

"כתיבת עבודת גמר" סטודנטים שקיבלו אישור להמשך כתיבת עבודת גמר בשנה השלישית ללימודים, ירשמו ל* 

 מס' מח'(. -7-2222ללימודים ) 3-וה 3-ללא נק"ז בסמסטר ה

 

( החל קוד מח'-7-2222ירשמו ל"כתיבת עבודת גמר" ללא נק"ז ) תיזה השלמת -* סטודנטים במסלול לא לתואר 

 מהסמסטר הראשון ובכל סמסטר ברצף עד להגשת העבודה לשיפוט. 

 

 
 

 הוראות טכניות לכתיבת עבודת גמר

  0Aלבן, גודל   -  נייר

 כפול , רווח17פונט "דיויד" גודל  -  הדפסה

 באיכות המקור -  העתקים

 ותריםס"מ בכל אחד משלושת הצדדים הנ 1.3ס"מ לכריכה ולפחות  0של  -  שוליים

 מספור הדפים ייעשה בספרות רגילות בגוף העבודה.  -  מספור

 התקציר ימוספר בספרות רומיות.                             

 כותרות וימוספרו באופן יחידני. וכל הטבלאות והאיורים יישא - איורים/טבלאות
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                                                            לדוגמאות  בהתאם דפי קרטוןיהיו מקרטון בעברית ובאנגלית כריכה דפי  - דף הכריכה

 .)ראה נספח( 7-ו  1מס' 

                      (נספח)ראה  0 –ו  5בהתאם לדוגמאות מס' בעברית ובאנגלית  חתימותדפי  -  דף הכותרת

 סעיפים. בנוסף  -תתיפורט עד לדרגה שניה: פרקים וסעיפים ובמידת הצורך  - תוכן העניינים

 ובנפרד, על פי הצורך, רשימת טבלאות ואיורים ורשימת נספחים.                             

 , שניהם כתובים באותה מתכונת. בעברית ובאנגליתהעבודה תכלול תקציר  - תקציר העבודה

 עמודים. 5אורך התקציר לא יעלה על    

 ופיע על פי כללי האקדמיה למדעי הרוח והחברה: רשימת המקורות הספרותיים ת -   מקורות

           ספרותיים
 מודגש בקו, מקום  שם הספרשם המחבר )שם פרטי תחילה(,  – ספריםא.   

 ההוצאה, שם ההוצאה, שנה, פרק , העמוד המצוטט.                                  

 (,                   תמר )במירכאושם המחבר )שם פרטי תחילה(* ,שם המא – מאמרים ב.      

 שם העיתון )מודגש בקו(, מספר הכרך, העמודים.                                 

 * בחיבורים בלועזית, שם המשפחה תחילה.

 )בנספח( 1א.   דף הכריכה בעברית לפי דוגמה מס'  - סדר הצגת העבודה

 )בנספח( 5בעברית לפי דוגמה מס'  חתימותדף  .ב

 עבודה בעברית  רתקצי .ג

 בעברית  תוכן העניינים .ד

 גוף העבודה .ה

 ביבליוגרפיה .ו

 נספחים .ז

 תוכן עניינים באנגלית .ח

 באנגליתעבודה תקציר  .ט

 )בנספח( 0באנגלית לפי דוגמה מס'  כריכהדף  .י

 )בנספח( 7באנגלית לפי דוגמה מס'  חתימותדף  .יא

 ני של העבודה י' הכתובים עברית יכרכו בצידה הימ-סעיפים א' -         כריכהאופן ה

 יא' הכתובים באנגלית יכרכו בצידה השמאלי של העבודה -סעיפים ט' -                              

 עבודה לשיפוט יש לכרוך בספירלה -      

 עבודה לאחר שיפוט )עותקים סופיים( יש לכרוך בהדבקה חמה -      

 
 הנחיות להגשת עבודת הגמר

 בצורת טיוטה סופית מודפסת. עליו לבדוק אותה ולאשרה תוך חודש ימים. המנחה יקבל את עבודת הגמר -

יותר או בשני עותקים   את עבודת הגמר המאושרת למזכירות המחלקה יש להגיש, עבודהלאחר אישור ה -

העביר וללשיפוט . על הסטודנט לחתום על העותקים מודפסים וכרוכים בכריכה ספירלית (כמספר הקוראים)

 ההוראה/המסלול. ה/ים ויו"ר ועדת המנח לחתימת
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העותקים החתומים והמאושרים יועברו למזכירות הפקולטה בצירוף שמות הקוראים שאושרו לשמש כשופטים  -

 לעבודה. 

שיקבע על ידי הוועדה פנימי/חיצוני מנחה העבודה ושופט  על ידי שני שופטים לפחות: שהשיפוט עבודת הגמר יע -

טים שני מנחים יידרש מינוי שופט נוסף. מינוי השופטים טעון אישור הוועדה המחלקתית. במידה ולסטודנ

 הפקולטית.

 .לכל היותר מיםי 30הינו זמן בדיקת העבודה על ידי השופטים ומתן הציון  -

השופטים וכן בקשות מפורשות לתיקונים יובאו לידיעת הסטודנט והמנחה במרוכז )ללא ציון שם( ההערכות  -

   פוט.תהליך השי בתום

 ציון שיפוט עבודת הגמר הינו ממוצע הציונים שיעניקו השופטים.  -

 

 :קיימות ארבע אפשרויות תגובה של השופטים

 ללא תיקונים.ו התקבל כעבודת גמר בצורתה הנוכחיתהעבודה ראויה ל .1

. המנחה העבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר לאחר ביצוע התיקונים המומלצים על ידי השופט/ים באישור .7

 , ללא שינוי הציון.חודשתוך התיקונים יושלמו 

העבודה . שלושה חודשיםהעבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר לאחר ביצוע תיקונים מהותיים שיערכו תוך  .5

עד שישה חודשים  תיקוניםתאושר הארכה לבמקרים מיוחדים המתוקנת תועבר לשיפוט חוזר ולמתן ציון שיפוט. 

 לכל היותר. 

   כעבודת גמר. בודה אינה ראויה להתקבל הע .0
 

 עבודת הגמרשיפוט לציון 

 שהעניקו השופטים.  ממוצע הציוניםציון השיפוט של עבודת הגמר הינו  -

 והמנחההשופטים חסויים בפני הסטודנט  ציוני -

 .(*כישלון וציון נמוך מזה פירוש) 23ציון עובר של עבודת גמר הינו  -

 ת גמר, הציון הסופי של עבודת הגמר יהיה שקלול ציון העבודה וציון הבחינה )על פי האחוזים של כל מרכיב(.במידה וקיימת גם בחינ*

 

 העתקי עבודת הגמר

מדעי החברה( או  במחלקות) ארבעה עותקיםלאחר אישור העבודה על ידי השופטים, על הסטודנטים להגיש 

ידי הסטודנט ומאושרים על ידי המנחה/ים ויו"ר מדעי הרוח(, כרוכים וחתומים ב )במחלקות שלושה עותקים

 .עותק דיגיטאליו "הפקדת עבודת גמר" טופסלעבודה יצורפו: הוועדה המחלקתית. 

 

 

 :תפוצת העתקי עבודת הגמר

 1עותק    –בית הספרים הלאומי בירושלים -

 + טופס הפקדהלי עותקים + עותק דיגיטא 7                     – אוניברסיטת בן גוריון-ארןספריית -

 1עותק   –מכון סאלד בירושלים )לבוגרי מדעי החברה( -
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 לדפי שער ודפי חתימות דוגמאות  נספח

 

 

 בעברית שערדף  - 1דוגמה מס' 

 

 

 

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 המחלקה ל >שם המחלקה<
 

 

 

 >שם העבודה<

 

 

 

 (M.Aשות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" )חיבור זה מהווה חלק מהדרי

 

 מאת: >שם הסטודנט<        

 בהנחיית: >דרגה ושם<

 

 

 

 

 

 

 

 

 >חודש ושנה בלועזית<                              >חודש עברי שנה עברית< 
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 דף כריכה באנגלית - 2דוגמה מס' 

 

 

 

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 

THE FACULTY OF HUMINITIES AND SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARTMENT> 

 

 

(NAME OF THESIS) 

 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE 

MASTER OF ARTS DEGREE (M.A) 

 

 

<NAME OF STUDENT> 

UNDER THE SUPERVISION OF: <RANK NAME> 

 

 

 

<MONTH YEAR> 
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 עברית חתימותדף  - 3 דוגמה מס'

 

 

 

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 המחלקה ל >שם המחלקה<
 

 

 

 >שם העבודה<

 

 

 

 (M.Aחיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" )

 

 

 מאת: >שם הסטודנט<              

 מנחה: >דרגה ושם המנחה<                                                            

 

 

 

 תאריך:___________                                      חתימת הסטודנט: _________________

 תאריך:___________                                      חתימת המנחה: __________________

 תאריך:___________                                    ת יו"ר הועדה המחלקתית: __________________חתימ

 

 

 
 

  >שנה, חודש<
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 אנגליתב חתימותדף  - 4  דוגמה מס'

 

 

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 

THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARMENT> 

 

 

<NAME OF THESIS> 

 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE 

MASTER OF ARTS DEGREE (M.A.) 

 

    <NAME OF STUDENT> 

UNDER THE SUPERVISION OF <RANK NAME> 

 

Signature of student: ________________    Date: _________ 

Signature of supervisor: ________________    Date: _________ 

Signature of chairperson  

Of the committee for graduate studies: ________________  Date: _________  

 

 

<MONTH, YEAR> 
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  מקראב לימודים לתואר שני

 (121-2 )סימן מחשב
 

  :נתיבי לימודמתנהלים בשני מקרא מחלקה ללתואר שני בהלימודים 

 מחקרי נתיב

 ידלקראת לימולמחקר עצמאי,  םבמקרא כדי להכשיר יהםלהרחיב ולהעמיק את ידיעותלסטודנטים המעוניינים מיועד 

 יות של המחלקה.ישתתפו בפגישות העיונ סטודנטיםה תואר שלישי.

   כללי נתיב

-יסודי והעל-מורים העוסקים בחינוך העלולהאקדמית  תםלהרחיב ולהעמיק את השכללסטודנטים המעוניינים מיועד 

 ישתתפו בפגישות העיוניות של המחלקה. סטודנטיםה תיכוני.

 שנתיים :משך הלימודים

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

  :בלימודי השלמה )מעבר למכסת הנקודות( חייבים סטודנטים בנתיב המחקריה

 (נק"ז 8בהיקף של )ן תואר ראשובלמי שעמד בחובות השפה העתיקה  פטוראו * עתיקה שפה

 .(נק"ז 8 בהיקף של) או בחינת פטור **שפת מחקר שנייה

ן: אכדית, מצרית, להתחיל בלימוד השפה העתיקה בשנת הלימודים הראשונה. השפות האפשריות ה סטודנטיםעל ה – שפה עתיקה*

 לימודי השפה העתיקה במהלך התואר הראשון סטודנטים שסיימו בהצלחה אתאו יוונית.  )להוציא עברית( מערביות-שפות שמיות

 יהיו פטורים מחובה זו.

 .בבחינת פטור יעמדואו המחלקה לפי החלטת  (גרמנית או צרפתית)ה מודרנית שנייה סטודנטים ילמדו שפה –שנייה שפת מחקר**

יכתבו שתי עבודות סמינר, לפחות אחת מהן תיכתב במסגרת לימודי בנתיב המחקרי  סטודנטיםה - עבודות סמינר

 המחלקה.

הצעת מנחה ו. חבר סגל מן המניין בדרגת מרצה ומעלה מהמחלקהיכתבו עבודת גמר בהדרכת  סטודנטיםה -ר עבודת גמ

עבודת . חריג לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודיםעד תום השנה הראשונה ללימודים ובאישור  יאושרוהמחקר 

 הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים. 
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 תוכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה
 

 121-2-1881 א'
 
 

121-2-1801 

 קריאה בתרגומים ארמיים א'
 
 

 קריאה בתרגומים ארמיים ב'

2 
 
 
2 
 ס ליבה(נק"ז )קור 4

 
 נק"ז 22-81 קורסי בחירה במחלקה ב'-א' ו

 
 

 קורסי בחירה מחוץ למחלקה ב'-א' ו
 

 בתיאום עם המנחה ויו"ר ועדת מ.א.(ו )בהתאם להתמחות
 

 נק"ז  82-1

 121-2-0001 ב'
 

121-2-0002 

 עבודת גמר )סמס' א'(
 

 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 
 
4 

 נק"ז 42 סה"כ לתואר

 

 

 י לתואר:הרכב הציון הסופ

 08% קורסים

 08% עבודת גמר

 

 

 נתיב הכלליתכנית הלימודים ב

 תיכתב במסגרת לימודי המחלקה.לפחות אחת מהן עבודות סמינר,  תייכתבו שבנתיב הכללי  סטודנטיםה - עבודות סמינר

חובות השמיעה  על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שסיימו את כל – בחינת גמר

עם באישור אום עם ראש המסלול ויהבחינה אפשר שתהיה אישית, אפשר שתהיה קבוצתית, והיא תיקבע בתלתואר. 

 מזכירות המחלקה. 

-פירושים מודרניים וכ 2פירושים מימי הביניים,  2הבחינה היא על יחידת התמחות בת עשרה פרקים מן המקרא, בליווי 

ת )כשליש בלועזית(. יש להכין לקראת המבחן פרק אחד בתרגום ארמי של הטקסט המקראי עמודי ביבליוגרפיה נוספ 088

 .שני בוחנים לפחותעל ידי  יבדקהבחינה תתוך עמידה על סטיות התרגום מנוסח המסורה וטיבן של הסטיות. 
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 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 

 נק"ז שם הקורס קורסה מספר שנה

 121-2-1881 א'

121-2-1801 

 יאה בתרגומים ארמיים א'קר
 

 קריאה בתרגומים ארמיים ב'
 

2 

2 

 נק"ז )קורס ליבה( 4

 נק"ז 21-26 מחלקה בקורסי בחירה  ב'-ו א'

 נק"ז 82-1 מחלקה חוץ לקורסי בחירה מ ב'-א'

 נק"ז 2 בחינת גמר                                     ב' 

 נק"ז 42 תוארלסה"כ 

 

 : רהרכב הציון הסופי לתוא

 80% קורסים

 10% בחינת גמר

 

 yaffan@bgu.ac.ilאו לדוא"ל:  88-0901802  :ניתן לפנות ליפה נפתלוביץ  לפרטים נוספים

 

 לטהאת תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקוגם חובה לקרוא 
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 בארכיאולוגיה  לימודים לתואר שני

 (100-2)סימן מחשב 
 :מטרת הלימודים

למחקר עצמאי ולעבודת  םבארכיאולוגיה כדי להכשיר סטודנטיםל נועדו להרחיב ולהעמיק את ידיעות  הלימודי המסלו

 שדה. 

 הלימודים מתקיימים בנתיב המחקרי ובנתיב הכללי :נתיבי הלימוד

ובאישור  םבמחלקות קרובות בהתאם להתמחות מהקורסיםללמוד חלק  םרשאי והיבשני נתיבי הלימוד י סטודנטים

 לפחות. 80ציון הסף לקבלה ללימודים בנתיב המחקרי הוא  .אחראי על לימודי התואר השניהמנחה וה

 שנתיים :משך הלימודים

  תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נק"ז קורסיםסוג ה שנה

 נק"ז 81-86 קורסי בחירה במסגרת לימודי המחלקה  ב'-ו א'

  אחרותבחירה ממחלקות  קורסי ב'-א'

האחראי ובאישור המנחה ו ודנטיםסטבהתאם להתמחות ה)
 (מ.א. על לימודי ה

 נק"ז 82-82

 נק"ז 2 **סמינר מחקרי המגמה ב' -א'

 למתקדמים שפה עתיקה או מודרנית  א'/ב'

הסטודנטים ובאישור המנחה וועדת  בהתאם להתמחות)
 המוסמכים המחלקתית(*

 נק"ז 4

  ***סמינר מחלקתי 

 עבודת גמר )סמס' א'(   100-2-0001                                    ב'

 עבודת גמר )סמס' ב'(   100-2-0002                                       

 נק"ז 9

 נק"ז 9

 נק"ז 1

 נק"ז 42 תוארלסה"כ 

 

 בתואר.  נק"ז 9בהיקף של  לפחות אחת סמינר תעבוד על הסטודנטים לכתוב – סמינר תעבוד

מנחה והצעת כתבו עבודת גמר בהנחיית חבר סגל מן המניין מהמחלקה בדרגת מרצה ומעלה. הסטודנטים י -  עבודת גמר

עד תום השנה הראשונה ללימודים ובאישור חריג לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים. עבודת  יאושרומחקר 

 הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים.

 י.הסטודנטים יציגו עבודתם בסמינר המחלקת

תחום ידע  אחר   או בארכיאולוגיה  בשילוב, בארכיאולוגיה היסטורית בתקופות הפרהיסטורית ושיתמח סטודנטים *

 .נק"ז 9של  בקורס נוסף  בהיקף יםחייבו יהיובמקומם  מלימודי שפה עתיקה  יםפטור ויהי)באישור המנחה(  
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 ** הקורס "סמינר מחקרי המגמה" יינתן אחת לשנתיים.

 ידי התואר השני חלה חובת השתתפות בסמינר המחלקתי.***על תלמ

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 08% קורסים

 08% עבודת גמר

 

 

 :תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 "זנק קורסיםסוג ה שנה

במסגרת לימודי קורסי בחירה  ב'-א' ו
 המחלקה

 נק"ז 22-81

  אחרותמחלקות קורסי בחירה מ ב'-א' ו

 (ובאישור יו"ר מ.א. סטודנטיםבהתאם להתמחות ה)

 נק"ז 81-86

 שפה עתיקה או מודרנית א'/ב' 

 או                                    

 קורס בחירה במסגרת לימודי המחלקה 

 )באישור ועדת ההוראה(

 נק"ז 4

 נק"ז 2 בחינת גמר ב'                                      

 נק"ז 42 תוארלסה"כ 

 

 קורס בחירה ללמוד על הסטודנטיםללמוד שפה עתיקה או מודרנית.  אינם חייביםנתיב הכללי ב סטודנטים  -שפהלימודי 

 . תיתהמחלק ועדת המוסמכיםהחלטת , בהתאם לנק"ז 9בהיקף של 

חובות את ובתנאי שסיימו  בתום השנה השנייה ללימודים, בבחינת גמרהסטודנטים יבחנו   -בחינת גמר

 חינה מתבצעת בתיאום ובאישור מזכירות המחלקה.שמיעה לתואר. הב

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 yaffan@bgu.ac.ilאו דוא"ל :  0901802-88ניתן לפנות ל.: טלפון   לפרטים נוספים

 ני הנמצא בשנתון הפקולטהחובה עליכם לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר ש

mailto:yaffan@bgu.ac.il
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 (.Ph.Dלימודים לתואר שלישי ) 

 במקרא ובמזרח קדום , בהיסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה

המחלקה למקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום מקיימת תכנית לימודים לדוקטורט בהתאם לתקנון הכללי של 

 גיל, מסלול משולב ומסלול ישיר. האוניברסיטה. ניתן ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולים: מסלול ר

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שני מחקרי במקרא, היסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה שממוצע  למסלול הרגיל

לפחות. חריגים יובאו לדיון בועדת הקבלה  80לפחות וציון התיזה שלהם  80ציוני הקורסים שלהם בתואר השני 

עמד להידבר עם מנחה מסגל המחלקה ולהחליט איתו על נושא עבודת הדוקטורט.  המחלקתית לתואר שלישי. על המו

בעלי תואר שני מחקרי בתחומים קרובים רשאים להגיש מועמדותם והיא תישקל על בסיס אישי על ידי ועדת תלמידי 

 מחקר של המחלקה, ויידרשו ממנו לימודי השלמה בהתאם . 

 

תלמידים לתואר שני מחקרי במקרא או בארכיאולוגיה שסיימו את כל חובות יכולים להגיש מועמדותם  למסלול המשולב

מנחה וועדת המוסמכים של השמיעה לתואר שני והחלו לכתוב את עבודת הגמר. המעבר למסלול זה מותנה באישור ה

 המחלקה. 

 08וצע ציוניהם הוא יכולים להגיש מועמדות מצטיינים  בעלי תואר בוגר במקרא או בארכיאולוגיה שממ  למסלול הישיר

 לפחות.

 המתקבלים ילמדו ישירות לתואר שלישי. 

 על תלמידי הדוקטורט חלה חובת השתתפות בסמינר המחלקתי.

נק"ז( ולהכין עבודת דוקטורט בהנחיית מנחה מהמחלקה למקרא,  8כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שני קורסים )

 יקבעו על ידי המנחה וועדת הבדיקה של הצעת המחקר. ארכיאולוגיה ומזרח קדום ובפיקוחו. חובות התלמיד י

 כללי .אקבלת תלמידים בעלי מ.

 כללי המעוניינים בלימודי הדוקטורט במחלקה יתקבלו כתלמידים במעמד "משלים". מ"א תלמידים בעלי 

 קבלת תלמיד במעמד "משלים" אינה מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט. 

 : תנאי קבלה והשלמות

 :  תנאי קבלה

 לפחות. 08תלמידים בעלי מ"א במקרא, היסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה עם ציון ממוצע  

 : השלמות

 עבודה שוות ערך לתזה. 
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 בספרות עברית  לימודים לתואר שני                                        

 (211-1)סימן מחשב                                             

 

לימודי התואר השני במחלקה לספרות עברית פורשים קשת רחבה של קורסים בספרות עברית לתקופותיה 

והפיוט הקדום ועד לספרות ישראלית עכשווית, וזאת דרך צמתים ולסוגיה, למן ספרות בית שני, המדרש 

ספרות ספרות המדרש והאגדה, היסטוריים וזרמים פואטיים חשובים בתולדותיה: ספרות ימי הביניים, 

 . 12-ההשכלה וספרות המאה ה

ת, תוך השיעורים השונים מציעים התבוננויות מגוונות בפרוזה ובשירה, בטקסטים קאנוניים ובספרות עממי

 מציבים את יצירות הספרות במסגרת החברה והתרבות של זמנה. שהם 

הם מבכירי הסופרים והמשוררים  הלכתיבה יצירתית שמוריות: המגמה יחודי ותמגמשתי המחלקה מציעה 

תלמידים מצטיינים והמגמה למולו"ת המכשירה את התלמידים להשתלב בעולם העשייה של הספר.  ;בישראל

כתב העת של המחלקה   -, ומשתתפים במערכת הצעירה "מכאן" גיהם בכנס המחלקתי השנתימציגים את היש

   לחקר הספרות העברית.

 

 מבנה הלימודים

 :נתיבי לימודהמחלקה לספרות עברית מציעה לימודי תואר שני בשני 

  מחקרי נתיב

 . Ph.D)ישי )המעונינים להרחיב את כושרם המחקרי לקראת לימודים לתואר השל סטודנטיםנועד ל

 נתיב זה מכשיר את הסטודנטים לחשיבה ביקורתית למחקר ר. לכתוב עבודת גמ בנתיב זה נדרשיםהלומדים 

 ת עם יצירות ספרות על פי אסכולותופרשנים להתמודדורות, בהקנותו כלי מחקר תיאורטיים עצמאי בספ

תנסים בביקרות ובעריכה מצטיינים בנתיב המחקרי מסטודנטים  ותיאוריות מקובלות בחקר הספרות.

תוך השתתפות פעילה בפרוייקטים של "מכון הקשרים מסגרת כתב העת של המחלקה "מכאן", ספרותית ב

 פרות והתרבות היהודית הישראלית".לחקר הס

  את עבודותיהם במסגרת כנס מיוחד לתלמידי מחקר הנערך אחת לשנה מחוץ לקמפוס. יציגוהסטודנטים 

 

  כללי נתיב

 המעוניינים להעמיק את הידע בתחום התמחותם ולהרחיב את השכלתם האקדמית.  דנטיםסטונועד ל

 . עם תום חובות השמיעה לתואר להבחן בבחינת גמרנדרשים הלומדים בנתיב זה 

 : *ות שתי מגמות ייחודיותבמסגרת הנתיב הכללי קיימ

כלל את כתיבתם ובד בבד להרחיב לכותבי שירה, סיפורת וביקורת המעוניינים לשנועד  - יצירתית כתיבהא. 

התנסות בסדנאות יצירתיות לכתיבה בז'אנרים שונים. הסטודנטים  המציע מגמה זואת השכלתם האקדמית. 

יוכלו להגיש את יצירותיהם לפרסום בסדרת "מפתנים" המשותפת לאוניברסיטת בן גוריון ולהוצאת ספריית 

 פועלים. 

לימודי  להפוך אתל כל היביטיו העיוניים והמעשיים, מודי הספר עלהקנות את מקצוע לי הנועד – מולו"תב. 

ולהכשיר עובדים מקצועיים, מיומניים ורחבי אופקים לתעשיית המולו"ת  הספר לתחום מחקר משמעותי

 בישראל.

תכנית בין אוניברסיטאית המשותפת לאוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב   התמחות ביידישג. 

 הלימודים בהתמחות זו הן בנתיב הכללי והן בנתיב המחקרי.ה העברית. והאוניברסיט

 *רישום מגמות הלימוד מופיע בתדפיס הציונים בלבד ולא יופיע באישור הזכאות ובתעודת המוסמך. 

 



723 

 

מטרת התוכנית להכשיר סטודנטים ישראלים שיהפכו ברבות הימים למורים ולחוקרים אשר בקיאותם 

את עבודתם. סטודנטים במסלול יזכו להנות מלימודים ייחודיים ומקוריים תחת ביידיש ובתרבותה תפרה 

הנחייתם של חברי סגל משניים מבין שלושת המוסדות, מגישה לספריה הלאומית בירושלים ומאגרי מידע 

 soker@bgu.ac.ilשווגר  -שונים. לפרטים ד"ר חנה סוקר

 

 שנתיים -ודיםמשך הלימ

 

  מחקריה נתיבב תוכנית הלימודים

 קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 גישות תיאורטיות ובעיות 211-1-1122 א'

 א' מתודולוגיות בחקר הספרות העברית

1 

 

 גישות תיאורטיות ובעיות 211-1-1122 א'

 ב' מתודולוגיות בחקר הספרות העברית

1 

 1/2 גרפי במהלך התוארקורס היסטוריו  א'/ ב'

 1/2 קורס במדור ספרות ימה"ב  א'/ ב'

 1/2 קורס במדור ספרות עממית המדרש ואגדה  א'/ ב'

 נק"ז 01-01 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 01-22 ב' -ה א' וקורסי בחיר

 211-1-9992 ב'

211-1-9991 

 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

2  

2  

 נק"ז 8

 נק"ז  01 וארסה"כ לת

 

 הערות:

 12לפחות בקורסים שנלמדו בשנה הראשונה ללימודים וציון  52. הקבלה לנתיב המחקרי מותנת בממוצע של 2

 " מתואר ראשון. 1לפחות בקורס "אנגלית מתקדמים 

 יכתבו שתי עבודות סמינר במהלך התואר. בנתיב המחקרי . הסטודנטים 1

השנה הראשונה    עד תום ועדת המוסמכים המחלקתיתישור לא יוגשוצעת מחקר הקביעת מנחה ו. 3

 ללימודים.  

עמודים בהנחיית חבר סגל מן המניין במחלקה בדרגת  222עד . הסטודנטים יכתבו עבודת גמר בהיקף של 2

 מרצה בכיר. 

 . סטודנטים מצטיינים יוכלו להתקבל ללימודים במסלול המשולב לדוקטורט.2

 ודותיהם בכנס תלמידי מחקר הנערך אחת לשנה מחוץ לקמפוס.. הסטודנטים יציגו את עב2
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 22% קורסים

 22% עבודת גמר

 

 

  כללי נתיבתוכנית הלימודים ב

 

 קורסי השלמה  )לתלמידים המתקבלים ללא רקע בספרות עברית(*

 מס שעות שם הקורס מספר קורס שנה

 211-1-2221 א'

211-1-2221 

 ים נבחרים בתורת הספרות א'פרק

 פרקים נבחרים בתורת הספרות ב'

1 

1 

 1 מושגי יסוד בנרטולוגיה ופרשנות ספרותית )סמס' א'( 211-1-2232 א'

 1 מושגי יסוד בשירה )סמס' ב'( 211-1-2212 א'

 סי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים*יש לסיים את קור

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס 

 211-1-2292 א'

211-1-2222 

 א'מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה 

 ב'מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה 

 

 )קורס חובה רק לתלמידים ללא רקע בספרות עברית(

1  

1  

 

 

 1-2 קורס במדור ספרות ימה"ב   א'/ ב'

 1-2 קורס במדור ספרות עממית המדרש ואגדה  א'/ ב'

 נק"ז 8-02                 סה"כ קורסי חובה  

  קורסי בחירה* א'/ ב'

  במהלך התואר עבודות סמינרשלוש  יכתבו סטודנטיםה*

 נק"ז 28-22

 נק"ז 1 בחינות גמר  ב'

 נק"ז 01 סה"כ נק"ז לתואר

 

על הסטודנטים  ת השמיעה לתוארמתקיימת בתום השנה השנייה ללימודים, לאחר סיום חובו -בחינת גמר

 ובתיאום עם מזכירות המחלקה. מראש באישור ההשתתפות בבחינת הגמר בחינות גמר בכתב.  להבחן בשתי

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 75% קורסים

 25% בחינת גמר
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  תכתיבה יצירתיב מגמה

 יועץתכנית הלימודים תקבע בתיאום עם בנתיב הכללי בלבד.  ירתית הינםכתיבה יצהלימודים במגמה ב

 . המגמה

 

 השלמה  )לתלמידים המתקבלים ללא רקע בספרות עברית(* קורסי

מס  שם הקורס מספר קורס שנה

 שעות

 211-1-2221 א'

211-1-2221 

 א' -פרקים נבחרים בתורת הספרות

 ב' -פרקים נבחרים בתורת הספרות

1 

1 

מושגי יסוד בנרטולוגיה ופרשנות ספרותית  211-1-2232 א'

 )סמס' א'(

1 

 1 י יסוד בשירה )סמס' ב'(מושג 211-1-2212 א'

 *יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים.

 

 נתיב כללי -תוכנית הלימודים במגמת כתיבה יצירתית

 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 211-1-2292 א'

211-1-2222 

 א'מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה 

 ב'חדשה  מבוא היסטורי לספרות עברית

 )קורס חובה רק לתלמידים ללא רקע בספרות עברית(

1 

1 

 1-2 קורס במדור ספרות ימה"ב   א'/ ב'

 1-2 קורס במדור ספרות עממית המדרש ואגדה  א'/ ב'

 1 סדנא מעשית -סוגיות המכלול 211-1-2212 

 נק"ז 01-02 סה"כ קורסי חובה 

 נק"ז 02-00 סדנאות  א'/ ב'

 נק"ז 02-08 ירה/ שיעורים ייעודים למסלולקורסי בח א'/ ב'

 נק"ז 1 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 01 סה"כ לתואר

 

 

 . המדור הראשי של הסטודנטים במגמה זו יהיה המדור לכתיבה יצירתית.2

 . הסטודנטים יכתבו שתי עבודות סמינר בשני מדורים לפחות.1

 נחי הסדנאות במחלקה, ועל עבודה זו ינתן ציון.. הסטודנטים יגישו יצירה מקורית שיכתבו בהנחיית אחד ממ3

, לאחר סיום חובות שמיעה בתום השנה השנייה ללימודים בכתב. על הסטודנטים להבחן בשתי בחינות גמר 2

 מציון בחינת הגמר.  22%לתואר והגשת מטלה יצירתית )ללא נק"ז( שתהווה 
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 הרכב הציון הסופי לתואר

 12% קורסים

 12% בחינת גמר

 

 

  מו"לות מגמת

 . המגמה יועץתכנית הלימודים תקבע בתיאום עם בנתיב הכללי בלבד.  הלימודים במגמה למו"לות הינם

 

 קורסי השלמה  )לתלמידים המתקבלים ללא רקע בספרות עברית(*

 מס שעות שם הקורס מספר קורס שנה

 211-1-2221 א'

211-1-2221 

 פרקים נבחרים בתורת הספרות א'

 ם בתורת הספרות ב'פרקים נבחרי

1  

1 

מושגי יסוד בנרטולוגיה ופרשנות ספרותית  211-1-2232 א'

 )סמס' א'(

1 

 1 מושגי יסוד בשירה )סמס' ב'( 211-1-2212 א'

 *יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים.

 

 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 211-1-2292 א'

211-1-2222 

  

 א' מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה

 ב' מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה

 

)קורס חובה רק לתלמידים ללא רקע 

 בספרות עברית(

1 

1 

 

 

 1-2 קורס במדור ספרות ימה"ב   א'/ ב'

 1-2 קורס במדור ספרות עממית המדרש ואגדה  א'/ ב'

 נק"ז 8-02 סה"כ קורסי חובה 

 נק"ז 02-00 ים של המגמהסדנאות וקורס א'/ ב'

 נק"ז 00-21 קורסי בחירה א'/ ב'

 נק"ז 1 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 01 סה"כ לתואר

 

 . המדור הראשי של הסטודנטים במגמה זו יהיה המדור למו"לות.2

 עבודות סמינר בשני מדורים לפחות.  שתי. הסטודנטים יכתבו 1

 תחנות הוצאת הספר, בליווי אחד ממרצי המחלקה.. הסטודנטים יגישו פרוייקט סיום שיתמקד באחת מ3

)ובנוסף בסדנת ליווי  בתום השנה השנייה ללימודים בכתב. על הסטודנטים להיבחן בשתי בחינות גמר 2

 . ציון בחינת הגמר( 12%)סה"כ  מציון בחינת הגמר 22%שתהווה 

 



772 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר :

 12% קורסים

 12% בחינת גמר

 

 

 התמחות ביידיש

 אביב -גוריון בנגב, אוניברסיטת תל-תכנית בין אוניברסיטאית המשותפת לאוניברסיטת בן            

תואר "מוסמך" ( יקבלו גוריון-דרך אונ' בןזו )ואוניברסיטת ירושלים. הסטודנטים שבחרו ללמוד בתכנית             

 שני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.לימודים בציעה ההתמחות מבספרות עברית עם התמחות בספרות יידית. 

 

 :נתיב המחקריתוכנית הלימודים ב 

 

 קורסי חובה/ליבה למסלול המחקרי

מספר  שנה
 הקורס

 סה"כ נק"ז שם הקורס

 211-1-1122 א'

 

211-1-1122 

גישות תיאורטיות ובעיות 
 מתודולוגיות בחקר הספרות העברית

 א'

גישות תיאורטיות ובעיות 
 גיות בחקר הספרות העבריתמתודולו

 ב'

1 

1 

 

 

קורסי ליבה של המסלול   ב'-ו א'
ליידיש משתי אוניברסיטאות 

 בהתאם לתכנית הלימודים

22 

 1/2 קורס במדור ספרות ימה"ב   א'/ ב'

קורס במדור ספרות עממית המדרש   א'/ ב'
 ואגדה

1/2 

 נק"ז 08-22 סה"כ קורסי חובה

 ק"זנ 1-01  קורסי בחירה ב' -א' ו

 סמסטר א' עבודת גמר           022-2-9990 ב'

 סמסטר ב' עבודת גמר           022-2-9992

0 

0 

 נק"ז 8

 נק"ז 21  סה"כ נק"ז לתואר

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 22% קורסים

 22% עבודת גמר
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 :נתיב הכלליתוכנית הלימודים ב

 עברית( קורסי השלמה  )לתלמידים המתקבלים ללא רקע בספרות

 מס שעות שם הקורס מספר קורס שנה

 211-1-2221 א'

211-1-2221 

 חלק א'  –פרקים נבחרים בתורת הספרות 

 ב'חלק  –פרקים נבחרים בתורת הספרות 

1  

1 

 1 מושגי יסוד בנרטולוגיה 211-1-2232 א'

 1 מושגי יסוד בשירה 211-1-2212 א'

ד סוף רמת "פטור" עהשלמה של קורס יידיש עד ל  א'

 השנה הראשונה ללימודים

 

 קורסים אלו אינם מקנים נק"ז לתואר יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים.*

 

 קורסי חובה/ליבה 

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

קורסי ליבה של המסלול ליידיש משתי   ב' -א' ו

 אוניברסיטאות בהתאם לתכנית הלימודים

22 

 211-1-2292 א'

211-1-2222 

  

 א' מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה

 ב' מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה

 

)קורס חובה רק לתלמידים ללא רקע בספרות 

 עברית(

1 

1 

 

 

 1-2 קורס במדור ספרות ימה"ב  א'/ ב'

 1-2 קורס במדור ספרות עממית המדרש ואגדה  א'/ ב'

 נק"ז 08-22 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 00-22  קורסי בחירה ב' -וא' 

 1 בחינות גמר  2 ב'

 נק"ז 21 סה"כ נק"ז לתואר

 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר :

 75% קורסים

 25% בחינת גמר
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 לתואר שניהנחיות כלליות לכל הסטודנטים 

 תכנית הלימודים נקבעת בתיאום עם היועץ.  .2

 ד'(.-ם ג' והקורסים מרוכזים בדרך כלל ביומיים בשבוע )ימי .1

 סדנאות אצל אותו המרצה.שתי שני קורסים ו/או מקסימום  רשאים ללמודסטודנטים  .3

 יותר מעבודת סמינר אחת אצל אותו המרצה. בורשאים לכתסטודנטים לא  .2

, והסטודנטים מוזמנים 25:22 – 22:22פעמים בשנה, בימי ג' בין  2סמינרים מחלקתיים מתקיימים  .2

 להצטרף. 

מחלקתית תוכל לחייב את הסטודנטים ללמוד שפה זרה שנייה אם זו נדרשת ועדת המוסמכים ה .2

 לצורך עבודת הגמר שלהם )מעבר למכסת הנקודות לתואר(.

משיעורי הקורס לא יהיו זכאים לסיים את חובות הקורס וציונם  12%-סטודנטים שיעדרו יותר מ .1

 בקורס יהיה "נכשל".

 או במסלול ליידיש במגמה לכתיבה יצירתית ות,בנתיב הכללי במגמה למו"לסטודנטים הלומדים  .5

להשלים המבקשים לעבור לנתיב המחקרי יהיו חייבים לעמוד בדרישת הקבלה לנתיב המחקרי )

 לפחות בקורסים שנלמדו(. 52ממוצע ציונים של ציון ולקבל  קורסים

 בחינות גמר: .9

המחלקה במהלך שנת  על כל סטודנט/ית להיבחן בשתי בחינות גמר , שמועדיהן ייקבעו על ידי -

 הלימודים )בדרך כלל בחודש דצמבר ובחודש יולי(.

 שתי הבחינות תיערכנה לאחר השלמת חובות השמיעה. -

 הבחינות תהיינה בשני מדורים שונים בנושאים שלא נכתבה בהם עבודה סמינריונית. -

יקבעו ויוכנו נושא הבחינה, רשימה ביבליוגרפית )בהיקף של כחמש מאות עמודים( וטקסטים נבחרים י -

על ידי הסטודנט/ית, יאושרו על ידי המורה הבוחן/נת ויישלחו למתאם/מת בחינות הגמר לכל הפחות 

 . מי שלא יעמוד בלוח הזמנים, לא יוכל לגשת לבחינה.חודשיים לפני מועד הבחינה

תאריכי הבחינות, רשימת המורים/ות הבוחנים/ות ושם מתאם/מת הבחינות יפורסמו באתר  -

 BGUותישלחנה הודעות לתיבות הדואר האלקטרוני של התלמידים )דואר אלקטרוני של  המחלקה,

 בלבד(.

 כל שינוי במועד בחינה, בנושא או ברשימה הביבליוגרפית יש לתאם עם מתאם/ת הבחינות. -

על כל סטודנט/ית לוודא שבוע לפני הבחינה, ששאלון הבחינה שלו והרשימה הביבליוגרפית המאושרת  -

 כירות המחלקה.נמצאים במז

 marzok@bgu.ac.il, 2222231-25אדרי  סיגלגב' לפרטים נוספים: 

 
 

 שנתון הפקולטהתקנון הלימודים לתואר שני הנמצא באת  חובה לקרוא גם
 
 
 

mailto:marzok@bgu.ac.il
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 ( בספרות עבריתPh.Dלימודים לתואר שלישי )

לתואר השלישי אווירה אינטלקטואלית, מחקרית ויצירתית. המחלקה לספרות עברית מספקת לסטודנטים 

סטודנטים מצטיינים נוטלים חלק בעבודת המחלקה; משתתפים בסמינרים מחלקתיים; מתנסים בביקורת 

; מציגים את הישגיהם בכנס המחלקתי השנתי מכאןובעריכה ספרותית במסגרת כתב העת של המחלקה 

והתרבות  מכון הקשרים לחקר הספרותת פעילה בפרויקטים של המתקיים בנווה שלום, ומשתתפים השתתפו

 . היהודית והישראלית

 תנאי קבלה

מועמדים ללימודי תואר שלישי יפנו לוועדה ללימודים מתקדמים של המחלקה בצירוף נתוניהם ותעודותיהם. 

להחלטת  וועדת המחלקה תבדוק את מסמכי המועמדים, תזמינם במידת הצורך לראיון ותעביר את המלצתה

ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן. על כל מועמד/ת ליצור קשר עם מנחה המיועד/ת להנחותו 

 בלימודיו.

 למסלול רגיל לדוקטוראט  .א

  למסלול זה יתקבלו בעלי תואר מ"א מחקרי בספרות עברית ממוסד אקדמי מוכר, כאשר ציון עבודת הגמר

 . 92הוא לפחות 

 ר )לא בספרות עברית( יוכלו להתקבל בתנאי שציון עבודת הגמר הוא לפחות בעלי תואר מ"א בתחום אח

נק"ז. תוכנית ההשלמה תיקבע ביעוץ עם  11. במקרה זה הם יחוייבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 92

נק"ז שחייב כל  22-המנחה ותאושר ע"י יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. לימודי ההשלמה הם בנוסף ל

 קה.   דוקטורנט במחל

  במקרים חריגים ולאחר שיקול דעת רשאית הוועדה לקבל גם מועמדים שציון עבודת הגמר שלהם הוא

(.  מועמדים כאלה יתקבלו לתקופת ניסיון בת שנה אחת שבה תיקבע להם תוכנית 52)ולפחות  92-פחות מ

לאחר שיעמדו   לפחות. 92לימודים מיוחדת. במהלך שנה זו יכתבו עבודה סמינריונית מורחבת בציון 

 בתנאים אלה תדון הועדה שוב בדבר כשירותם ללימודי מחקר.

 למסלול משולב .ב

 מסלול זה מיועד לסטודנטים מצטיינים לתואר שני במסלול המחקרי. 

  ,במהלך כתיבת עבודת הגמר למ"א ניתן, באישור המנחה, להרחיב את העבודה לכלל עבודת דוקטוראט

 .92הקורסים לתואר שני וקיבלו בציון ובלבד שהסטודנטים סיימו  את כל 

 .הבקשה להתקבל למסלול המשולב תופנה לוועדה ללימודים מתקדמים של המחלקה 

  .המועמדים יגישו לוועדה פרק גמור מעבודת הגמר למ"א ואת המלצת מנחה העבודה 

 הפרק הנ"ל. כמו כן תוגש בשלב זה הצעת מחקר לתואר שלישי, על בסיס 

 את הפרק ואת ההצעה הנ"ל לקורא/ת חיצוני/ת.  הוועדה רשאית להעביר 

  אישור הוועדה המחלקתית לקבלה למסלול המשולב מותנית באישור וועדת הדוקטורנטים של הפקולטה

 ובאישור בי"ס קרייטמן.
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  לאחר קבלת האישורים הנ"ל תתקיים בחינה על הצעת המחקר. הרכב הבוחנים ייקבע על ידי בי"ס

 קרייטמן. 

 דוקטוראטלמסלול ישיר ל .ג

 (. 92ציון משוקלל )יתירה מסלול זה מיועד לסטודנטים שסיימו את התואר הראשון בהצטיינות 

  הבקשה להתקבל למסלול הישיר תוגש לשיקול הוועדה ללימודים מתקדמים של המחלקה. המועמדים

 עבודות סמינריוניות שכתבו בלימודיהם לב"א. 3יצרפו לבקשתם 

 לפחות כל אחד מן הקורסים. 92נק"ז, ויסיימו בציון  31בהיקף של  המועמדים ישתתפו בקורסי מ"א 

  הצעת מחקר מורחבת תוגש לוועדה ללימודים מתקדמים של המחלקה בצרוף אישור המנחה. ההצעה

תוגש לא יאוחר מסוף החודש הראשון של הסמסטר החמישי ללימודים, ורק לאחר קבלת ציונים בלפחות 

 העבירה לקורא חיצוני/ת.נק"ז. הועדה תהיה רשאית ל 22

  ,הקבלה למסלול הישיר מותנית באישורים של הועדה המחלקתית, וועדת הדוקטורנטים של הפקולטה

 ובי"ס קרייטמן.

  לאחר קבלת האישורים הנ"ל תתקיים בחינה על הצעת המחקר. הרכב הבוחנים ייקבע על ידי בי"ס

 קרייטמן. 

 הנחיות כלליות לכל המסלולים

כפופות לתקנון האקדמי.  על המועמדים והסטודנטים לעיין בתקנון האקדמי ההנחיות שלהלן  .א
 הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן. -המפורט המופיע באתר האוניברסיטה< בית

על המועמדים לפנות לחבר סגל מן המניין במחלקה לשם הנחייה לכתיבת עבודת הדוקטור. הסכמת  .ב
 המנחה אינה משמשת אישור קבלה. 

 עמ'( שתצורף לטופסי ההרשמה לבי"ס קרייטמן.  3תיאום עם המנחה תיכתב הצעת מחקר טרומית )ב .ג

 רק עם אישור בי"ס קרייטמן ייחשבו הפונים למועמדים ללימודי תואר שלישי.  .ד

נק"ז, לפי דרישת המנחה ובאישור הוועדה ללימודים  22-5דוקטורנטים ישתתפו בקורסים בהיקף של  .ה
 לפחות. 92עליהם לסיים קורסים אלה בציון  מתקדמים של המחלקה.

חודשים מיום קבלת  21 -עמ'( תוגש לבי"ס קרייטמן לא יאוחר מ 32-תוכנית המחקר המורחבת )כ .ו
 הסטודנט ללימודים. 

 ביה"ס קרייטמן יקבע וועדת שופטים לקריאת תוכנית המחקר המורחבת, ובחינה בע"פ.  .ז

"ח התקדמות לבי"ס קרייטמן, לאחר שאושר על ידי אחת לשנה במשך כל תקופת הלימודים יוגש דו .ח
 המנחה ויו"ר הועדה המחלקתית. 

בשלב מתקדם של מחקרו/ה ת/ירצה הסטודנט/ה לפחות הרצאה אחת בנושא מחקרו בסמינר  .ט
 המחלקתי או בכנס. 

 עמודים. 322 -עבודת הדוקטור תהיה בהיקף של כ .י
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        לשון העבריתב לימודים לתואר שני
 (321-2 )סימן מחשב

 מטרת הלימודים

השמיות  ללשונותבזיקה לתקופותיה ולמסורותיה עברית ה חקרב קדיםמעברית מתהבמחלקה ללשון לימודים ה

לשונות על על מסורות הלשון והכתובה, על הלשון המדוברת, תבסס על הלשון מהמחקר  וללשונות מודרניות.

 .תומסתמך על כלים מהבלשנות המסורתית ומהבלשנות המודרני הודיםהי

 

 ך הלימודיםהלמ

למעט  'ה -'אר השני מרוכזים בימים דלימודי התו הוא שנתיים )לא כולל השלמות(. הלימודים לתואר השני משך

  .מקרים חריגים

 

ה בסמינר המחלקתי. בהשתתפות פעיל חייבים כל הסטודנטים, לרבות תלמידי השלמות, -סמינר מחלקתי

)סה"כ של התואר השני שנתיים  לאורךנק"ז בכל סמסטר  3-בועיים ומזכה במתקיים לכל היותר אחת לשהסמינר 

 נק"ז(.  4

ההשתתפות בסמינר המחלקתי היא חובה אך ללא נק"ז )ללא  ,הארכת לימודים לשנה שלישית של אישור במקרה

 רישום(. 

 

 לימודי השלמה

 קורסי השלמה

מספר  שנה
 קורס

 מס שעות שם הקורס

 321-3-3133 השלמה

321-3-2113 

 א' ניקוד

 ניקוד ב'

2 

2 

 321-3-2753 השלמה

321-3-2753 

 א' מבוא לדקדוק

 קדוק ב'מבוא לד

2 

2 

 321-3-3123 השלמה

321-3-2433 

 א' ניתוח תחבירי

 ניתוח תחבירי ב'

2 

2 

 2 תורת ההגה של לשון המקרא 321-3-3153 השלמה

 321-3-3343 השלמה

 

321-3-3333 

 תחביר העברית החדשה 

 או

 תחביר לשון המקרא

2 

 321-3-3313 השלמה

321-3-2223 

 א' תורת הצורות של לשון המקרא

 הצורות של לשון המקרא ב'תורת 

2 

2 

 2 סמנטיקה 321-3-3423 השלמה

 הערות: 
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של לשון המקרא'  הורצוי גם את הקורס  'תורת ההג ו'מבוא לדקדוק' יש להשלים את קורסי היסוד 'ניקוד'  .3

 'תורת הצורות של לשון המקרא'. רסלפני הקו

תחביר העברית יותר )' המתקדמיםס היסוד 'ניתוח תחבירי' לפני קורסי התחביר יש להשלים את קור .2

 החדשה' או 'תחביר לשון המקרא'(.

ת פטור בתחילת השנה.        תיערך בחינ 'מבוא לדקדוק' ו'ניתוח תחבירי'( 'ניקוד',סי המבוא )רבשלושת קו .1

 הכנה לבחינות הבגרות. ד לבחינות בדקדוק ובתחביר מספרי הללמו ניתן

   בשנת ההשלמות.לפחות חמישה מקורסי ההשלמה  יש ללמוד  .4

  שני קורסים מהתואר השני באישור רכזת המגמה. עד ניתן ללמוד  השלמההלימודי  לצד .7

 .27 - וביתר הקורסים 51ציון המעבר בשלושת המבואות )'ניקוד', 'מבוא לדקדוק', 'ניתוח תחבירי'( הוא  .2

עשויים לקבל פטור ( ת כגון: בלשנו קורסים מקבילים במחלקות אחרות )בתואר הראשון שלמדו סטודנטים 

 מחלק מהקורסים. 

 למעט מקרים חריגים. 'ה -ו 'לימודי התואר, מרוכזים בימים דימודי ההשלמה, כמו ל .5

 

 נתיבי הלימוד

  :המחלקה ללשון העברית מציעה לימודים 

 ללא עבודת גמר() נתיב כללי .א

 עבודת גמר( כולל ) נתיב מחקרי .ב

 כה לשונית בנתיב כללי ומחקרי.בנוסף, המחלקה מציעה לימודים במגמה לערי

 

 )עיוני( כלליהנתיב ה .א

. על הסטודנטים ללמוד קורסים בלשון מיועד לסטודנטים המעוניינים בהעמקת הידע ובהרחבת השכלתםנתיב זה 

. כמו כן, על שפה שמית ולהגיש שתי עבודות סמינרהמחלקתי, ללמוד סמינר להשתתף בנק"ז,  41בהיקף של 

 .עם סיום חובות השמיעה לתואר בבחינת גמר בחןילהנתיב הכללי ב הסטודנטים הלומדים

 מתחילים/)ברמת  נק"ז 4חייבים בלימוד שפה שמית קדומה בהיקף  הסטודנטים - שפה שמית קדומה

ברמת מתקדמים בתואר  דיכולה להילמבלשון עברית ראשון השפה שנלמדה ברמת מתחילים בתואר  .מתקדמים(

 ר הראשון במחלקה ללשון עברית יכולה להילמד בתואר שני ברמת מתחילים.שפה שלא נלמדה בתוא השני.

מחלקות אחרות, וזאת עד שליש מסך הנקודות הנדרשות מבלבד  ברמת תואר שניניתן ללמוד קורסים  - קורסים

אלא אם הם מופיעים במערכת השעות של  ,לתואר. שיעורים אלו טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית

כל קורס ניתן לכל היותר אחת כל הקורסים הם בגדר קורסי בחירה.  במגמה העיונית. ללשון העברית קהמחלה

לשנתיים.  תלמידי המגמה העיונית רשאים להשתתף באחת משתי הסדנאות הבסיסיות במגמת העריכה: 'יסודות 

 העריכה' או 'נורמטיביות בלשון'. 

 י עבודות סמינר אצל מרצים שונים ובנושאים שונים.לימודים יש לכתוב שתהבמהלך  - עבודות סמינר
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 )עיוני( הכלליתכנית הלימודים בנתיב 

 סמנטיקה  סה"כ נק"ז  שנה

'ב-א' ו הם: שני סמינרים קורסי בחירה, וב 

 שפה שמית קדומהבוקורס 

63  

 א'

 ב'

 סמינר מחלקתי

 סמינר מחלקתי

2  

2  

  0 בחינת גמר ב

 נק"ז 00 סה"כ לתואר

 

 נבחרים שנה כל. בקורסים נלמדו שלא אקדמיים מאמרים עם עצמאית התמודדות בודקת - הגמר בחינת

 שנלמדים הנושאים ושאר וחברה שפה, שמיות שפות, והחדשה העתיקה העברית בתחומי חשובים מאמרים

 דנטיםסטו. לתואר חובותיהם כל את שסיימו סטודנטים גמר לבחינת לגשת רשאים. העיונית במגמה השני בתואר

 . הגמר מבחינת פטורים המחקרי בנתיב

 הרכב הציון הסופי לתואר

 51% קורסים

 21% בחינת גמר

 

 עריכה לשונית מגמת - כלליהנתיב ה

קנה מיומנויות עריכה מלימודים אלו יכשירו את הסטודנטים לעסוק בעריכה לשונית ובייעוץ לשוני. התכנית 

ת גמר ועוד(, עיתונאיים )חדשות, פרסומות ועוד( וספרותיים. נוסף הנוגעות לטקסטים אקדמיים )מאמרים, עבודו

לתנאי הקבלה המשותפים לכלל המועמדים לתואר השני, מועמדים שמעוניינים ללמוד במגמת עריכה ואינם בוגרי 

 ,ריאיון אישי ומבדק. בשונה מיתר תלמידי התואר השני עשויים להתבקש לעבורתואר ראשון בלשון העברית 

( ובנוסף ההמגמה יכתבו רק עבודת סמינר אחת )באחד מהקורסים המוצעים לתואר השני, אך לא בסדנ תלמידי

במקום שפה שמית רשאים תלמידי . המתקדמות מהסדנאות תוב עבודת עריכה בהיקף גדול באחתיידרשו לכ

, יחויבו תואר, עם סיום חובות השמיעה לםהשנה השנייה ללימודיבתום קדומה. הקורס בעברית  למודהמגמה ל

 יתר הדרישות הן כמפורט לעיל לגבי תואר שני. כל תלמידי המגמה בבחינת גמר.

נק"ז ויכללו הן לימודים תיאורטיים והן  22הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף של  קורסי החובה

 לימודים מעשיים. 

 נגר-ד"ר פנינה שוקרוןראש המגמה: 

pshukrun@bgu.ac.il 
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 עריכה לשונית מגמת -הכלליתכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 321-2-1126 א'

321-2-1156 

 העברית הנורמטיבית א'

 'בהעברית הנורמטיבית 

2 

2 

 321-2-1156 א'

321-2-1233 

 א' סדנה ביסודות העריכה

 ב' ריכהסדנה ביסודות הע

2 

2 

 321-2-1146 א'/ב'

321-2-1176 

 של  העברית  א' סוגות ומשלבים 

 של  העברית  ב' סוגות ומשלבים 

2 

2 

קריאה מודרכת וסוגיות של  321-2-1151 ב'
 עריכה בטקסטים ספרותיים

4 

 2 סדנה בעריכת טקסטים בעיתונות 321-2-1311 א'/ב'

 4 יםעיוניסדנה בעריכת טקסטים  321-2-1131 ב'

 321-2-1121 ב'

321-2-1111 

 א' סדנא בעריכת תרגום

 סדנא בעריכת תרגום ב'

2 

2 

 321-2-7323 ב' -ו א'

321-2-7313 

 א' -שנה ראשונה סמינר מחלקתי

 ב' -שנה ראשונה סמינר מחלקתי

3 

3 

 321-2-7453 ב'

321-2-7463 

 א' -שנה שניה סמינר מחלקתי

 ב' -שנה שניה סמינר מחלקתי

3 

3 

 00  *י בחירהקורס

 0 גמר בחינת      ב'

נק"ז  00 סה"כ לתואר  

 

בשפה שמית )ערבית למתקדמים, ארמית למתקדמים, בעברית הקדומה או * אחד מקורסי הבחירה צריך להיות 

אכדית, פניקית ועוד(. ניתן להשתתף בקורס בשפה שמית המוצע לתלמידי התואר הראשון. סטודנטים שאינם 

בחירה בקורס 'טקסטים מן המקורות', הניתן אחת בוגרי תואר ראשון בלשון העברית יחויבו במסגרת קורסי ה

אלו בלבד רשאים במסגרת קורסי הבחירה ללמוד קורסי חובה מהתואר הראשון נק"ז(. סטודנטים  4) לשנתיים

 )למשל: "תחביר לשון המקרא"; "תורת ההגה של העברית החדשה" ועוד(.

 

 נבחרים שנה כל. בקורסים נלמדו שלא אקדמיים מאמרים עם עצמאית התמודדות בודקת - הגמר בחינת

 שנלמדים הנושאים ושאר וחברה שפה, שמיות שפות, והחדשה העתיקה העברית בתחומי חשובים מאמרים

 סטודנטים. לתואר חובותיהם כל את שסיימו סטודנטים גמר לבחינת לגשת רשאים. העיונית במגמה השני בתואר

 . הגמר מבחינת פטורים המחקרי בנתיב
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 את תבחן בחינהה. גמר בבחינת מחויבים( המחקרי ובנתיב הכללי בנתיב) לשונית לעריכה במגמה הסטודנטים כל

: להלן הקורסים תוכני את יכלול לבחינה החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך הסטודנטים של יכולתם

 טקסטים בעריכת סדנה"ו" עיוניים טקסטים בעריכת סדנה", "בלשון נורמטיביות", "העריכה ביסודות סדנה"

 .הגמר לבחינת לגשת ניתןבתואר, וסיום כל חובות השמיעה  הללו הקורסים סיום עם". בעיתונות

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 51% קורסים

 21% בחינת גמר

 

 )העיוני( מחקריהנתיב ה .ב

לסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודיהם לתואר השלישי. הלימודים בנתיב המחקרי  בעיקר מיועדנתיב זה 

 לפחות 55 בממוצע של הראשון טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית ומותנים בסיום התואר

 .בכתיבת עבודת הגמר את הסטודנט הסכמה של אחד ממרצי המחלקה להנחותבו

בנתיב  יםבמסגרת חובות השמיעה לתואר על הסטודנטעבודות סמינר ועבודת גמר. לכתוב שתי על הסטודנטים 

שה לקורסים . תיתכן דריז( ע"פ המלצת מנחהרמת מתקדמים )ללא נק"שפת מחקר מודרנית בגם המחקרי ללמוד 

 מנחה. נוספים בהתאם להמלצת 

 מתחילים/)ברמת  נק"ז 4חייבים בלימוד שפה שמית קדומה בהיקף  הסטודנטים - שפה שמית קדומה

יכולה  בלשון עברית ) למשל: ערבית( ברמת מתחילים בתואר הראשון שפה שנלמדת כשפת חובה .מתקדמים(

שפה שלא נלמדת כשפת חובה בתואר הראשון במחלקה ללשון  ני.בתואר הש בלבד ברמת מתקדמים דלהילמ

 יכולה להילמד בתואר השני הרמת מתחילים או מתקדמים.

מחלקות אחרות, וזאת עד שליש מסך הנקודות הנדרשות מבלבד  ברמת תואר שניניתן ללמוד קורסים  - קורסים

אלא אם הם מופיעים במערכת השעות של  ,לתואר. שיעורים אלו טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית

כל קורס ניתן לכל היותר אחת כל הקורסים הם בגדר קורסי בחירה.  במגמה העיונית. ללשון העברית מחלקהה

לשנתיים.  תלמידי המגמה העיונית רשאים להשתתף באחת משתי הסדנאות הבסיסיות במגמת העריכה: 'יסודות 

 העריכה' או 'נורמטיביות בלשון'. 

ונים.שבמהלך הלימודים יש לכתוב שתי עבודות סמינר אצל מרצים שונים ובנושאים  - דות סמינרעבו  

 )עיוני( מחקריתכנית הלימודים בנתיב ה

 סה"כ נק"ז קורסים שנה

ב'-א' ו נק"ז 22  סמינרים ושפה שמית קדומה  2הם: קורסי בחירה, וב   

123-2-5121 

123-2-5131 

      א' ראשונה שנה  סמינר מחלקתי

 ב'       ראשונה שנה סמינר מחלקתי

0 

0 

123-2-5481 

123-2-5491 

 סמינר מחלקתי שנה שניה א'

 סמינר מחלקתי שנה שניה ב'

0 

0 

  4     )סמסטר א(עבודת גמר                        026-2-9990 ב'
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  4       )סמסטר ב (עבודת גמר                         026-2-9992

נק"ז 2  

נק"ז 00 סה"כ לתואר  

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 71% קורסים

 71% גמר עבודת

 

 עריכה לשונית מגמת - מחקריהנתיב ה

קנה מבעריכה לשונית ובייעוץ לשוני. התכנית  במחקר לשוני, לימודים אלו יכשירו את הסטודנטים לעסוק

ר ועוד(, עיתונאיים )חדשות, פרסומות ועוד( מיומנויות עריכה הנוגעות לטקסטים אקדמיים )מאמרים, עבודות גמ

וספרותיים. נוסף לתנאי הקבלה המשותפים לכלל המועמדים לתואר השני, מועמדים שמעוניינים ללמוד במגמת 

ריאיון אישי ומבדק. בשונה מיתר עשויים להתבקש לעבור עריכה ואינם בוגרי תואר ראשון בלשון העברית 

מה יכתבו רק עבודת סמינר אחת )באחד מהקורסים המוצעים לתואר השני, תלמידי המג ,תלמידי התואר השני

במקום שפה שמית . המתקדמות ( ובנוסף יידרשו לכתוב עבודת עריכה בהיקף גדול באחת הסדנאותהאך לא בסדנ

, עם סיום חובות השמיעה םהשנה השנייה ללימודיבתום קדומה. הקורס בעברית  ללמודרשאים תלמידי המגמה 

 יתר הדרישות הן כמפורט לעיל לגבי תואר שני. יחויבו כל תלמידי המגמה בבחינת גמר.  ,לתואר

נק"ז ויכללו הן לימודים תיאורטיים והן  22הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף של  קורסי החובה

 פי צורכי המחקר ובהתאם להמלצת המנחה. -תיתכן דרישה לקורסים נוספים עללימודים מעשיים. 

 

 נגר-ד"ר פנינה שוקרוןראש המגמה: 

pshukrun@bgu.ac.il 

 

 עריכה לשונית מגמת - ימחקרהתכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס השנ

 321-2-1126 א'

321-2-1156 

 העברית הנורמטיבית א'

 'העברית הנורמטיבית ב

2 

2 

 321-2-1156 א'

321-2-1233 

 א' סדנה ביסודות העריכה

 א' סדנה ביסודות העריכה

2 

2 

mailto:pshukrun@bgu.ac.il
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 2 סדנה בעריכת טקסטים בעיתונות 321-2-1311 א'/ב'

 4 עיונייםסדנה בעריכת טקסטים  321-2-1131 ב'

 321-2-1121 ב'

321-2-1111 

 א' בעריכת תרגום סדנה

 'בסדנה בעריכת תרגום 

2 

2 

 -ו א'

 ב'

321-2-7323 

321-2-7313 

 א' -שנה ראשונה סמינר מחלקתי

 ב' -שנה ראשונה סמינר מחלקתי

3 

3 

 321-2-7453 

321-2-7463 

 א' -שנה שניה סמינר מחלקתי

 ב' -שנה שניה סמינר מחלקתי

3 

3 

ב', א'  00  קורסי בחירה* 

 סמסטר א            עבודת גמר                      026-2-9990  ב'

 סמסטר ב          עבודת גמר                       026-2-9992

4   

4  

 נק"ז 2

נק"ז  00  סה"כ נק"ז לתואר  

 

שפה שמית )ערבית למתקדמים, ארמית למתקדמים, קדומה או בהעברית * אחד מקורסי הבחירה צריך להיות ב

ואר הראשון. סטודנטים שאינם אכדית, פניקית ועוד(. ניתן להשתתף בקורס בשפה שמית המוצע לתלמידי הת

בחירה בקורס 'טקסטים מן המקורות', הניתן אחת בוגרי תואר ראשון בלשון העברית יחויבו במסגרת קורסי ה

 בבחירת קורסי הבחירה מומלץ להתייעץ עם המנחה. לשנתיים )כמו כל קורסי הבחירה(.

 עבודת גמר

ית המושתתת על מקורות ראשוניים ומשניים. לכתוב עבודה מדעית עצמא סטודנטיםבעבודה יתבטא כושר ה

יכולת בספרות המקצועית ושליטה מקפת ומעמיקה  ,העבודה תשקף כושר ניתוח וסינתזה, בקיאות בחומר הלשוני

 ניסוח והתבטאות בהירה. 

מחלקה, מהחבר סגל מן המניין בדרגת מרצה ומעלה  יםהסטודנט ללימודים יבחרו במהלך הסמסטר הראשון

 ללימודים נושא לעבודה. עד סיום השנה הראשונה יגבשווביחד הם  ,בכתיבת עבודת הגמרם חותשייאות להנ

חובות  ים אתודנטטהס מוישלי םעד תום השנה השנייה ללימודילאישור. הצעת מחקר  יםהסטודנט ויגיש

קולטה לשיפוט. בהמלצת המנחה וועדת המוסמכים של המחלקה ובאישור הפעבודת גמר  לתואר ויגישוהשמיעה 

 ניתן להגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים.

 

 הרכב הציון הסופי לתואר 
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 41% קורסים

 71% עבודת גמר

 31% בחינת גמר

 

 

  warim@bgu.ac.il, 15-2452162  שמחה ווריםניתן לפנות ל לפרטים נוספים

 .שני הנמצא בשנתון הפקולטההתקנון הלימודים לתואר את  לקרוא יש

mailto:warim@bgu.ac.il
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 התיכון המזרח בלימודי שני לתואר לימודים

 (421-2)סימן מחשב 
 

 מטרת הלימודים
 

לתואר מוסמך בלימודי המזרח התיכון.  ורב תחומית המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה תכנית מגוונת 

 רההחבמגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בין מתודות שמקורן במחקר ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן במדעי 

 קורסים המדגישים גם היבטים תרבותיים וחברתיים בחקר המזרח התיכון. ובהיצע של

הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי )ללא 

 תיזה(.

 
 תנאי קבלה

 
 א.  ללימודי תואר שני בנתיב הכללי יכולים להתקבל המועמדים הבאים:

גוריון בנגב, או באוניברסיטה -ר ראשון במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בןבעלי תוא .4

 לפחות. 08בציון ממוצע של  ,מוכרת בארץ או בחו"ל ,אחרת

מוכרת בארץ  ,גוריון בנגב, או אוניברסיטה אחרת–בעלי תואר ראשון במחלקה אחרת באוניברסיטה בן .2

לפחות. סטודנטים אלה יחויבו  08מודים לתואר ראשון הוא או בחו"ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלי

 ידי ועדת הקבלה המחלקתית.-בלימודי השלמה שייקבעו על 

 ללימודי תואר שני בנתיב המחקרי יכולים להתקבל המועמדים הבאים: .ב
גוריון בנגב, או באוניברסיטה -בעלי תואר ראשון במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניבריסטת בן .4

 לפחות. 08מוכרת בארץ או בחו"ל בציון ממוצע של אחרת  

מוכרת בארץ  ,אוניברסיטה אחרת,גוריון בנגב, או -בעלי תואר ראשון במחלקה אחרת באוניברסיטת בן .2

לפחות וזאת לאחר שסיימו  08או בחו"ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר ראשון הוא 

 לעיל. 2אאת לימודי ההשלמה במחלקה כמפורט בסעיף 

 לפחות בקורסי התואר השני.  08סטודנטים לתואר שני בנתיב הכללי שהשיגו ציון ממוצע של  .3

 לפחות. 08בוגרי תואר שני בלימודי המזרח התיכון בנתיב הכללי שסיימו בממוצע  .1

 תנאי קבלה נוספים לנתיב המחקרי: .8

אחרת במקרה  המלצת מרצה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון )או ממחלקה / אוניברסיטה .א

של מועמדים שלמדו תואר ראשון במחלקה / אוניברסיטה אחרת( אשר המועמד הגיש לו עבודת 

סמינר או פרו"ס בלימודי התואר הראשון. מועמדים שהחלו לימודי תואר שני במסלול הכללי 

 יגישו המלצה של מרצה מהמחלקה שהגישו לו עבודת סמינר לתואר שני.

 ראיון קבלה. .ב

עבודת גמר וחתימת חבר סגל של המחלקה ללימודי המזרח התיכון המוכן לשמש נושא לכתיבת  .ג

כמנחה. סטודנטים המבקשים להתקבל לתואר שני בנתיב המחקרי עם סיום לימודי התואר 

הראשון יוכלו להתקבל לשנה הראשונה בלימודי הנתיב המחקרי ללא נושא ומנחה לעבודת גמר, 

נושא מחקר, ישיגו הסכמה של מרצה מהמחלקה בתנאי שעד תום השנה הראשונה יגבשו 

 להנחותם ויגישו הצעת מחקר.

    
 

 שנתיים : משך הלימודים
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 נתיבי הלימוד: 

המעבר לנתיב הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני נתיבים:  מחקרי וכללי. 

לפחות בקורסי התואר השני ובכפוף לאישור ועדת המוסמכים  08המחקרי מותנה בציון ממוצע של 

 המחלקתית והפקולטית.

 
 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נק"ז(. 33נק"ז )סה"כ  42-נק"ז והגשת עבודת גמר המזכה ב 21הנתיב המחקרי כולל לימודים בהיקף 

נק"ז, קורס לכתיבת הצעת  1-לול זה כוללת שלושה קורסי חובה )קורס מתודולוגיתוכנית הלימודים במס     

 סמינרים. 1-נק"ז( ו 2-נק"ז וקורס לכתיבת עבודת גמר 2-מחקר

במקרים מסוימים  על הסטודנטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים.

חלקתית ובאישור הפקולטה תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט בהתאם להמלצת מנחה, יו"ר ועדת מוסמכים מ

    עד תום השנה השלישית ללימודים.

 קורסי ההשלמה ייקבעו ע"י וועדת המוסמכים בהתאם לרקע הסטודנט- קורסי השלמה

 קורסי חובה/ליבה

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 42128400 א'

42128284 

מחקר בכתיבת הצעת סמינר 

 למ.א

2 

 )שנתי(

 42128284 א'

42128234 

גישות ושיטות בחקר המזרח 

 התיכון המודרני

1 

 )שנתי(

סמינר בכתיבת עבודת גמר  42128420 ב'

 למ.א

2 

 43 סמינרים  1: קורסי בחירה

 42 עבודת גמר

  63  סה"כ נק"ז לתואר

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:
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 88% קורסים

 88% עבודת גמר

 

 

 הכלליבנתיב  תכנית הלימודים

 (נק"ז 63)  הנתיב הכללי

נק"ז ובחינת גמר. בנתיב זה לא ידרשו המשתתפים להגיש עבודת  33הנתיב הכללי כולל לימודים בהיקף של 

רפראטים. על  8-סמינרים ו 3קורס מתודולוגי,  –גמר. תכנית הלימודים בנתיב זה כוללת תשעה קורסים 

בשנה  34.42-ולא יאוחר מ 38.2סיום חובות השמיעה לתואר )עד בבחינת גמר עם  בכתבהסטודנטים להיבחן 

 השניה ללימודים(. בחינת הגמר תכלול שני נושאים שיוקצו לסטודנטים בצירוף ביביליוגרפיה מתאימה

. הבחינה תיבדק על ידי שני מרצים מהמחלקה, ושקלול הציונים של שניהם יהווה את ציון ללימוד עצמי

 הבחינה.

 

 )*בהתאם לרקע הסטודנט( קורסי השלמה

 קורסי חובה/ליבה

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 42128284 ראשונה

42128234 

גישות ושיטות בחקר 

 המזרח התיכון המודרני

1 

 )שנתי(

 32 סמינרים 3-רפראטים ו 8: קורסי בחירה

 - בחינת גמר

 63 סה"כ נק"ז לתואר

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 08% קורסים

 28% בחינת גמר

 

 

 mideast@bgu.ac.il, 3134183-80 ממן לפרטים נוספים: רוזלין 

 
 

 אנא קראו את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה

mailto:revensar@bgu.ac.il,%20%20mideast@bgu.ac.il
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      סטוריה של עם ישראליבה לימודים לתואר שני

  (521-2 )סימן מחשב
 

 מחקרי וכללי. -הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל מתנהלים בשני נתיבים

 יקבעו בהתאם להחלטת ועדת ההוראה המחלקתית כמפורט להלן: -לימודי השלמה

 וחויבי ,לפחות 08בציון , מחשבת ישראל וספרות עברית כללית, מקראהיסטוריה  בתחומי םלימודי מושסיי יםסטודנט

 .נק"ז 52-0לימודי השלמה בהיקף של ב

בלימודי השלמה  ולפחות, יחויב 08בציון  בתחומי ידע אחרים במדעי הרוח והחברההלימודים את  מושסיי יםסטודנט

 לפחות. 08הציון הנדרש בקורסי ההשלמה הוא  .נק"ז 51-52בהיקף של 

מידת הצורך ידרשו הסטודנטים ללמוד קורס/י שפה זרה שנייה בהתאם לנושא התמחותם, בהתאם ב - שפה זרה

 להמלצת המנחה ואישור יו"ר המ.א )קורסים אלה אינם משתקללים במניין הנקודות לתואר(. 

 שנתיים -שך הלימודיםמ

 נתיב מחקרי

ידע בתחום התמחותם. הסטודנטים בנתיב זה נתיב זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת ה

יכתבו עבודת גמר מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים ועל המחקר הקיים. הלימודים בנתיב זה מאפשרים המשך 

 לימודים לתואר שלישי. 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 חובה יקורס

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 נק"ז 4 ומתודולוגיהחשיבה היסטורית  521-2-8512 א'

 521-2-8511 א'

521-2-8501 

 תלמוד בבלי למתחילים א'

 תלמוד בבלי למתחילים ב'

 

 נק"ז 4

 

 נק"ז 44                                                           מתוכנית לימודי המוסמךקורסי בחירה:           ב'-א' ו

נק"ז ברמת תואר שני ממחלקות  52בהיקף של עד ניתן ללמוד באישור ועדת ההוראה קורסים 

 אחדאחרות, ובתנאי שיש להם תרומה משמעותית לתחום ההתמחות. כמו כן, ניתן להמיר 

 נק"ז(.  4מהקורסים בקורס "קריאה מודרכת" )

  .עבודות סמינר שתילכתוב חובה  ,בנוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים

 ב'

 

521-2-9995 

521-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

 נק"ז 8

 

נק"ז 44 סה"כ לתואר  
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 עבודת גמר

ידי המנחה, תוגש לאישור ועדת ההוראה עד תום שנת הלימודים הראשונה בתואר. במקרים -הצעת מחקר, מאושרת על

ר תוגש לשיפוט עם השלמת חובות חריגים ניתן להגיש את ההצעה עד תום הסמסטר השלישי ללימודים. עבודת הגמ

 עה, בתום השנה השנייה ללימודים. השמי

 :הרכב הציון הסופי לתואר

 18% קורסים

 18% עבודת גמר

 

 

 יכללנתיב 

 קורסיםהכללי ילמדו הסטודנטים  נתיבב, השכלההבהעמקת ידע ובהרחבת  םהמעונייניזה מיועד לסטודנטים  נתיב

 ויבחנו בבחינת גמר בסיום חובות השמיעה לתואר.  .המוסמךלימודי ת נק"ז מתוך תכני 48בהיקף כולל של 

 

 קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 נק"ז 4 דולוגיהוחשיבה היסטורית ומת 521-2-8512 א'

 521-2-8511 א'

521-2-8501 

 תלמוד בבלי למתחילים א'

 תלמוד בבלי למתחילים ב'

 

 נק"ז 4

 

 נק"ז 24                         מתוכנית לימודי המוסמך                    קורסי בחירה                         ב'  -א' ו

באוניברסיטת בן גוריון או ) במחלקות אחרותתואר שני  נק"ז ברמת 52בהיקף של קורסים  ללמוד ניתן

 .ההוראהועדת ובאישור , קרבה לתחום ההתמחות במידה שיש בהם ,(באוניברסיטאות אחרות

  .עבודות סמינר שתילכתוב חובה  ,בנוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים

בתיאום ההוראה. ההשתתפות בבחינה ועדת על ידי חברי סגל המחלקה בהנחיית תורכב בחינת הגמר : בחינת גמר

לגבי החומר הנדרש  ההוראהדת ועית להיוועץ עם יו"ר לפני הבחינה על הסטודנט/ מזכירות המחלקה. ובאישור 

 בתום השנה השנייה.  ,השמיעהלאחר סיום חובות  המתקיימתבכתב בחינה היא לבחינה. בחינה זו 

הבחינה תתקיים בשני מועדים בלבד, אחד בתום סמסטר א' והשני בתום סמסטר ב', על פי לוח הבחינות 

 .51 -הינועובר בבחינה ציון שיפורסם על ידי מדור בחינות. 

נק"ז 44 סה"כ לתואר  
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  הרכב הציון הסופי לתואר

 57% קורסים

 47% בחינת גמר

 

 

 :לפרטים נוספים

 ldovgerqa@bgu.ac.i   1415588-80 :טלפון 185חדר , 52בנין  ועדת ההוראה המחלקתית: ד"ר דב  גראיו"ר 

  lyunik@bgu.ac.i, 1415585-80עליזה יוניק : גב' רכזת לענייני סטודנטים

 

 .ר שני הנמצא בשנתון הפקולטהאת תקנון הלימודים לתוא גם חובה עליכם לקרוא

 

mailto:dovgerqa@bgu.ac.il
mailto:yunik@bgu.ac.il
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        מחשבת ישראלב לימודים לתואר שני

 (621-2 )סימן מחשב
 :הלימודים תחומי

 המחלקה למחשבת ישראל מציעה לימודים לתואר שני בארבעה מדורים:

זרמים רוחניים בימי בית שני, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית, מחשבת  -אגדה והלכהא. 

 סידור התפילה, תולדות ההלכה ועוד.ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה, 

ספר  למשל:הביניים, -סעדיה גאון ועד שלהי ימי רבהמחשבה היהודית מימי  -פילוסופיה יהודית בימי הבינייםב. 

נוצרי -פרשנות פילוסופית למקרא, ספרות הפולמוס היהודי ;מורה נבוכים לרמב"ם לר' יהודה הלוי, וספרהכוזרי 

 ועוד.

והספרות המיסטית הקדומה, תורת הסוד של חסידי אשכנז, ספר הזוהר וקבלת האר"י,  ספר יצירה -קבלהג. 

 שבתאות, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, החסידות, מיסטיקה עכשווית ועוד.

 משההמחשבה היהודית מתקופת העת החדשה המוקדמת, מברוך שפינוזה ו -מחשבה יהודית בעת החדשהד. 

בה הלאומית והציונית, המחשבה הדתית המודרנית לזרמיה, המחשבה מנדלסון וההשכלה ועד היום; המחש

 החילונית ועוד.

 

 שנתיים :משך הלימודים

 נתיבי הלימוד:

  נתיבי לימוד:הלימודים לתואר שני במחשבת ישראל מתנהלים בשני 

 . נתיב מחקרי6 

 . נתיב כללי2

 

 נתיב מחקרי:

זה  נתיבוהעמקת הידע בתחום התמחותם. לימוד במיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית 

המעבר לנתיב המחקרי בהתאם להישגי הסטודנטים ולאישור ועדת  מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.

 המוסמכים המחלקתית. 

ועל פי ו/או המחקר  הסטודנטים בהתאם לתחום התמחות שפה זרה שנייה )מעבר למכסת השעות לתואר( תידרש

 המלצות המנחה. 

 

 עבודת גמר:

אשר חתומה על ידי המנחה  הצעה פורמאלית של תוכנית עבודת גמרלהגיש על הסטודנטים בנתיב המחקרי 

מטרתה להוכיח את יכולתו של ידי ועדת המוסמכים של המחלקה במהלך השנה הראשונה ללימודים. -תאושר על

 הקיים.הסטודנט לכתוב עבודה מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים ועל המחקר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים.  עמודים מודפסים( תוגש 08 -עבודת הגמר )בהיקף של לא יותר מ 

בהמלצת מנחה, ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית תאושר הגשת עבודת גמר 

 . לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים
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 :עבודות סמינר

המחקרי לכתוב שתי  נתיביקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים חייבים סטודנטים בבנוסף לחובות שי

 )אחת בכל קורס(. שני קורסיםעבודות סמינר במסגרת 

 

 קורסי בחירה:

תואר שני ממחלקות אחרות בתנאי שהם קשורים לתחום ההתמחות של  ברמתעד שני קורסים  למודניתן ל

. כמו כן ניתן ללמוד עד שני קורסים של קריאה מודרכת המחלקתית(ועדת המוסמכים באישור ) יםהסטודנט

 .יםמרצים שונים בנושאים הקשורים לתחום ההתמחות של הסטודנטשני בהנחיית 

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נק"ז קורסים שנה

ב'-א' ו  3מדורים לפחות, ולפחות  3-משנתיים קורסי בחירה  7 

בקורסים אלו יש לכתוב שתי  נק"ז(.* 62קורסים מחקריים )

 עבודות סמינר.

 נק"ז 82

 621-2-9996 ב'

621-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

 28  6 

6 

 נק"ז 28

 נק"ז 04  סה"כ לתואר

 .הקורסים משתנים מידיי שנה*

 המחקרי תלוי ב: נתיבהמעבר לשנה שנייה ב

 הראשונה ללימודים. קביעת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנהאישור  (א

 לאישור עד תום השנה הראשונה ללימודים. הגשת הצעת מחקר (ב

 המוסמכים המחלקתית.אישור ועדת  (ג

 .הכללי נתיבל יועברוסטודנטים שלא יעמדו בדרישות אלה 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 08% קורסים

 08% עבודת גמר

 

 הנתיב הכללי:

 : תמתחלקים לשתי תכניו הכללי לימודים בנתיבה

 א. תוכנית כללית במחשבת ישראל 

 . )בוגרי תואר ראשון(ב. תוכנית מיוחדת למורים 

את רישיון ההוראה שבידם לתחומי מחשבת ישראל ותורה שבעל בכך מורים המשלימים את התוכנית, מרחיבים 

 פה.
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 ניות ניתן להעמיק ידע ולהרחיב אתבשתי התוכ ל.ההשכלה במגוון התחומים של מחשבת ישרא

לאחר סיום  השנייה השנה בתום מועד הבחינה יקבע .בכתבבחינה היא  נתיב הכלליבחינת הגמר ב -ינת גמרבח

 ובאישור . מועד הבחינה יעשה בתאוםשתתפרסם מראש תביבליוגרפי הינה בחינהחובות השמיעה. הבחינה 

 לפחות.  70מזכירות המחלקה. ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 

 תוכנית הלימודים בנתיב הכללי:

 קורסי חובה

מספר  שנה
 הקורס

 נק"ז שם הקורס

 621.2.1696 א'

621.2.1286 

 א' מחשבת היהדות לדורותיה*

 *מחשבת היהדות לדורותיה ב'

2 

2 

 621.2.600 א'

621.2.600 

 א' תלמוד בבלי למתחילים*

 *תלמוד בבלי למתחילים ב'

2 

2 

-ו 'א
 'ב

 במחשבת מחקר ויותמיומנ*** 621.6.3086
 ישראל

2 

-ו' א
 'ב

621.2.8876 

 

621.2.8806 

בהוראת מחשבת סמינר דידקטי **
 ישראל ותורה שבעל פה א'

סמינר דידקטי בהוראת מחשבת 
 ישראל ותורה שבעל פה ב'

2 

 

2 

ב'-א' ו   22-04 קורסי בחירה 
 נק"ז

ב'-א' ו   נק"ז 2 **שני סמינרים** 

 נק"ז 4 בחינת גמר ב' 

לתוארסה"כ   נק"ז 04  

 *קורסים אלו הנם חובה למי שאין לו רקע במחשבת ישראל.

 ** קורס חובה לתלמידים במסלול מורים.

 *** קורס חובה לכל תלמידי הנתיב הכללי.

שני מדורים שונים )אחת בכל עבודות סמינר במסגרת  שתילכתוב  חייביםבנתיב הכללי הסטודנטים כל ****

 .מדור(

 : לתואר הרכב הציון הסופי

 08% קורסים

 28% בחינת גמר

 

 80-1372032 :למזכירות המחלקהניתן לפנות   לפרטים נוספים

HANNASH@BGU.AC.IL  

 .את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם לקרוא חובה 
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 ( במחשבת ישראלPh.Dלימודים לתואר שלישי )

 

 לדוקטורט בהתאם לתקנון הכללי של האוניברסיטה. המחלקה למחשבת ישראל מקיימת תוכנית לימודים

 ניתן ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולים: מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר.

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שני מחקרי במחשבת ישראל, או בספרות חז"ל שממוצע ציוני  למסלול הרגיל

לפחות. על המועמד למצוא מנחה. מועמדים בעלי  00התיזה שלהם הוא לפחות וממוצע  00מ.א.  -הקורסים שלהם ב

רקע חסר יידרשו בהשלמות בתחומים אלה. תלמידי מ.א. מחקרי בתחומים קרובים למחשבת ישראל רשאים להגיש 

 ידי ועדת מוסמכים.-מועמדותם והיא תישקל על בסיס אישי על

קטורט במחלקה למחשבת ישראל על סמך הישגיו לאחר שהתקבל לדו –בעל מ.א. מחקרי לא במחשבת ישראל 

 מ.א. -ב.א. או ל -מ.א. יצטרך לעשות קורס השלמה מכל מדור שלא למד במהלך לימודיו ל-בלימודי ה

יכולים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שני מחקרי במחשבת ישראל, שסיימו את חובות  למסלול המשולב

ת הגמר. המעבר למסלול זה מותנה באישור המנחה וועדת המוסמכים השמיעה של תואר שני והחלו לכתוב את עבוד

 של המחלקה.

לפחות. המתקבלים  98יכולים להגיש מועמדות מצטיינים בעלי תואר בוגר במחשבת ישראל בציון  למסלול הישיר

 ילמדו ישירות לתואר שלישי.

 ט בהנחיית מנחה מהמחלקהנק"ז( ולהכין עבודת דוקטור 0כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שני קורסים )

 למחשבת ישראל ובפיקוחו. חובות התלמידים יקבעו על ידי המנחה וועדת הבדיקה של הצעת המחקר.

 

 שפות

 לימוד שפות יהיה בהתאם להחלטת המנחה.

 

 קבלת תלמידים בעלי מ.א. כללי

 קבלת תלמידתלמיד בעל מ.א.כללי המעוניין בלימודי דוקטורט במחלקה יתקבל כתלמיד במעמד משתלם. 

 מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט. אינו כמשתלם

 תנאי קבלה והשלמות:

 -תלמידים בעלי מ.א. כללי  במחשבת ישראל

 לפחות ומציאת מנחה פוטנציאלי. 09תנאי קבלה: ציון מ.א. ממוצע 

 קורסים מחקריים או קורס מחקרי וקורס קריאה מודרכת. 2עבודה שוות ערך לתזה ובנוסף השלמות: 

 -בעלי מ.א. כללי שאינו במחשבת ישראל

 לפחות ומציאת מנחה פוטנציאלי. 09תנאי קבלה: ציון מ.א. ממוצע 

 השלמות:

 :תלמידים בעלי מ.א. בתלמוד או תורה שבעל פה 

 א( עבודה שוות ערך לתיזה. 

 , או קורס מחקרי וקורס קריאה מודרכת. למחוקקורסים מחקריים 2ב(  

 מ.א.-ב.א. או ל-שלא למד במהלך לימודיו לג( קורס השלמה מכל מדור  

 מ.א. שלהם אינו במחשבת ישראל יצטרכו לעשות מ.א. מחקרי במחשבת ישראל.  -תלמידים שרוב ה 
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        היסטוריה כלליתב לימודים לתואר שני

 (721-2 )סימן מחשב
 :מטרת הלימודים

במחלקה להיסטוריה כללית מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה בעידן הקלאסי, לתואר שני הלימודים 

הקנות בימי הביניים ובעת החדשה ובקשרים של תרבויות אלה עם אזורים אחרים בעולם. מטרת הלימודים היא ל

ידע רחב וכלים להבנה, ניתוח ומחקר. המחלקה מעודדת גישה בין תחומית ושיתוף פעולה עם  לסטודנטים

מחלקות אחרות בפקולטה למדעי החברה והרוח. תוכנית הלימודים מתאימה לאלה העוסקים או מעוניינים 

עבודת גמר  מחקרי ולכתובהלעסוק בהיסטוריה אירופית או בתחומים משיקים. במסגרת זו ניתן לבחור בנתיב 

 .)ללא עבודת גמר(ולהבחן בבחינת גמר ללימודי תואר שלישי( או בנתיב הכללי  מקדים )תנאי

 שנתיים -משך הלימודים

 נתיבי הלימוד:

 הלימודים בהיסטוריה כללית מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.

 נתיב מחקרי:

בפיתוח יכולת מחקרית וחיוני עבור אלה השוקלים המשך הנתיב המחקרי מיועד לסטודנטים המעוניינים 

ובתנאי ועדת מוסמכים מחלקתית ופקולטית  לימודים לתואר שלישי. הקבלה לנתיב המחקרי טעונה אישור

 לפחות בתום שנה ראשונה ללימודים.   08שהסטודנטים השיגו ציון של 

 עבודת גמר:

על ניתוח מקורות ושליטה במחקר הקיים. עבודת הגמר מטרתה להוכיח יכולת כתיבת עבודה מדעית המושתתת 

תכתב בהנחיית מרצה מן המניין מהמחלקה להיסטוריה כללית. במקרים שידרשו זאת ניתן לצרף מנחה נוסף 

בדרגת מרצה מן המניין מהמחלקה או מחוצה לה )כולל ממוסד אקדמי מוכר אחר(. הצעת מחקר מודפסת 

הגיש לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית עד תום השנה הראשונה מאושרת וחתומה על ידי המנחה יש ל

ללימודים )לאחר סיום מחצית מקורסי התואר כמפורט לעיל(, ובאישור חריג של ועדת המוסמכים המחלקתית 

עמודים ותפרט את הנושא, חשיבותו,  3-ללימודים. ההצעה תהיה בהיקף של כ 3-לא יאוחר מתום הסמסטר ה

 מחקר וביבליוגרפיה עיקרית.מצב המחקר, תכנית ה

 .שיפוט בתום השנה השנייה ללימודיםעמודים, תוגש ל 788עבודת הגמר, בהיקף של עד 

 נק"ז( 33) תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נק"ז.  72לכתוב עבודת גמר בהיקף של נק"ז ו 22על הסטודנטים בנתיב המחקרי ללמוד קורסים בהיקף 

 ת רשאים הסטודנטים בנתיב המחקרי ללמוד:באישור ועדת המוסמכים המחלקתי

 נק"ז( בהנחיית חבר סגל מהמחלקה להיסטוריה כללית; 2קריאה מודרכת )קורס  -

נק"ז  2נק''ז של קורס/ים ברמת תואר שני ממחלקות אחרות. במקרים נדירים תינתן אפשרות ללמוד  2עד  -

 נוספות מחוץ למחלקה, באישור ועדת המוסמכים המחלקתית;

 נק''ז לכל היותר של קורס/ים ברמת תואר ראשון )מהמחלקה או ממחלקות אחרות(. 2עד  -

 בכל סמינר מ.א. תכתב עבודה סמינר. היקפה של עבודה ואופייה יקבע על פי שיקול דעת המרצה.  -
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בנתיב המחקרי חייבים להיות נוכחים באופן קבוע  כתנאי להגשת עבודת הגמר לשיפוט, הסטודנטים  -

ריות . באחג את עבודת הגמר בסמינר המחלקתילהצי רשאיםנר המחלקתי. כמו כן, הסטודנטים בנתיב זה בסמי

 ם מארגן הסמינר המחלקתי כדי לתאם מועד להצגת העבודה.ליצור קשר ע הסטודנט

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 08% קורסים

 08% עבודת גמר

 

 נק"ז( 33)  תוכנית הלימודים בנתיב הכללי

נק"ז ולהיבחן בבחינת גמר.                                       33ודנטים בנתיב הכללי ללמוד קורסים בהיקף של על הסט

 באישור ועדת המוסמכים המחלקתית רשאים הסטודנטים ללמוד:

 חרות.נק''ז של קורס/ים ברמת תואר שני ממחלקות א 2עד  -

 ראשון )מהמחלקה או ממחלקות אחרות(. נק''ז לכל היותר של קורס/ים ברמת תואר  2עד  -

 בכל סמינר מ.א. תכתב עבודה סמינר. היקפה של עבודה ואופייה יקבע על פי שיקול דעת המרצה.  -

 על כל הסטודנטים בנתיב הכללי להיות נוכחים באופן קבוע בסמינר המחלקתי. -

 :בחינת גמר

תב עם סיום חובות השמיעה לתואר. על על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בכ

מועד ו השתתפות חודשים מראש. אישור 3הסטודנטים לתאם את מועד הבחינה עם אחד ממרצי המחלקה לפחות 

עמודים בשפה  288הבחינה ירשם במזכירות המחלקה. שאלון הבחינה יתבסס על חומר קריאה בהיקף של עד 

 .10האנגלית. ציון עובר בבחינת הגמר הוא 

 : כב הציון הסופי לתוארהר

 10% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 leahf@bgu.ac.il, 80-3219870 לאה פוגל:ניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם חובה עליכם לקרוא 
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        פילוסופיהב לימודים לתואר שני

 (131-2 )סימן מחשב

 :מטרת הלימודים

ידי -תינתן הדרכה אישית על בנתיב המחקרי סטודנטיםל. לימוד קטנות-ם מבוססת על קבוצותתכנית הלימודי

 .יםמעקב קבוע אחר התקדמות הסטודנט ועדת ההוראה תנהלאחד ממורי המחלקה . 

 שנתיים -משך הלימודים

 הלימודים לתואר שני מתקיימים בשני נתיבי לימוד:  -בי הלימודנתי

 כתיבת עבודת גמר )תיזה(   -ב מחקרינתי (א)

 ללא כתיבת עבודת גמר -כללי  נתיב   (ב)

 

 לימודי השלמה

בשנה הראשונה  תקבלוכל רקע או רקע חלקי בפילוסופיה ילהשתלב במחלקה ואין בידם  המבקשיםסטודנטים 

 לפחות.  58צטרכו ללמוד קורסי השלמה ולסיימם בממוצע י . בשנה זומותלשנת השל

ללמוד שפה  ,שנושא המחקר שלהם מחייב זאת מהסטודנטים,המנחה וועדת ההוראה ידרשו  - לימודי שפה זרה

נק"ז בקורס שפה זרה ברמת  4ניתן לאשר הכרה של עד ). רמת מתקדמיםשנייה ברמת מתחילים ובזרה 

 . (מתקדמים בלבד

   .בנתיב המחקרי למצוא נושא למחקר ומנחה עד תום השנה הראשונה ללימודיהם סטודנטיםעל ה

המחלקה רואה בכתיבת הצעת מחקר . עמודים עשרהבהיקף של עד תוגש לאישור מחקר הצעת  - הצעת מחקר

המחקרי וכתיבת הצעה מוצלחת היא תנאי להמשך הלימודים  הסטודנטים בנתיבשלב חשוב ביותר בעבודת 

מנסים מחקר צריכה להציג שאלה ממוקדת, סקירה ראשונית של מצב המחקר,  העמדה אותה ההצעת  .בנתיב זה

תציג  הצעת המחקרש מצופה להתמקד וראשי פרקים.  מתכווניםלתקוף, להגן או לפתח, הטקסטים בהם 

 בות או דרכי ההתמודדות עםבבהירות ובאופן מפותח את שאלת המחקר, וכן בצורה כללית את עיקר התשו

 השאלה.

 ידי ועדת המוסמכים-חקרי יידון עלימודיהם בנתיב המללא יעמדו בלוח זמנים זה, המשך ש סטודנטים

 המחלקתית. 

 רשימת השלמות כללית מופיעה באתר המחלקה.

 נתיב מחקרי:

אשר   םסטודנטיהקבלה לנתיב המחקרי מותנית באישור ועדת המוסמכים המחלקתית. לנתיב זה יתקבלו 

ך השנה הראשונה ללימודי התואר השני מעידה על יכולת מחקר גבוהה, אשר ניסחו רעיון למחקר, עבודתם במהל

 ומצאו מנחה מתאים.

נק"ז לפחות תהיינה במסגרת  22) נק"ז 25ם להשתתף בשיעורים וסמינרים בהיקף של סטודנטיעל ה

 נק"ז. 5עבודת גמר בהיקף של כן לכתוב ו סמינר שתי עבודותבמסגרתם לכתוב  ,(המחלקה
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בנתיב  הסטודנטים. מחלקות אחרותבברמת תואר שני  נק"ז  12ללמוד  סטודנטיםבאישור ועדת הוראה יוכלו ה

נק"ז לכל  5המחקרי רשאים להשתתף בסמינרים ובשעורים מלימודי התואר הראשון של המחלקה בהיקף של 

 ת סמינר בקורסים אלה.ועבודכתוב יהיו רשאים ל , אך לאהיותר

 

הגשת עבודת הגמר והצלחה בעבודת הגמר הן תנאי יסודי להשלמת הלימודים לתואר שני בנתיב  -עבודת גמר

 באישור ועדת המוסמכים השנה השנייה ללימודים בתוםהמחקרי. יש להגיש את עבודת הגמר לשיפוט 

המבקשים  סטודנטים. הפקולטית, תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השנה השלישיתו המחלקתית

אישור טעונה ועדת המוסמכים המחלקתית. החלפת המנחה ובקשה מנומקת ל לעבודה יגישוליף מנחה להח

 המחלקתית והפקולטית. הוועדה

אתר בעל ידי יו"ר ועדת המוסמכים המחלקתית ) םים להגיש דו"ח התקדמות חתוסטודנטבתום כל שנה על ה

 הפקולטה(. 

ציון עובר בבחינה הוא השנה הראשונה ללימודים.  בתום רפיתיבחנו בבחינה ביבליוגסטודנטים הכל  :בחינת גמר

58. 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס 

 433 סמינר ייעודי* _            א'

 433 סמינר ייעודי* _            א'

 433 סמינר ייעודי* _            ב'

 433 סמינר ייעודי* _            ב'

 נק"ז 41-41 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 41-41 ** ב'-א' ו קורסי בחירה

 131-2-9991 ב'

131-2-9992 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

 נק"ז 4

 נק"ז 4

 נק"ז 8

 נק"ז 61 סה"כ לתואר

 

 בשיעורים  חובה * נוכחות

 שנהל והזמנים שלהם משתנים משנה םקורסיה**היצע 
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 48% קורסים

 48% עבודת גמר

 12% בחינת גמר

 

 הנתיב הכללי:

במסגרתם לכתוב שתי  נק"ז 33להשתתף בשיעורים וסמינרים בהיקף של  הלומדים בנתיב הכללי יםסטודנטעל ה

תום השנה הראשונה ולהבחן בבחינת גמר ב נק"ז תהיינה במסגרת המחלקה 33מתוך  24לפחות , עבודות סמינר

 .נק"ז ברמת תואר שני במחלקות אחרות 12 לכל היותר ללמוד סטודנטיםבאישור ועדת הוראה יוכלו הללימודים. 

בהיקף  המחלקה  עורים מלימודי התואר הראשון שלים בנתיב הכללי רשאים להשתתף בסמינרים ושסטודנטיה

 מינר בקורסים אלה.ת סועבוד כתובלא יהיו רשאים לאך  נק"ז לכל היותר 5של 

 

ציון עובר בבחינה הוא השנה הראשונה ללימודים.  בתום יבחנו בבחינה ביבליוגרפיתסטודנטים הכל  : בחינת גמר

58 . 

 

 קורסי חובה/ליבה

מספר  שנה

 הקורס

 נק"ז שם הקורס

            א'

_ 

 433 *סמינר ייעודי

            א'

_ 

 433 *סמינר ייעודי

            ב'

_ 

 433 *סמינר ייעודי

            ב'

_ 

 433 *סמינר ייעודי

 נק"ז 41-41 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 12-11 ב'-קורסי בחירה א' ו

 נק"ז 2 בחינת גמר

 נק"ז 61 סה"כ לתואר
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 : הרכב הציון הסופי לתואר

 58% קורסים

 18% בחינת גמר

 

 

 הנחיות כלליות לסטודנטים בשני נתיבי הלימוד

 

השנה הראשונה ללימודים.  בתום יבחנו בבחינה ביבליוגרפיתסטודנטים הכל  - (בחינה ביבליוגרפיתנת גמר )בחי

 . 58ציון עובר בבחינה הוא 

מתכונת הבחינה: הטקסטים לבחינה יורכבו מכתבים מרכזיים של הוגים כאפלטון, אריסטו, דיקארט, יום, מיל, 

ואת השאלות  אתר המחלקה תוכלו למצוא את הרשימה המלאהבקאנט, הגל, ניטשה, ויטגנשטיין והיידגר )

כישלון שני באישור הוועדה המחלקתית.  יורשה לגשת למועד נוסף(. סטודנט שנכשל בבחינה לבחינה הקרובה

 יוביל להפסקת לימודים במחלקה.

 .המחלקה מצפה ממתרגליה להצטיין בבחינה )ציון הבחינה יקבע אם יוכלו להמשיך לתרגל במחלקה( 

  

 סמינרי מחקר להשתתף בארבעההסטודנטים בארבעת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם ידרשו  - סמינרי חובה

השכלה רחבה, ויתמקדו בסוגיות מרכזיות של  סטודנטים. הסמינרים יעסקו בנושאים מגוונים שיקנו לייעודיים

 ם לכתוב ארבע עבודות קצרות. סטודנטיידרשו ה בכל סמינר נושאים אלה.

 

 lizsh@bgu.ac.il, 3452233-25ליז שבתאי ניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה גם חובה עליכם לקרוא

mailto:lizsh@bgu.ac.il
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 ספרויות זרות ובלשנותב לימודים לתואר שני

 (231-1 )סימן מחשב

 מטרת הלימודים

( בלשנות, בשני 1)-( ספרויות זרות ו2המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה שני מסלולי התמחות: )

 המשלבת ספרויות זרות ובלשנות. *כמו כן, מוצעת מגמהנתיב מחקרי ונתיב כללי.  –נתיבי לימוד 

 ם מתנהלים בשפה האנגלית.הלימודי

 המסלול לספרויות זרות 

לימודי הספרות יכללו את הספרות המערבית על כל תקופותיה, תוך התמקדות בספרות האנגלית 

ים. התכנית בוחנת את ומתודולוגי ים, תיאורטייםביקורתירחב של כלים מגוון ושימוש בוהאמריקאית 

תחקה אחר תהליכי הייצור של טקסטים ספרותיים יחסי הגומלין בין מסורות ספרותיות שונות, מ

תחומית הקושרת בין חקר הספרות לבין תחומי ידע אחרים, -והפצתם, וחושפת את הזיקה הבין

מהיסטוריה ופילוסופיה ועד אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה. מטרת הלימודים היא להעניק לסטודנטים 

יהם האנליטיים, ולפתח את מיומנויות כלים למחקר ספרותי ותרבותי מתקדם, להעמיק את כישור

 הכתיבה והעריכה בשפה האנגלית.

 המסלול לבלשנות

מטרת הלימודים היא להעניק כלים לניתוח בלשני מתקדם, הן בהקשר התיאורטי והן בהקשר המדע 

הקוגניטיבי. המחקר הבלשני עוסק בבניית מודל מופשט של התפקוד הלשוני של המוח. לכן לימוד 

מעודד שיתוף בין חוקרים בבלשנות, בפסיכולוגיה ובמדעי וה את לימוד המדע הקוגניטיבי הבלשנות מפר

המחשב. ייחודה של התכנית בבלשנות היא באפשרות לשלב בלשנות עם פסיכולוגיה קוגניטיבית או עם 

מדעי המחשב כדי לאפשר לבוגרי התוכנית לא רק המשך בעבודה מחקרית אלא גם בעבודה יישומית 

 : עיבוד שפה טבעית(.)לדוגמא

 

 המסלול המשולב

בלשנות בנתיב הכללי בלבד. והמסלולים, ספרויות זרות מגמה זו פתוחה לסטודנטים בכל אחד משני 

מיועדת במיוחד לקהל המורים לאנגלית אשר סיימו במחלקה לספרויות זרות ובלשנות את  המגמה

 ני התחומים. נק"ז, המשלבת גם היא את ש 201בהיקף  התואר הראשוןתכנית 

 

 שנתיים -משך הלימודים

 מחקרי עם עבודת גמר:הנתיב מגמות/התמחויות ב

 /מגמההתמחות
סה"כ קורסי 

 השלמה
 קורסיםסה"כ נק"ז ל

סה"כ נק"ז 

 עבודת גמרל

סך הכל 

 לתואר נק"ז

 מסלול לספרויות זרות
בהתאם להחלטת 

 ועדת הקבלה
12 21 33 

 מסלול בלשנות
בהתאם להחלטת 

 ועדת הקבלה
12 21 33 
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 כללי ללא עבודת גמר:הנתיב מגמות/התמחויות ב

 /מגמההתמחות
סה"כ קורסי 

 השלמה

סה"כ נק"ז 

 קורסיםל

סה"כ נק"ז 

 בחינת גמרל

 סה"כ נק"ז

 לתואר

 מסלול לספרויות זרות
בהתאם להחלטת 

 ועדת הקבלה
33 0 33 

 מסלול בלשנות
תאם להחלטת בה

 ועדת הקבלה
33 0 33 

 מסלול משולב
החלטת בהתאם ל

 ועדת הקבלה
33 0 33 

 

רשאים ללמוד הלומדים בנתיב המחקרי לתואר שני סטודנטים - תואר ראשון ברמתקורסים  לימוד

 8רשאים ללמוד מקסימום  הכללי נתיבנק"ז של קורסים ברמת תואר ראשון. סטודנטים ב 4 מקסימום

 נק"ז של קורסים ברמת תואר ראשון.

 

 ספרויות זרותב התמחות

 :יכללמידע 

 שלוש מגמות מקבילות:משלבים הלימודים 

 תורת הספרות .2

 תחומיות לחקר הספרות-גישות בין .1

 סופרים, ז'אנרים, ומסורות ספרותיות .3

 

הבוחנים את הספרות המערבית, בעיקר זו שנכתבה בשפה האנגלית, תוך שימוש קורסים  המחלקה מציעה

-הפוסטסטית, יפמינהפסיכואנליטית, גישה הוביניהן ה מתודולוגיות,ותיאורטיות במגוון רחב של גישות 

קונסטרוקציה, -סטרוקטורליזם, תורת הדה-תורת הרספציה, פוסט ,מרקסיסטיתקולוניאלית, ה

ועוד. במקביל, הקורסים מתחקים אחר נקודות ההשקה בין לימודי הספרות ובין ההיסטוריציזם החדש, 

גיה, לימודי מגדר, לימודי תרבות ולימודים תחומי ידע אחרים, כגון היסטוריה, פוליטיקה, אנתרופולו

וביניהם ספרות אנגלית, ספרות  ,חברי סגל במחלקה מנחים עבודות מחקר בתחומים שוניםקוגניטיביים. 

, גרמנית, רוסית, ספרדית)אמריקאית, ספרות השוואתית, ספרות יהודית בשפות שונות, ספרויות זרות 

ספרות ואמנות. קורסים בתכנית מתמקדים ביצירתם של סופרים וכו'(, ספרות וקולנוע, ספרות ותקשורת, 

( או עוסקים בשורה מגוונת של קפקאובאבל, ג'ויס, ועד  ג'ורג' אליוטדיקנס ו ,שיקספירספציפיים )מ

תרגום ומקרא בתקופת הרנסנס, התיאטרון האנגלי בעת החדשה המוקדמת, נושאים והתמחויות )כגון 

מודרניסטית, העיר בספרות, הספרות -יצוג ותורת הריאליזם, ספרות פוסטי, 21-הרומן האירופאי במאה ה

, רטוריקה ומטאפורה בשירה, ספרות ואימפריאליזם, בספרות המערבית לאחר השואה, דימוי היהודי

 ., ועוד(ההיסטוריה של הספר
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  u.ac.ilalandau@bgאהרון לנדאו  ד"ר  :סלולראש המ

 בנתיב המחקרי בספרויות זרותתכנית הלימודים 

 קורסי השלמה

 בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט.   הקבלהועדת  י ההשלמה יקבעו על ידיקורס 'שנה א

                                                                                                                          חובה קורס

 נק"ז שם הקורס  מספר הקורס שנה

 1 שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי א' 231.1.0021 'א

 1 שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי ב' 231.1.0011

 נק"ז 4

 נק"ז 02 קורסי בחירה                   ב'                                 -א' 

                                           ב'

                           

 נק"ז 3(                              סמס' א')עבודת גמר                                      231-1-1112

 "זנק 3(                               סמס' ב')עבודת גמר                                      231-1-1111

 נק"ז 20                                                                                                                        

 נק"ז 63 לתוארסה"כ 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 00% קורסים

 00% עבודת גמר

 

 

 הכלליבנתיב  בספרויות זרותתכנית הלימודים 

 מהקורסי השל

 .  יםבהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט קורסי ההשלמה יקבעו על ידי ועדת הקבלה 'שנה א

                                                                                                                          חובה קורס

 "זנק שם הקורס  מספר הקורס שנה

 1 שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי א' 231.1.0021 'א

 1 שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי ב' 231.1.0011

mailto:alandau@bgu.ac.il
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 נק"ז 4

 ק"זנ 60 קורסי בחירה                                                  ב' -א' 

 ק"זנ 2 בחינת גמר                                                    ב' שנה 

 "זנק 63 לתוארסה"כ 

 

 שתתקיים בתום שנת הלימודים השנייה לתואר פה-טודנטים יבחנו בבחינת גמר בעלהס - בחינת גמר

הסטודנטים יבחרו שני תחומים בהם הם מעוניינים להיבחן, . ובתנאי שסיימו את חובות השמיעה לתואר

ו כבוחנים. חומר הקריאה לא תוך התייעצות עם שני חברי סגל שיסייעו בהכנת רשימת הקריאה וישמש

יהיה זהה לזה שנלמד בקורסים המוצעים בתכנית, אלא ירחיב ויעמיק את הנלמד בהם. המבחן ייערך בפני 

ועדת בוחנים שתורכב משני בוחנים ויו"ר המסלול בספרויות זרות. הציון בבחינה ייקבע על פי ממוצע 

 . 50ציון עובר בבחינה הוא הציונים של שלושת הבוחנים. 

 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 10% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 בלשנותב התמחות

 :כללימידע 

העיקרון המנחה את ההוראה והמחקר במחלקה הוא שבלשנות היא מדע ככל המדעים: החוקר מעלה 

השערות ובוחן אותן לאור הממצאים האמפיריים. למחלקה אוריינטציה תיאורטית מוצקה, ובמסגרתה 

עים קוגניטיביים רים שאלות בתחומי הליבה של הבלשנות, כמו גם הממשק בין הבלשנות למדאנו חוק

מבנה השפה, אפיון המבנים המשותפים לכל השפות כמו גם השוני ביניהן, ובחינת  - שונים: תחביר

הסברים מדעיים לתופעות אלה; סמנטיקה, תורת המשמעות, והתכונות הלוגיות של השפה, ובחינת 

הלוגיקה של השפה מלמדת אותנו על הלוגיקה האנושית; פונולוגיה, תורת הצלילים, ובחינת ההשערה ש

ההשערה שמערכות הצלילים של השפה משקפות את ההתנהגות הקוגניטיבית והתפיסתית האנושית; 

תורת ההטעמה, ובחינת הקשר בינה לבין מבנה ומשמעות השפה; הלקסיקון, ובחינת הקשר בינו לבין 

בלשנות, -; רכישת לשון אצל ילדים, ומה היא מלמדת על טבע השפה וטבע האדם; נוירומבנה השפה

 ; בלשנות חישובית, ועיבוד שפות טבעיות בעזרת מחשב.ובחינת הדרך שבה המוח מיצר התנהגות לשונית

 

 shir@bgu.ac.il פרופ' נעמי שיר: מסלולראש ה
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 מחקריבנתיב ה בבלשנותתכנית הלימודים 

 מהקורסי השל

 .  יםבהתאם לרקע האקדמי של הסטודנטהקבלה עדת ו ל ידיקורסי ההשלמה יקבעו ע 'שנה א

                                                                                                                                חובה יקורס

 "זנק שם הקורס  מספר הקורס שנה

 2 עקרונות מתודולוגיים בבלשנות 231.1.0023 'א

 0 שנה ראשונה א' –סמינר מחלקתי * 231.1.0212 'א

 0 שנה ראשונה ב' –סמינר מחלקתי * 231.1.0212 א'

 0 שנה שנייה א' –סמינר מחלקתי * 231.1.0102 'ב

 0 שנה שנייה ב' –סמינר מחלקתי * 231.1.0122 'ב

 נק"ז 4

מתוך כל אחד יש לבחור קורס אחד                                                                                                                   קורסי בחירה                 ב' -א' 

 מתחומי היסוד הבאים:

 תחביר 

  פונולוגיה או מורפולוגיה

 סמנטיקה

 נק"ז 02

 (סמס' א') עבודת גמר                               231-1-1112             ב'     

 (סמס' ב') עבודת גמר                                231-1-1111

3  

3  

 נק"ז  20

 נק"ז 63 לתוארסה"כ 

. בכל שנה יגישו הסטודנטים תמצית קצרה של י להירשם בכל שנה לסמינר המחלקתיעל הסטודנטים בנתיב המחקר*

 רים שהוצגו, לפי בחירתם.אחד המאמ

 

, ללמוד במסלול לבלשנות חישובית. ראש התוכנית, ד"ר אריאל כהןסטודנטים מצטיינים יוכלו, באישור 

 את הקורסים הבאים מהמחלקה למדעי המחשב: יידרשו ללמוד מסלול זהבמסגרת 

  )השלמה( מבוא למדעי המחשב.2

  *. מבני נתונים1

   *קורס בעיבוד שפות טבעיות. 3

 נקודות הזכות של הקורס השני והשלישי ייחשבו במניין הנק"ז לתואר, אולם נקודות הזכות של הקורס הראשון לא ייחשבו.*

 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 00% קורסים

 00% גמר עבודת
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 בנתיב הכללי תכנית הלימודים בבלשנות

 קורסי השלמה

 .  יםהתאם לרקע האקדמי של הסטודנטבקורסי ההשלמה יקבעו על ידי ועדת הקבלה  'שנה א

 *קורסי בחירה         ב'-א' ו

 :כל אחד מתחומי היסוד הבאים יש לבחור קורס אחד מתוך

 תחביר 

 פונולוגיה או מורפולוגיה 

 סמנטיקה

 "זנק 63

 "זנק 2 גמר בחינת          שנה ב'

 נק"ז 63 סה"כ לתואר 

נו קורס חובה במסלול המחקרי. סטודנטים במסלול הכללי רשאים ללמוד קורס הקורס "עקרונות מתודולוגיים בבלשנות" הי*

 זה כקורס בחירה.

 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 10% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 ספרויות זרות ובלשנות - מסלול המשולבמגמה ב

נק"ז  33 -ל והשלמה באחד המסלולים )בלשנות/ספרויות זרות( נק"ז 1לפחות לימוד של המגמה מחייבת 

 השני.  מסלולב

 כלליתכנית הלימודים בנתיב ה

 קורסי השלמה

. יםבהתאם לרקע האקדמי של הסטודנטהקבלה ועדת קורסי ההשלמה יקבעו על ידי  'שנה א
  .התחומים, לא יוכלו להתקבל למגמה זו( ללא רקע באחד )סטודנטים

 נק"ז                                                      63לפי החלוקה הבאה:                                                                       חירהקורסי ב                                       ב'-א' ו

נק"ז  1לפחות  ספרויות זרותקורסי בחירה ממסלול                     
השאר  ,בבלשנות

 ת.יות זרובספרו

נק"ז  1לפחות  בלשנותקורסי בחירה ממסלול                     
יות זרות, בספרו

 השאר בבלשנות

 "זנק 2 בחינת גמר         שנה ב'

 נק"ז 63 לתואר סה"כ 
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בחינת הגמר הינה בחינת . הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים על - גמרבחינת 

 ועדת המוסמכיםמועדי בחינה כל שנה. יש להירשם אצל יו"ר  1 יתפרסמובית אותה יש למסור תוך שבוע. 

 .  50ציון עובר בבחינת הגמר הינו  לפני מועד הבחינה.

 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 10% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 מזכירות המחלקה לספרויות זרות ובלשנות: ניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 meravsp@bgu.ac.il, 6461128-08 :פרץ-מרב סרוסיגב' 

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם  חובה לקרוא

mailto:meravsp@bgu.ac.il
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       בתולדות האמנות ותרבות חזותית לימודים לתואר שני

 (491-2 )סימן מחשב

 מטרת הלימודים

בעולם האמנות העכשווית מתפתחת עתה הנטייה לקרב את תלמידי תולדות האמנות לתחום הפעילות המוזיאלית 

-מודרנית ותיאוריה בתולתחומי העשייה האמנותית לסוגיה, תוך מתן דגש על לימודי תיאוריה )בעיקר תיאוריה 

 .זמננו( ועל נושאים הקשורים בתרבות החזותית על גווניה השונים

 -המגמה העיונית ומגמת האוצרות  -התכנית לתואר מוסמך בתולדות האמנות ותרבות חזותית, על שתי מגמותיה 

תוך פעילות  משקפת ונבנית על התפתחויות אלה ומציעה נקודות השקה רבות ככל האפשר בין שתי מגמות אלה

 .לימודית משותפת, הן במסגרת הקורסים והן במסגרת פרויקטים משותפים בנושאי מחקר ואוצרות

 

 שנתיים - משך הלימודים

עדת המוסמכים , רמ"ח ובאישור וסטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי יוכלו, בהמלצת המנחה, ראש המגמה

 השלישית ללימודים.השנה  עד תוםהפקולטית, להגיש את עבודת הגמר לשיפוט 

 נתיבי הלימוד:

 על פי הפירוט הבא:מחקרי וכללי, הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד 

  (עם עבודת גמרבנתיב מחקרי ) תעיוני מגמה

 )ללא עבודת גמרת בנתיב כללי )עיוני מגמה

  (עם עבודת גמרבנתיב מחקרי בלבד )אוצרות  מגמת

 

 

 ודת גמר:מחקרי עם עבהנתיב מגמות/התמחויות ב

סה"כ נק"ז  סה"כ נק"ז לקורסים סה"כ קורסי השלמה מגמה/התמחות

 עבודת גמרל

 נק"ז סה"כ

 לתואר

 63 2 22 תלוי מועמד עיוני מחקרי

 63 2 22 תלוי מועמד אוצרות

 

 כללי ללא עבודת גמר:הנתיב מגמות/התמחויות ב

סה"כ נק"ז  סה"כ קורסי השלמה /התמחותמגמה

 קורסיםל

סה"כ נק"ז 

 ינת גמרבחל

 סה"כ נק"ז

 לתואר

 63 0 63 תלוי מועמד עיונית
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 תכנית הלימודים במגמה עיונית 

בגישות מחקר וכתיבה מחקרית  סטודנטיםיכשירו את האשר קורסי חובה יכללו  במגמה העיוניתהלימודים 

ההתמחות בתחום תולדות האמנות, הן מבחינת הרקע התיאורטי והן מבחינת ניתוח יצירות. במסגרת תחומי 

עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים,  המשלב ניתוח יצירות ילמדו הסטודנטים קורס

 כן ידרשו הסטודנטים לקחת שני סמינרים בתחום ההתמחות. חומר שלא פורסם וכד'.

 nbad@bgu.ac.il דבי–"ר נירית בן אריה ד:  הוראהיו"ר ועדת 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 תלוי מועמד – קורסי השלמה

 :                                                                                                            קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס קורסמספר  שנה

 491-2-0069 א/ב

491-2-0019 

 גישות מחקר*
 א' 

גישות מחקר  
 ב' 

2 

2 

 491-2-0000 א/ב

491-2-0020 

 א' מקורות ראשונייםניתוח *

 מקורות ראשוניים ב'ניתוח  

2 

2 

סמינרים  2  ו/או ב'  א'
בתחום 

 ההתמחות

 נק"ז 2

 

 נק"ז 61סה"כ 

 סה"כ נק"ז לקורסי בחירה:

 המחלקה מתוךנק"ז  2

  נק"ז מדיסיפלינה אחרת 1

 

 

 נק"ז 61

 סמס' א' עבודת גמר         491-2-9994                           שנה ב'   

 סמס' ב' עבודת גמר           491-2-9992                                          

1 

1 

 נק"ז 8

 נק"ז 61 סה"כ נק"ז לתואר

 הקורס ניתן אחת לשנתיים*

 הרכב הציון הסופי לתואר: 

 

 

 

 

 00% קורסיםממוצע 

 00% עבודת גמר

mailto:nbad@bgu.ac.il
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 נתיב מחקרי בלבד –תכנית הלימודים במגמת אוצרות 

מעשי, קורס מתקדם בנושא ההיסטוריה ו עיוני תכלול קורס אוצרותבמגמת האוצרות תכנית הלימודים 

ור בין האפשרות לבח סטודנטיםכמו כן תינתן ל תיאוריה וביקורת.קורס , ווהתיאוריה של תערוכות ומוזיאונים

קריאת מקורות ראשוניים. קורסי הבחירה הנותרים והסמינר קורס בניתוח יצירות וקורס בגישות מחקר לבין 

משמעה פרויקט אוצרות המחייב מחקר מלא  . עבודה זוהגמר )תיזה(עבודת הרלוונטי ליתמקדו בתחום התמחות 

ור פריטים ורשימה קטלוגית, וגיבוש קונצפציה ומעמיק בנושא התערוכה, כתיבת מאמר קטלוגי מקיף, אית

 לארגון החומר בחלל התצוגה.

 

 : תלוי מועמדקורסי השלמה

                                                                                                             קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 491-2-0000 ב'/א'

491-2-0020 

 מקורות ראשוניים א'*ניתוח 

 מקורות ראשוניים ב'ניתוח  

2 

 )שנתי(2

 1 אוצרות רעיונית ומעשית 491-2-0460 א'/ב'

היסטוריה ותיאוריה של  491-2-0090 

 תערוכות ומוזיאונים

1 

 1 תיאוריה וביקורת 491-2-0409 

 נק"ז 61

 :מהם קורסי בחירה             א' ו/או ב'                          

  סמינרים בתחום ההתמחות  2                                                      

  

 נק"ז 61

 סמס' א' עבודת גמר                491-2-9994ב'                                   

 סמס' ב' עבודת גמר                491-2-9992                                      

1 

1 

 נק"ז 8 

 נק"ז 61 לתוארסה"כ 
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לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו. עבודת  - עבודת גמר והנחיה אישית באוצרות

 המוסמך באוצרות תיכתב בהנחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוני של פרויקט האוצרות.

 סופי לתואר:הרכב הציון ה

 00% קורסים

 00% עבודת גמר

 

 

 

  נתיב כללי -תכנית הלימודים במגמה העיונית 

הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית 

עם  בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות, לומדים הסטודנטים בקורס המשלב ניתוח יצירות

 קריאת מקורות ראשונים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכדומה.

 : תלוי מועמדקורסי השלמה

                                                                                                              ליבהחובה/קורסי 

מספר  שנה

 הקורס

 נק"ז שם הקורס

 491-2-0069 א/ב

491-2-0019 

 א'  *גישות מחקר

 גישות מחקר ב'  

2 

2 

 1 תיאוריה וביקורת 491-2-0409 א'/ב'

 491-2-0000 ב'/א'

491-2-0020 

 מקורות ראשוניים א'*ניתוח 

 מקורות ראשוניים ב'ניתוח  

2 

2 

 2 בתחום ההתמחותים סמינר 2  

 נק"ז 12

 נק"ז 61 קורסי בחירה*                                                               א' ו/או ב'

 נק"ז 2 בחינת גמרשנה ב'                                                                    

 נק"ז 61 סה"כ לתואר

 )מותנה באישור המחלקה( ניתן לבחור מקורסי המ.א. במחלקה וגם מקורסי הב.א. שנה ג' *

על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי  – ת גמרבחינ

בתיאום עם מזכירות המחלקה. ציון ואישור השתתפות בבחינה שסיימו את חובות השמיעה לתואר. מועד הבחינה 

 .00עובר בבחינת הגמר הינו 
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 : הרכב הציון הסופי לתואר

 20% קורסיםממוצע 

 20% בחינת גמר

 

 למזכירות המחלקה לאמנות: ניתן לפנות  לפרטים נוספים

 arts@bgu.ac.il ,3100499-02 כרמלית מנורגב' 

 

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם  לקרוא חובה

mailto:arts@bgu.ac.il
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 פסיכולוגיהב לימודים לתואר שני

 (101-2 )סימן מחשב

וכוללים  הם בדגש מחקריהלימודים לתואר שני במחלקה לפסיכולוגיה בכל מגמות הלימוד )כולל הטיפוליות( 

 כתיבת עבודת גמר. 

 מחקרי עם עבודת גמר:הנתיב ות במגמות/התמח*

 נק"ז לתואר מגמה/התמחות

 נק"ז 44 פסיכולוגיה קלינית

ניסויית: קוגניציה כולוגיה פסי

 ומוח.

 נק"ז 83

 נק"ז 83 פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חינוכית )תכנית 

 *משותפת עם המחלקה לחינוך(*

 נק"ז 43

ע באישור הזכאות ובתעודת המוסמך.          *רישום מגמת הלימודים מופיע בתדפיס הציונים בלבד ולא מופי

 בתדפיס הציונים, באישור הזכאות ובתעודת המוסמך. ** רישום התמחות הלימודים מופיע

 שנתיים.  :משך הלימודים

 הלימוד: מגמותים בכל הסטודנטלכלל ת וחוב

את כל הסטודנטים במחלקה ללמוד שני קורסי תשתית  תכנית הלימודים מחייבת -(חובה)לימודי תשתית א. 

 נק"ז: 4בהיקף של 

 נק"ז 2     מערכים ניסויים   -  למוסמכיםשיטות מחקר 

 נק"ז 2    מערכים מתאמיים - למוסמכיםשיטות מחקר 

 פי תכנית הלימודים של כל מגמה. -חובות נוספות למגמה ילמדו הסטודנטים על

 

 םלרמה מתאימה בתחום מדעי מסוים, כי ה והגיע הסטודנטים מטרת העבודה היא להוכיח כי -עבודות גמר. ב

לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאים בצורה  יםמסוגל םת בו וכי הבספרות ובשיטות המחקר הנהוגו יםבקיא

  נאותים.ן עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה ובסגנו

 המגמה.  יו"ראישור ו ההסכמ דורשהקשר עם המנחה 

 .לכל המאוחר קיץ של שנת הלימודים הראשונהסמסטר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית בתום  מחקרצעת ה

 אם ניתן. ת סיוע כספי מהמחלקהלולקב םתנאי להמשך לימודי המהוו עמידה בחובה זו

 

ללמוד את קורסי החובה והבחירה מתוך רשימת השעורים והסמינרים  הסטודנטיםעל  -קורסי חובה ובחירה. ג

 חלק מהלימודים כוללים פרקטיקום )הכשרה קליניתה הכנית הלימודים של כל מגמה. במגמהמופיעים בת

 מעשית( שמבוסס על התמחות בהיקף של יומיים בשבוע.
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 00% קורסים

 00% עבודת גמר

 

 פסיכולוגיה קלינית מגמה:

נועדה להכשיר פסיכולוגים קליניים בעלי )א( מחויבות לאבחון  סיכולוגיה קליניתתכנית הלימודים במגמת פ

כולת לעבוד עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים, )ג( התמצאות מעמיקה וטיפול בבעיות נפשיות חמורות, )ב( י

)ד( יכולת לתרגם בצורה  -בבסיס הנוירופסיכולוגי של פסיכופתולוגיה, פסיכודיאגנוסיקה ופסיכותרפיה, ו 

גמישה ממצאים מחקריים לכדי עבודה קלינית אינטגרטיבית. תכנית זו כוללת את כל דרישות הקדם 

כולוגיה קלינית עם סיום לימודי התואר השני, בנוסף לקורסים מיוחדים להתחלת התמחות בפסי

 בנוירופסיכולוגיה ובשיטות מחקר. 

למגמה וזאת בהתאם  יםשל הסטודנט םהערכה מחודשת לגבי התאמתתתבצע השנה הראשונה  בתום

 בקורסים העיוניים פרקטיקום א' ופסיכודיאגנוסטיקה א'. םלתפקוד

 

 @bgu.ac.illiattiיקוצקי ד"ר ליאת ט ראש המגמה:

 תכנית הלימודים 

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

  קורסי תשתית )חובה(

 -  למוסמכיםמחקר  שיטות 101-2-0181 א'

     מערכים ניסויים   

2 

 -  למוסמכיםשיטות מחקר  101-2-0211 א'

     מערכים מתאמיים

2 

 חובה קורסי

 2 נוירופסיכולוגיה 101-2-0243 א'

 101-2-0161 א'

101-2-0171 

 א' פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית

 פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית ב'

2 

2 

 101-2-0141 א'

101-2-0101 

 פסיכו דיאגנוסטיקה א'

 פסיכו דיאגנוסטיקה ב'

2 

2 

 2 פסיכותרפיה בילדים 101-2-0024 א

 2 ותרפיה במתבגרים פסיכ 101-2-0084 א'

פסיכופתולוגיה והפרעות אישיות  101-2-0107 ב'
 אצל מבוגרים

2 

 2 עקרונות יסוד בפסיכותרפיה א' 101-2-0017 א'

mailto:liatti@bgu.ac.il
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 2 'ב בפסיכותרפיה יסוד עקרונות 101-2-0203

 101-2-0111 א'

 

101-2-0121 

:  טיפול משפחתי למתקדמים
 א' שיטות חדשות ויישומן

 :יםטיפול משפחתי למתקדמ
 ב' ויישומן חדשות שיטות

2 

 

2 

 2 ראיון קליני 101-2-0201 א'

 101-2-0103 א'

101-2-0113 

 סמינר מחלקתי א'

 סמינר מחלקתי ב'

0 

 נק"ז 03 שנה א'קורסי חובה   סה"כ

 101-2-0131 ב'

101-2-0111 

 פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית א'

 פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית ב'

2 

2 

 101-2-0033 ב'

 

101-2-0013 

פסיכודאגנוסטיקה למתקדמים: 
גישה אינטגרטיבית 

 נומוטטית/אדיוגרפית א'

פסיכודאגנוסטיקה למתקדמים: 
גישה אינטגרטיבית 

 נומוטטית/אדיוגרפית ב'

2 

 

2 

 CBT:  2פסיכופתולוגיה 101-2-0871 ב'

 IPT 2  :פסיכופתולוגיה 101-2-0263 ב'

 101-2-0123 ב'

101-2-0183 

 מחלקתי א' סמינר

 סמינר מחלקתי ב'

0 

פסיכופתולוגיה למתקדמים:  101-2-147 ב'
)קורס חובה   תסמונת ילדות ובגרות

 שנה ב'(

2 

 נק"ז 14 שנה ב'קורסי חובה סה"כ 

 101-2-1111 ב'

101-2-7777 

 עבודת גמר )סמס' א'(
 

 כתיבת עבודת גמר )סמס' ב'(
 

 

 נק"ז 3

 נק"ז 44 סה"כ לתואר

 

 וגיה ניסויית: קוגניציה ומוחפסיכולמגמה 

-פסיכולוגיה ופסיכו-במגוון של נושאים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירועוסקת התכנית לקוגניציה ומוח 

קשב,  ראייה, אנטומי של תהליכי תפיסה,-ביולוגיה. נושאים אלה כוללים את הבסיס הקוגניטיבי והנוירו

 אנוש הנדסת, קריאה, למידה, זכירה, חשיבה, קבלת החלטות, בקרה קוגניטיבית, עיבוד נומרי, סינסטזיה 

 ".הבסיס הביולוגי של  פסיכותולוגיה"ו

התכנית מאפשרת התנסות מחקרית הן בדגש מחקרי/תיאורטי והן בדגש מעשי, הבאים לידי ביטוי בסוג 

מיד חייב בהם. ההתנסות המחקרית במסגרת המסלול תכלול ההתנסות המעשית ובהרכב הקורסים שהתל
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במעבדות מכוונת הן להבנת תהליכים קוגניטיביים והן  עבודה במעבדות המחקר באוניברסיטה. העבודה 

להבנת הקשר בין התנהגות/קוגניציה ותפקוד המוח. ההתנסות המעשית במסגרת ההדגש היישומי תכלול 

עצות עם ראש יבהתי סטודנטשומי. מבנה הקורסים יקבע אישית לכל התנסות ביחידות שונות של מחקר יי

 .המסלול

 

 andrea@bgumail.bgu.ac.il: פרופ' אנדראה ברגר ראש המגמה:

  תכנית הלימודים

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

  )חובה( קורסי תשתית

מערכים  -למוסמכים  מחקר  שיטות 101-2-181 א'

     ניסויים   

2 

מערכים  -למוסמכים   שיטות מחקר  101-2-211 א'

     מתאמיים

2 

 קורסי חובה

 2             למחקר  במטלאבשימוש  101-2-88 א'/ ב'

 101-2-83 א'

101-2-43 

 א' נוירואנטומיה תפקודית

 ית ב'נוירואנטומיה תפקוד

2 

2 

 2 נוירופסיכולוגיה 101-2-243 ב'

 101-2-22 ב'א'/

 

101-2-82 

סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה 
 א' קוגניטיבית

סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה 
 קוגניטיבית ב'

2 

 

2 

 א'

 

 א'

101-2-401 

101-2-461 

101-2-471 

101-2-431 

 עבודה במעבדה)לדגש המחקרי( א', ב' 

 או

א'+ב' יישומיפרקטיקום   

2 

2 

 

2 

 א'

 

101-2-103 

101-2-113 

 א'סמינר מחלקתי 

 סמינר מחלקתי ב'

0 

 101-2-123 ב'

101-2-183 

 סמינר מחלקתי א'

 סמינר מחלקתי ב'

0 

 נק"ז 03 קורסי חובה

נק"ז 18 קורסי בחירה                          ב' -א' ו  

mailto:andrea@bgumail.bgu.ac.il
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 101-2-1111 ב'

101-2-7777 

(א' )סמס'עבודת גמר   

(ב' )סמס'עבודת גמר  כתיבת  

 

נק"ז 3  

נק"ז 08 סה"כ לתואר  

 

 פסיכולוגיה חברתיתמגמה: 

תוך התמקדות בנושאי  תוכנית התמחות העוסקת בנושאי היסוד של הפסיכולוגיה החברתית, המציע מגמהה

חקר סכסוכים, פסיכולוגיה כלכלית מוטיבציה ושליטה עצמית, רגשות, תפיסת העצמי, קבלת החלטות, 

מקנה לתלמידים הכרות קרובה עם נושאים  מגמהבפסיכולוגיה חברתית. ה של תיאוריות םיישומייים והביט

קבוצתי ובין  אותם למחקר בתחום הבין אישי, המתמודדת היום הפסיכולוגיה החברתית, ומכשיר בהם

   קבוצתי.

ב בעבודתם ולשל לתלמידים ללמוד בהקשר אינטרדיסציפלינרי תא מאפשריבכך שה גמהשל המ היחודי

רחבה ושיטות מקנה לתלמידים הכשרה מתודולוגית  מגמהבמסגרת זו ה. קוגניטיבייםו היבטים חברתיים

 ם במסגרות מחקריות שונות. ושילי מחקר הניתנות

לסטודנטים בתוכנית תהיה אפשרות ללמוד את הקורסים יחד עם זאת, הדגש של התוכנית הינו מחקר בסיסי. 

להילקח רק לאחר סיום  יוכלו קורסים אלו ארגונית. לידיעתכם,-לוגיה חברתיתהנדרשים להתמחות בפסיכו

 , במהלך הלימודים לתואר השלישי..אמ.לימודי ה

  baranany@bgu.ac.ilענן   -יואב ברד"ר  ראש המגמה:

 תכנית הלימודים

מספר  שנה
 קורס

 נק"ז שם הקורס

  )חובה( יתקורסי תשת

 -למוסמכיםמחקר  שיטות 101-2-181 א'

     מערכים ניסויים   

2 

 - למוסמכיםשיטות מחקר  101-2-211 א'

     מערכים מתאמיים

2 

 קורסי חובה

 2 קוגניציה חברתית 101-2-133 ב'/א

 101-2-68 ב'/א'

 

101-2-78 

היבטים פסיכולוגים של קבלת 
 א' החלטות 

קבלת  היבטים פסיכולוגים של
 החלטות ב'

2 

 

2 

נושאים נבחרים בפסיכולוגיה  101-2-0223 א'
 א' חברתית

2 

נושאים נבחרים בפסיכולוגיה  101-2-0401 א'
 ב' חברתית

2 

mailto:baranany@bgu.ac.il
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 101-2-18 ב'/א

101-2-28 

 פסיכולוגיה חברתית יישומית א'

 פסיכולוגיה חברתית יישומית ב'

2 

2 

 2 )סמסטר ב'( סמינר תזה 101-2-841 א'

 א'

 ב'

101-2-103/113 

101-2-123-103 

 שנה א'סמינר מחלקתי 

 סמינר מחלקתי שנה ב'
0 

 101-2-271 ב'\א'

101-2-230 

 א' מחקר מודרך

 מחקר מודרך ב'

2 

2 

 נק"ז 04 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 14 קורסי בחירה                                      ב'-א'ו

 101-2-1111 עבודת גמר ב'

101-2-7777 

 (סמסטר א')עבודת גמר 

 עבודת גמר סמסטר ב'כתיבת 

 

 נק"ז 3

 נק"ז 08 סה"כ לתואר

 

 

 מגמה לפסיכולוגיה חינוכית )תכנית משותפת עם המחלקה לחינוך(*  

 *מידע על הלימודים בתכנית זו מפורט בשנתון המחלקה לחינוך. 

 

 lavima@bgu.ac.il, 6472030-03מאיה לביא ניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם  חובה עליכם לקרוא

mailto:lavima@bgu.ac.il
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 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ב  לימודים לתואר שני

 (202 -2  )סימן מחשב

 

 

 שני נדבכים: לימודי התואר השני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה כוללים

 מחלקתיים-כלל ליבה קורסי

 :מהמגמות הבאות באחת התמחותו

   *אנתרופולוגיהמגמה לה .2

   *מודי חברה ביקורתייםלי –עיונית סוציולוגיה המגמה ל              .2

        **בסוציולוגיה ארגונית תמחותה              .3

          

 ס הציונים בלבד.בתדפי המופיע הלימודים מגמת*

 בתעודת המוסמך.בתדפיס הציונים, באישור הזכאות ומופיעה סוציולוגיה ארגונית ב ההתמחות**

 

  מטרת הלימודים

המשך הלימודים להן לוגיה ואנתרופולוגיה היא להכשיר את הסטודנטים ך במחלקה לסוציוממטרת לימודי המוס

ההתמחות בהם מתייחדת  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה השתלבות בעולם העבודה. תחומי להגבוהים והן 

דע, י ;מגדר, מיניות וגוף ;קוםמרחב ומ ,זהויות ;כלכלה וארגונים ;פוליטיקהה וחבר :באוניברסיטת בן גוריון הם 

חוצים חלוקת דיסציפלינאריות מקובלות  ה. תחומי מחקר אלהחברה והתרבות בישראל ;דתומדע, תרבות 

  .כלכליות ותרבותיות,והמחלקה מזמנת לתלמידיה הסתכלות רב תחומית על סוגיות חברתיות, פוליטיות

 

 שנתיים - משך הלימודים

 ם. סטודנטיםהלימודיך שנתיים מתחילת תו לסיים את חובות השמיעה לתואר )קורסים(סטודנטים על ה

בנתיב המחקרי יוכלו בהמלצת המנחה, ראש המגמה וועדת המוסמכים הפקולטית להגיש את עבודת  יםהלומד

 ם.עד תום השנה השלישית ללימודיהגמר לשיפוט 

 

 תכנית הלימודים

 . )ללא עבודת גמר( כללינתיב ו )עם עבודת גמר( מחקרילימוד, נתיב  ינתיב הלימודים מתקיימים בשני

יצירת בסיס ידע בתחום ובדיקת עניין והתאמה ומטרתם  ,נה משותפים לשני הנתיביםשנה הראשום בלימודיה

לבחון את האפשרות  מהסטודנטיםבמהלך שנת הלימודים הראשונה מצופה  לסיום לימודים בנתיב המחקרי.

ולאתר מנחה לעבודה, ולהיכנס למסלול של  לנסות מהסטודנטיםלכתיבת עבודת גמר. במסגרת בדיקה זו, מצופה 

 של קורסי קריאה מודרכת ומחקר מודרך בתחומי מחקר אפשריים. 
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 :מחלקה( בעם עבודת גמר) מחקריהנתיב ב דרישות הלימודים

סה"כ נק"ז  קורסיםסה"כ נק"ז ל קורסי השלמה 
 עבודת גמרל

 סה"כ
 לתואר נק"ז

קורסי השלמה יוגדרו 

במידת הצורך 

ישית ע"פ בהתאמה א

 החלטת ועדת קבלה

22 

 

2 

 

63 

 

 :מחלקהב (ללא עבודת גמר)כללי הנתיב ב דרישות הלימודים

 

סה"כ נק"ז  סה"כ קורסי השלמה 
 קורסיםל

סה"כ נק"ז 
 בחינת גמרל

 סה"כ נק"ז
 לתואר

קורסי השלמה יוגדרו 

במידת הצורך 

בהתאמה אישית ע"פ 

 החלטת ועדת קבלה

63 0 63 

 

 

 לקתייםמח-כלל ליבה יקורס
 הקורסים הבאים: כל המגמות ילמדו את ב הסטודנטים, במסגרת לימודי הליבה

 

 זכות נקודות קורס שם קורס מספר שנה

 'א
202-2-0026 

202-2-0066 

 א'-*תיאוריות של חברה ותרבות

 ב'-תיאוריות של חברה ותרבות 

 

2 

2 

 (קורס שנתי)

 202-2-0026 'ב
-יולוגיהסוצ חזית המחקר

 אנתרופולוגי
2 

 202.2.0221 'ב

לתרבות וחברה סמינר תזה 

בנתיב מחקרי  לסטודנטים)

 בלבד(

2 

 

 (202-2-0662) ואנתרופולוגיות סוציולוגיות לתיאוריות מבוא -קדם דרישת*
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 המגמה לאנתרופולוגיה

מו: תרבותית תוך שימת דגשים מיוחדים על נושאים כ–כנית הלימודים מתמקדת באנתרופולוגיה חברתיתת

אתנית ולאומיות, נוודות והגירה, אנתרופולוגיה עירונית, אנתרופולוגיה בלשנית, אנתרופולוגיה של דת, 

 אנתרופולוגיה של אוכל, אנתרופולוגיה של תיירות, שארות ומגדר וקהילות פזורה.

 

  תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

מספר  שנה

 הקורס

 נק"ז שם הקורס

 

 "זנק 10 :קורסי חובה למגמה

 202.2.0000 'א

 

 2 רופולוגיתקריאה במחשבה אנתקבוצת  

 202.2.0231 'א

202.2.0201 

 0 )*(סגנונות אתנוגרפיים 

 202.2.0211 'א

202.2.0201 

 0  תושיטות מחקר אנתרופולוגי

 מחלקתיים -קורסי ליבה כלל

 ב'-א' ו

 נק"ז 8

 קורסי בחירה  

 ב'/או א' ו

 נק"ז 10

 202.2.1112 ב'

202.2.1112 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 )סמס' ב'( עבודת גמר

0 

0 

 נק"ז 8

 נק"ז 0 בחינת גמר    ב'

 

 נק"ז 33 סה"כ לתואר

 

 ד.ילמד בשנת תשע"*נלמד אחת לשנתיים. לא 

 

עבודת גמר אנתרופולוגית הינה עבודה אתנוגרפית מקורית המבוססת על עבודת שדה המשלבת  – עבודת גמר

 סטודנטים מצופים לעבוד עם מנחה כדי לפתח את תחום התעניינותם.תיאוריה אנתרופולוגית. ה

 

המחלקה. מזכירות באישור ומותנית בקבלת הבחינה מתקיימת בתום השנה השנייה ללימודים   - בחינת גמר

המבחן ידרוש חיבור אינטגרטיבי שיכלול את הנלמד בקורסי החובה ואת תחום ההתמחות של הנבחנים. תחום 

התפתחויות תיאורטיות עדכניות. ציון בהתייעצות עם המדריך/ה, תוך קישורו ל על ידי הנבחניםההתמחות יבחר 

 . 07עובר בבחינת בגמר בהינו 
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 07% קורסים

 00% עבודת גמר

 27% בחינת גמר 

 
 

 
 הכללי בנתיב הלימודים תכנית

 

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 נק"ז 10 מגמהקורסי חובה ל

 202.2.0000 'א

 

 2 קבוצת קריאה במחשבה אנתרופולוגית

 202.2.0231 'א

202.2.0201 

 0 )*(סגנונות אתנוגרפיים 

 202.2.0211 'א

202.2.0201 

 0  שיטות מחקר אנתרופולוגיות

 נק"ז 3 מחלקתיים-קורסי ליבה כלל ב'-א' ו

 נק"ז 00                                                             קורסי בחירה                          ב'ו/או  א'

 נק"ז 0   גמרבחינת  ב'

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 33

 .דנלמד אחת לשנתיים. לא יילמד בשנת הלימודים תשע"(*)

 

הבחינה מתקיימת בתום השנה השנייה ללימודים ומותנית בקבלת באישור מזכירות המחלקה.  - בחינת גמר

המבחן ידרוש חיבור אינטגרטיבי שיכלול את הנלמד בקורסי החובה ואת תחום ההתמחות של הנבחנים. תחום 

ציון  ההתמחות יבחר על ידי הנבחנים בהתייעצות עם המדריך/ה, תוך קישורו להתפתחויות תיאורטיות עדכניות.

 . 07עובר בבחינת הגמר הינו 

 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 07% קורסים

 27% ינת גמר בח
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 ארגונית בסוציולוגיה התמחות

תח תהליכים ומאפיינים של ארגונים נלסטודנטים כלים שבעזרתם יוכלו להבין ול להקנותמטרת הלימודים 

המרכזיות בתחום הארגוני, ידונו  גישותמסוגים שונים. במסגרת הקורסים השונים, יתוודעו הסטודנטים ל

ניתן ליישם את התיאוריות וכלי  םרה של ימינו ויחשפו לאופנים השונים בהבתמורות של דרכי ההתארגנות בחב

 המחקר הלכה למעשה.

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 שנה
מספר 

 הקורס
 נק"ז שם הקורס

 נק"ז 8-10 קורסי חובה להתמחות:

 'א
202.2.0030 

202.2.0032 

 0 תיאוריות ארגוניות

 'א
 שיטות מחקר למוסמכים: ניתוח נתונים 202.2.0221

 

2 

 א' 

 

 א' 

 

202.2.0020 

 

202.2.0211 

202.2.0201 

 גישות למחקר איכותני)**(

 או                  

 שיטות מחקר אנתרופולוגיות

2 

 

0 

 ז"נק 8 מחלקתיים-כלללימודי ליבה  ב'-א' ו

א' ו/או 

 ב'        
 נק"ז 10-10                                                 פרקטיקום( כולל)קורסי בחירה 

 עבודת גמר )סמס' א'(                         202.2.1112 ב'                                             

 עבודת גמר )סמס' ב'(                         202.2.1112

0 

0 

 נק"ז 8

 סה"כ לתואר

 
 נק"ז 33

 שיטות מחקר באנתרופולוגיהיוכלו לבחור בין  גישות למחקר איכותני לבין  הסטודנטים (**)

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 70% קורסים

 70% עבודת גמר
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 נתיב הכלליתכנית הלימודים ב

 

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 נק"ז 8-10 קורסי חובה להתמחות :

 202.2.0030 'א

202.2.0032 

 א' תיאוריות ארגוניות

 ב' תיאוריות ארגוניות

2 

2  

 2 שיטות מחקר למוסמכים:  ניתוח נתונים 202.2.0221 'א

 'א

 

 א'

202.2.0020 

 

202.2.0211 

202.2.0201 

 גישות  למחקר איכותני)**( 

 או                    

 שיטות מחקר אנתרופולוגיות

2 

 

0 

 ב'  -א' ו
 מחלקתיים-כלללימודי ליבה 

 
 נק"ז 3

)כולל קורסי בחירה  'א' ו/או ב

 פרקטיקום(

  11- 10 

 נק"ז

 נק"ז 8   יישומיים קורסים  'ב

 נק"ז 0 בחינת גמר ב'                                                                     

 סה"כ לתואר

 
 נק"ז 33

 ופולוגיותאנתרשיטות מחקר יוכלו לבחור בין גישות למחקר איכותני לבין  סטודנטים (**)

 

     אישור מזכירות המחלקה.בלת הבחינה מתקיימת בתום השנה השנייה ללימודים ומותנית בק - בחינת גמר

 .07ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 27% קורסים

 27% בחינת גמר
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 ביקורתיים חברה לימודי – עיונית סוציולוגיהב מגמה

להבנה וליצירה בתחום של מדעי החברה הביקורתיים. לשם כך נלמד  יםלהכשיר את הסטודנט מודיםמטרת הלי

מגוון זרמי חשיבה ומחקר ביקורתיים במדעי החברה בכלל, ובסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה בפרט. ייחודה של 

 ,ל מושגים שוניםתוך בחינת ההקשר ההיסטורי והפוליטי ש, הוא באתגר של חשיבה ביקורתית מחודשת מגמהה

באמצעות הביקורת על  –שואפת ליצור מגמהה ואופן השימוש בתיאוריות ביקורתיות בהקשרים משתנים.

סטודנטים המקנה למרחב לעשייה אינטלקטואלית ייחודית  –החברתי, על תהליכיו וכן על תיאוריות של החברתי 

: סוציולוגיה של זהות ומיניות; חומיםהתלפתח תכנית מחקר עצמאית ייחודית. בין המאפשרים ידע וכלים 

סוציולוגיה פוליטית; סוציולוגיה כלכלית וכלכלה פוליטית; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הדת והידע; 

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האמנות ושל השפה; סוציולוגיה היסטורית והיסטוריה של התיאוריה החברתית.

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס השנ

 נק"ז 8-10 קורסי חובה להתמחות:

 2 שיטות מחקר למוסמכים: ניתוח נתונים 202.2.0221 'א

 'א

 

 א'

202.2.0020 

 

202.2.0211 

202.2.0201 

 )**( גישות למחקר איכותני 

 או                         

 אנתרופולוגיותשיטות מחקר 

2 

 

0 

 202.2.0070 'א
 

202.2.0030 

 א' הביקורתיתיולוגיה יסודות הסוצ*

 ב' הביקורתיתיולוגיה יסודות הסוצ*

2 

2  

 נק"ז 8 מחלקתיים-כלללימודי ליבה                                     ב'-א' ו

 נק"ז  10-10 בחירהקורסי         'ב' ו/או א

 202.2.1112 ב'

202.2.1112 

 )סמס' א'( עבודת גמר

 ' ב'()סמס עבודת גמר

 

 נק"ז 8

 נק"ז 33 לתואר סה"כ

 שיטות מחקר אנתרופולוגיות. יוכלו לבחור בין גישות למחקר איכותני לבין  ** סטודנטים

 *הקורס יילמד בשנה"ל תשע"ה )ניתן פעם בשנתיים(.

 
 הרכב הציון הסופי לתואר:

 70% קורסים

 70% עבודת גמר
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 נתיב הכלליתכנית הלימודים ב

 

 נק"זסה"כ  שם הקורס הקורס מספר שנה

 נק"ז 8-10 לימודי חובה למגמה:

 2 שיטות מחקר למוסמכים: ניתוח נתונים 202.2.0221 'א

 'א

 

 א'

202.2.0020 

 

202.2.0211 

202.2.0201 

 גישות למחקר איכותני )**( 

 או                      

  אנתרופולוגיותשיטות מחקר 

2 

 

0 

 202.2.0070 'א
 

202.20030 

 א' ביקורתיתהסוציולוגיה היסודות 

 ב' ביקורתיתהסוציולוגיה היסודות 

2 

2  

 

 

 נק"ז 3  מחלקתיים-כלללימודי ליבה  

 נק"ז 00-00 קורסי בחירה     'ב' ו/או א

 נק"ז 0 בחינת גמר    ב'

 לתואר סה"כ

 

 נק"ז 33

 אנתרופולוגיותקר שיטות מחיוכלו לבחור בין  גישות למחקר איכותני לבין סטודנטים  (**)

 

 המחלקה.ים ומותנית בקבלת באישור מזכירות הבחינה מתקיימת בתום השנה השנייה ללימוד :בחינת גמר

 בחינת הגמר הינה בחינה מקיפה המבוססת על קורסי החובה. 

 .07ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 

 ,ממחלקות אחרות נק"ז 2עד  ןוכ בחירה גם מהמגמות האחרות במחלקה ניתן ללמוד קורסי - קורסי בחירה

כחלק ,"מחקר מודרך"/או קורס קורס "קריאה מודרכת" ו ללמוד ניתןכמו כן,  .בכפוף לאישור ראש המגמה

המגמות  /ותמרציאצל כל אחד מ למודניתן לורס/ים נק"ז כל אחד. את הק 2בהיקף של  ,בחירההמקורסי 

 בסוציולוגיה ובכפוף להסכמתם.

 

 : ארהרכב הציון הסופי לתו

 27% קורסים

 27% בחינת גמר

 

 

 

 

 

 קורסי השלמה לפי מגמות/התמחות
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 אנתרופולוגיה סוציולוגיה ארגונית
  –סוציולוגיה עיונית 

 לימודי חברה ביקורתיים
 

- + + 
 מבוא לאנתרופולוגיה 

 102.1.0098/0108 

+ + + 
 יסודות הסוציולוגיה

102.1.0118/0128 

+ - + 
 סטטיסטיקה א' 

102.1.0078 

+ - + 
 סטטיסטיקה ב'

102.1.0088 

+ - + 
 שיטות מחקר כמותיות 

102.1.0017 

+ + + 
 שיטות מחקר איכותניות

102.1.0149 

+ - + 
 מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות

202.2.0662 

+ _ + 
 תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות

102.1.0348 

- + - 
 תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות

102.1.0100 

+ - + 
 החברה הישראלית

102.1.0019/0029 

+ - - 
 תוכנות סטטיסטיות/שימושי מחשב

102.1.0529 

 

ההחלטה לגבי קורסי ההשלמה נתונה בידי ועדת הקבלה, והיא נקבעת בהתאם לרשימת הקורסים שהסטודנטים 

להמציא סילבוסים של קורסים השלימו בתואר הראשון ולגיליון הציונים. בעת הצורך, הסטודנטים יתבקשו 

 שהשלימו בתואר ראשון.

 

 

 

 

 חובה לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה
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    בגיאוגרפיה  לימודים לתואר שני
 (821-2 )סימן מחשב

 
 מטרת הלימודים

 אקולוגיה-הגאו בתחום התמחות מאפשרת סביבתי ופיתוח לגאוגרפיה במחלקה שני לתואר הלימודים תכנית

 חוקוחישה מר גאוגרפיות מידע מערכות, סביבתית מדיניות, ואזור עיר תכנון,  אנושית גאוגרפיה,  וגאומורפולוגיה

 של במחקר שיעסקו מקצוע ואנשי מחקר אנשי להכשיר היא התכנית מטרת. אחרים גאוגרפיים נושאים בצד

  .לו מחוצה מעשית ובעבודה האקדמי בעולם ותכנון בפיתוח וסוגיות וסביבתיות גיאוגרפיות סוגיות

 שנתיים  הלימודיםמשך 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

  קורסי השלמה

 שעות שם הקורס סמספר קור שנה

 2 של אוכלוסיןמבוא לגאוגרפיה  821-8-8408 א'

 3 מבוא לגאוגרפיה עירונית 821-8-8408 א'

 2 מבוא לגאוגרפיה כלכלית 821-8-8888 א'

 3 כרטוגרפיה 821-8-8418 א'

 3 אוגרפיםיאקולוגיה לג 821-8-2758 א'

 2 למתקדמים שיטות כמותיות 821-8-8208 א'

 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות 821-8-4847 א'

 )ממ"ג(

3 

 ים:הבא מהקורסיםקורס אחד 

 3 א' לגאולוגיהמבוא  240-8-5488 א'

 3 מבוא לגאומורפולוגיה 821-8-8478 א'

מבוא למטאורולוגיה  821-8-8848 א'

 וקלימטולוגיה 

0 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 יות מחקר בגאוגרפיהמתודולוג 821-2-7048 א'

 2 שימושי מחשב-שיטות מחקר 821-2-7228 א'/ב'
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 821-2 -7734 'א

821-2-7704 

  במגמת התמחות א'סמינר 

 במגמת התמחות ב' סמינר 

2 

 (שנתי) 2

אוגרפיה יבגסוגיות מתקדמות  821-2-4407 א'/ב'

 מודלים - פיזית

2 

בגאוגרפיה מחלקתי  סמינר 821-2-4401 א/ב'

 פיזית

2 

 א'

 

821-2-7218 

821-2-7348 

 ופיתוח א' סדנא בתכנון

 ופיתוח ב' סדנא בתכנון

2 

 )שנתי( 2

 3 מתקדמים םמודלים ממ"גי 821-2-4410 א'/ב'

  נק"ז  91 קורסי חובה/ליבה  

 821-2-2228 ב'

821-2-2220 

 )סמס' א'(עבודת גמר 

 )סמס' ב'( עבודת גמר

0 

0 

 נק"ז 91

 נק"ז 99 קורסי בחירה   א'/ב'

 נק"ז 0 בחינת גמר   ב'

 נק"ז 21   סה"כ לתואר 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 04% קורסים

 07% עבודת גמר

 87% בחינת גמר

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

  קורסי השלמה

 שעות שם הקורס מספר קורס שנה

 2 של אוכלוסיןמבוא לגאוגרפיה  821-8-8408 א'

 3 אוגרפיה עירוניתמבוא לג 821-8-8408 א'
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 2 מבוא לגאוגרפיה כלכלית 821-8-8888 א'

 3 כרטוגרפיה 821-8-8418 א'

 3 אקולוגיה לגיאוגרפים 821-8-2758 א'

 2 שיטות כמותיות למתקדמים 821-8-8208 א'

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות  821-8-4847 א'

 )ממ"ג(

3 

 

 קורס אחד מהקורסים הבאים:

 3 בוא לגאולוגיה א'מ 240-8-5488 א'

 3 מבוא לגאומורפולוגיה 821-8-8478 א'

מבוא למטאורולוגיה  821-8-8848 א'

 וקלימטולוגיה 

0 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 821-2-7218 א'

821-2-7348 

 א'  סדנא בתכנון ופיתוח

 סדנא בתכנון ופיתוח ב' 

2 

 )שנתי( 2

 2 שימושי מחשב-ות מחקרשיט 821-2-7228 א'/ב'

 821-2 -7738 א'

821-2-7708 

  במגמת התמחות א'סמינר 

 במגמת התמחות ב' סמינר 

2 

 (שנתי) 2

בגאוגרפיה מחלקתי  סמינר 821-2-4401 א/ב'

 פיזית

2 

 3 תכנון מרחבי בישראל  821-2-4815 א'/ב'

  3 יחסים אתניים במרחב היהודי   821-8-4238 א'/ב'

 3 מתקדמים םמודלים ממ"גי 821-2-4410 א'/ב'

 נק"ז 19 קורסי חובה/ליבה   

 נק"ז 19 קורסי בחירה   א'/ב'

 נק"ז 0 בחינת גמר   ב'
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 נק"ז 21   סה"כ לתואר 

 

 נתיב מחקרי בלבד –תכנית הלימודים במגמה לטכנולוגיות מידע גיאוגרפיות 

  קורסי השלמה

 3 מבוא לגאולוגיה א' 240-8-5488 א'

 3 מבוא לגאומורפולוגיה 821-8-8478 א'

מבוא למטאורולוגיה  821-8-8848 א'

 וקלימטולוגיה 

0 

 3 כרטוגרפיה 821-8-8418 א'

 3 אקולוגיה לגיאוגרפים 821-8-2758 א'

 2 שיטות כמותיות למתקדמים 821-8-8208 א'

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות  821-8-4847 א'

 )ממ"ג(

3 

 באים:קורס אחד מהקורסים ה

 2 של אוכלוסיןמבוא לגאוגרפיה  821-8-8408 א'

 3 מבוא לגאוגרפיה עירונית 821-8-8408 א'

 2 מבוא לגאוגרפיה כלכלית 821-8-8888 א'

 /ליבהקורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 עיבוד תמונה בחישה מרחוק  821-2-4830 א'/ב'

קורס בתכנות )בהתאם להמלצת   א'/ב'

 מנחה(

3 

 2 מתודולוגיות מחקר בגאוגרפיה 821-2-7048 א'

 2 שימושי מחשב-שיטות מחקר 821-2-7228 א'/ב'

 2 במגמת התמחות א'סמינר  821-2 -7734 א'
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  2 במגמת התמחות ב'סמינר  821-2-7704 

 3 מתקדמים םמודלים ממ"גי 821-2-4410 א'/ב'

 נק"ז 91 בה קורסי חובה/לי  

 נק"ז 1 קורסי בחירה  א'/ב'

 821-2-2228 ב' 

821-2-2220 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

0 

0 

 נק"ז 91

 0 בחינת גמר   ב'

 נק"ז 63   לתואר כסה"

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 04% קורסים

 07% עבודת גמר

 87% בחינת גמר

 

 

 מגמה בתכנון עיר ואזור – נתיב הכלליתכנית הלימודים ב

 קורסי השלמה 

 שעות שם הקורס מספר קורס שנה

של מבוא לגאוגרפיה  821-8-8408 א'

 אוכלוסין

2 

 3 מבוא לגאוגרפיה עירונית 821-8-8408 א'

 2 מבוא לגאוגרפיה כלכלית 821-8-8888 א'

 3 כרטוגרפיה 821-8-8418 א'

 3 לגיאוגרפים אקולוגיה 821-8-2758 א'

שיטות כמותיות  821-8-8208 א'
 למתקדמים

2 

מבוא למערכות מידע  821-8-4847 א'

 )ממ"ג( גאוגרפיות

3 
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 ים:הבאקורס אחד מהקורסים 

 3 א' מבוא לגאולוגיה 240-8-5488 א'

 3 מבוא לגאומורפולוגיה 821-8-8478 א'

למטאורולוגיה מבוא  821-8-8848 א'

 וקלימטולוגיה

0 

 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס השנ

 2 סוגיות תיאורטיות בתכנון מרחבי 821-2-4432 /ב'א'

 821-2-7218 א'

821-2-7348 

 א' בתכנון ופיתוח סדנא

 'ב בתכנון ופיתוח סדנא

2 

2  

 821-2-7734 א'

821-2-7704 

 א' סמינר במגמת התמחות

 ב' סמינר במגמת התמחות

2 

2  

בגאוגרפיה י מחלקתסמינר  821-2-4401 א'/ב'

 פיזית

2 

 3 עירונית במדיניות סדנא 821-2-4451 א'/ב'

 3 תכנון מרחבי בישראל 821-2-4815 א'/ב'

 בתכנון ביקורתיות תיאוריות 821-2-4482 א'/ב'

 עירוני

2 

 2 מודלים בתכנון/שיטות מחקר  א'/ב'

 0 סדנא נוספת לבחירה   א'/ב'

  נק"ז 13 קורסי חובה/ליבה  

 אות תכנון( נד"ז סנק 91)מהם 

 נק"ז 93 קורסי בחירה   א'/ב'

 0 בחינת גמר   ב'

 נק"ז 21   סה"כ לתואר 
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 : הרכב הציון הסופי לתואר

 14% קורסים

 24% בחינת גמר

 

 תכנון עיר ואזור במגמה  –מחקרי התכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי השלמה 

 שעות שם הקורס מספר קורס שנה

של וא לגאוגרפיה מב 821-8-8408 א'

 אוכלוסין

2 

 3 מבוא לגאוגרפיה עירונית 821-8-8408 א'

 2 מבוא לגאוגרפיה כלכלית 821-8-8888 א'

 3 כרטוגרפיה 821-8-8418 א'

 3 אקולוגיה לגיאוגרפים 821-8-2758 א'

 2 שיטות כמותיות למתקדמים 821-8-8208 א'

מבוא למערכות מידע  821-8-4847 א'

 "ג(גאוגרפיות )ממ

3 

 קורס אחד מהקורסים הבאים:

 3 מבוא לגאולוגיה א' 240-8-5488 א'

 3 מבוא לגאומורפולוגיה 821-8-8478 א'

מבוא למטאורולוגיה  821-8-8848 א'

 וקלימטולוגיה

0 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

סוגיות תיאורטיות בתכנון  821-2-4432 /ב'א'

 מרחבי

2 

 2 א' בתכנון ופיתוח סדנא 821-2-7218 א'
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  2 'ב בתכנון ופיתוח סדנא 821-2-7348

 821-2-7734 א'

821-2-7704 

 א' סמינר במגמת התמחות

 ב' סמינר במגמת התמחות

2 

2  

בגאוגרפיה מחלקתי סמינר  821-2-4401 א'/ב' 

 פיזית

2 

 3 עירונית במדיניות סדנא 821-2-4451 א'/ב'

 3 ון מרחבי בישראלתכנ 821-2-4815 א'/ב'

 בתכנון ביקורתיות תיאוריות 821-2-4482 א'/ב'

 עירוני

2 

 2 קריאה מודרכת  821-2-7208 א'/ב'

 2 מתודולוגית מחקר בגיאוגרפיה 821-2-7048 א'

  מודלים בתכנון  א'/ב'

  נק"ז 13 קורסי חובה/ליבה  

 אות תכנון( נק"ז סדנ 8)מהם 

 821-2-2228 ב'

821-2-2220 

 דת גמר )סמס' א'(עבו

 עבודת גמר )סמס' ב'(

0 

0 

 נק"ז 91

 נק"ז 2 קורסי בחירה  א'/ב'

 נק"ז 0 בחינת גמר   ב'

 נק"ז 21   סה"כ לתואר 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 04% קורסים

 07% עבודת גמר

 87% בחינת גמר

 

  :אוגרפיה ופיתוח סביבתייגהמחלקה למזכירות ניתן לפנות ל לפרטים נוספים

 sigi@bgu.ac.il  0008327-41גב' סיגלית גורביץ 

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהבנוסף גם לקרוא  חובה

mailto:sigi@bgu.ac.il
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 חינוךב לימודים לתואר שני

 (921)סימן מחשב
 

  :מתמקדים בארבעה תחומי התמחותלימודי התואר השני במחלקה לחינוך 

  קורסי השלמה התמחות/מגמה 

 )מעבר למכסת הנק'(

סה"כ נק"ז  נק"ז  
 המחקריבנתיב 

נק"ז  סה"כ
 בנתיב הכללי 

  31 31  92-91 קורסי השלמה  4 - 3 תוכניות לימודים והוראה 

יה במערכת פסיכולוג
החינוך:תוכנית משותפת 

 מחלקה לפסיכולוגיה עם ה

/ / 44 / 

 61 61  31 קורסי השלמה 7 יעוץ חינוכי

מינהל, חברה ומדיניות 
 החינוך

 42 42 92-91 קורסי השלמה  3-4

 מגמה בחברה וחינוך
 סוציולוגיה של החינוך()

 42 42 92-91 קורסי השלמה  3-4

 

 שנתיים משך הלימודים:

 (מובילים התחדשות חינוכית) התמחות בתוכניות לימודים והוראה. 1

טכנולוגיות, בתפיסות של למידה אפשרויות השינויים מרחיקי לכת בחברה, במטרות החינוך, ב

יחידים הפועלים בה. ההתחדשות, הן של מערכת החינוך והן של בובתפקידי המורה יוצרים צורך 

ניות לימודים, הוראה ולמידה תוך מתן דגש על חדשנות פדגוגית, התכנית מכשירה מומחים בתכ

 ביסוס מחקרי, והובלת תהליכי התחדשות

 

 :יעדים

)פיתוח הסתכלות ביקורתית על מערכת החינוך ברמותיה השונות )כולל ברמת הכיתה 

בעלי השקפת עולם ערכית, הבנה מקצועית רחבה,  מקצועית כאנשי חינוך-התפתחות אישית

 ביקורתית כלפי העשייה החינוכית  -פלקטיביתוגישה ר

הספר-לשיפור ההוראה בביתתרומה השתתפות חיובית בתהליכי למידה של מורים ו 

 

 הזדמנויות התפתחות לבוגרי התכנית

 והעמקת הזהות המקצועית האישית השבחת ההוראה 

לימודים וכיו"בתכניות מפתחי הערכה, רכזי , יםפדגוגי רכזיםספר כגון -תפקידי מנהיגות בבתי 

 הדרכה והנחיה של מורים ואנשי חינוך אחרים במערכת החינוך ובמגזר השלישיהכשרה, תפקידי 

 תפקידים במכללות ובאוניברסיטאותלהשתלבות במחקר ובפתיחת אפשרויות  
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ועדת בהשלמות בהתאם ועל פי החלטת סטודנטים שלגביהם חסר רקע אקדמי חיוני לתכנית יחויבו 

ימודיהם לא יחושבו במניין נקודות הזכות של לימודי התואר השני הקורסים החיוניים ל הקבלה.

  כוללים:

 קורסי השלמה

 מס שעות שם הקורס מספר קורס סמסטר

 א' סטרסמ
 סמסטר ב'
 סמסטר א'
 סמסטר ב'

921-9-2269 
921-9-2219 
921-9-2379 
921-9-2349 

 ב'-א' ומבוא למחשבת החינוך 
 או                     

 ב'-גיה של החינוך א'מבוא לסוציולו

1  
 
1  

 
 א' סטרסמ

 סמסטר ב'
 סמסטר א'
 סמסטר ב'

921-9-9339 
921-9-9129 
921-9-3319 
921-9-3379 

 ב'-א' ומבוא לפסיכולוגיה חינוכית 
 או                    

 ב'-א' ו קוגניטיביתמבוא לפסיכולוגיה 

1  
 
1  

 א' סטרסמ
 סמסטר ב'

 

921-9-9329 
921-9-9729 

  1 ב'-א' ומבוא לשיטות מחקר כמותיות 

 סמסטר ב'
 

  3 שיטות מחקר איכותניות  921-9-3932

 א' סטרסמ
 

  3 שיטות מחקר כמותיות  921-9-2449

 

 תכנית הלימודים

על בחירת קורסים מתוך ארבעת אשכולות על קורסי חובה והלימודים בשני הנתיבים מבוססים 

מה ספציפית לכל שנת לימודים מתפרסמת בנפרד לקראת פתיחת ההרשמה ירש הליבה של התוכנית,

 היקפי הקורסים הדרושים בכל אחד מהאשכולות. קורסי החובה ולהלן פירוט 

 

 קורסי חובה

 קורסים אלה יכולים להכלל במניין נקודות הזכות הנדרשות לחובת אשכול "מחקר והערכה בחינוך".*

 

 

 :ליבה / סקת בארבעה אשכולותהתכנית עו

סה"כ לנתיב  נושאי הקורסים  /ליבה אשכולות 
 המחקרי 

סה"כ לנתיב 
 הכללי 

, 29-מה צריכות להיות מטרות החינוך במאה ה מטרות החינוך 
 בכלל, בישראל בפרט? 

 נק"ז 4 נק"ז  4

כיצד ניתן לחנך? כיצד אנשים לומדים?  מהן דרכי  תהליכים חינוכיים 
ההוראה המתאימות ביותר למטרותינו הלמידה ו

ולהקשרים בהם אנחנו נמצאים או מסוגלים 
 ליצור?

 נק"ז 92 נק"ז  4

 מס' נק"ז שם הקורס  מספר הקורס  סמסטר

 לנתיב המחקרי

 מס' נק"ז

 לנתיב הכללי 

סמס' א' 

 סמס' ב'

921-2-3249 

921-2-3939 

רית איכותית מתודולוגיה מחק

 *)מחקר והערכה בחינוך( 

 נק"ז  4 נק"ז 4

סמס' א' 

 סמס' ב'

921-2-2239 

921-2-2299 

 מתודולוגיה מחקרית כמותית 

 *)מחקר והערכה בחינוך(

 נק"ז 4
- 
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כיצד ניתן ורצוי לחולל שינוי חינוכי, בכלל,  שינוי חינוכי 

 ובמערכת החינוך הישראלית, בפרט?
 נק"ז  4 נק"ז 4

כיצד נדע אם אנחנו מגשימים את מטרותינו?  מחקר והערכה בחינוך
צד נוכל לקבל החלטות מבוססות ראיות לגבי כי

אימוץ חידושים חינוכיים? כיצד נוכל להבין 
 תהליכים חינוכיים?

 נק"ז  4 נק"ז   4

921-2-1119/2/1 

921-2-111/3/4/6/7 

                                    עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

 נק"ז 3/4
 

 נק"ז 3/4

 נק"ז 3/4
 

 נק"ז 3/4

 

 נק"ז ועבודת גמר 63(: לנתיב המחקרי )עם תזה

 )נק"ז  4קורסי חובה )מחקר והערכה 

 נק"ז  91בחירה מתוך אשכולות הליבה 

 :)ק"זנ 4בחירה )מתוך ההיצע של המסלול או של מסלולים אחרים 

נק"ז 4 עבודת גמר 

 מומלץ לבחור את הקורסים בהתאם לכיוון המחקר ובהתייעצות עם המנחה

 ובחינת גמרנק"ז  31:  (ללא תזה תיב הכללי )לנ

  )נק"ז  4קורס חובה )מחקר והערכה 

  נק"ז 94בחירה מתוך אשכולות הליבה 

  :נק"ז  94בחירה מתוך ההיצע של המסלול או מסלולים אחרים 

  בחינת גמר 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 נתיב כללי 

 46% קורסים

 96% בחינת גמר

 

 נתיב מחקרי 

 63% קורסים 

 63% עבודת גמר

 

, יו''ר התמחות  תכניות לימודים והוראה ,איריס טבקדר' ל ניתן לפנותלפרטים נוספים 

@bgu.ac.ilitabak ,  72 , בניין679חדר. 

 

 

mailto:itabak@bgu.ac.il
mailto:itabak@bgu.ac.il
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 התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוך: תוכנית משותפת עם המחלקה לפסיכולוגיה

הפסיכולוגיה ם מכוונים לעודד עיון ומחקר בתחוכוללים עבודת גמר, המוסמך בפסיכולוגיה לימודי 

בתחומים החינוכית ולתת הכשרה והכנה ראשונית לקראת התמחות ביישום הפסיכולוגיה החינוכית 

   השונים.

 
 טיפולית וחטיבה מחקרית.-ישנן שתי חטיבות לימוד שונות  במסגרת ההתמחות : חטיבה יישומית

התכנית הינה תכנית משותפת למחלקה לחינוך ולמחלקה לפסיכולוגיה. התכנית עצמה מתקיימת 

 השנה במהלך .בשנתיים השני התואר לימודי את לסיים התלמידים על ומתנהלת במח' לחינוך.

ם הרלוונטיים יהטפסהמחקר.  הצעת את הגמר ויגיש עבודת לכתיבת מנחה התלמיד ימצא הראשונה

 פקולטה למדעי הרוח והחברה.נמצאים  באתר 

 

היא להכשיר את בוגריה לעבודה מטרת הלימודים בחטיבה זו : טיפולית-חטיבה היישומיתה

תכנית הלימודים מתמקדת בנושאי היסוד של   כפסיכולוגים חינוכיים במערכות חינוכיות שונות.

לוגית ורווחה נפשית הפסיכולוגיה החינוכית, תוך דגש על נושאים הקשורים לקידום התפתחות פסיכו

הערכה ומניעה של קשיים תפקודיים ורגשיים  באוכלוסיית התלמידים בכלל  ;במערכות החינוך

איתור והתערבות טיפולית בילדים הסובלים מתפקוד לקוי או מצוקות  ;בקבוצות סיכון בפרט

החינוכי פעילות הפסיכולוג של רגשיות. במסגרת הלימודים ניתנת לתלמידים ראיה אינטגרטיבית 

תוך התמקדות   בתוך המערכת הבית ספרית ובמערכות הסובבות אותו )משפחה, קהילה, חברה, וכו'(

התכנית  ואחרים.  םעל תהליכים התפתחותיים, רגשיים, קוגניטיביים, חברתיים, מוטיב ציוניי

ומה היישומית עומדת בדרישות של הועדה המקצועית של מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות ובסי

                                                           ניתן להתחיל בתהליך התמחות בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. 

 :תוכנית הלימודים

 :קורסי חובה בחטיבה היישומית

 מס' נק"ז שם הקורס  מספר הקורס  שנה 
 939-2-3931 –סמ' א'  שנה א' 

 939-2-3291 –סמ' ב' 
  4 חובה  –ר למתקדמים שיטות מחק

 921-2-9329 –סמ' א'  שנה א' 
 921-2-9379 –סמ' ב' 

  4 חובה  –פסיכו דיאגנוסטיקה 

 שנה א' 
 
 

 שנה א' 

 921-2-4639 –סמ' א' 
 921-2-4699 –סמ' ב' 

 
 קורס חדש 

גישות   -טיפול פסיכולוגי בילדים 
 חובה  -דינמיות והומניסטיות 

 
לדים עבודה טיפולית מודרכת עם י

  חובה הדרכה –בהקשר מערכתי 

4   
 
   
2   

 921-2-9349 –סמ' א'  שנה א' 
 921-2-9439 –סמ' ב' 

  4 חובה  – שנה א' -פרקטיקום 

 921-2-3942סמ' א'  שנה א' 
 921-2-3912סמ' ב' 

 
 

 קורס חדש 

נושאים בסיסיים במחקר פסיכולוגי 
השלכות על בי"ס כבסביבה  –חינוכי 

 חובה  רגשית חינוכית
 

נושאים בסיסיים במחקר פסיכולוגי 
יישומי הערכה, תכנון –חינוכי 

 והתמודדות בבי"ס 

4  
 
 
 
2  
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מטרת החטיבה המחקרית הנה להכשיר בפסיכולוגיה במערכת החינוך:   מחקריתה חטיבה

סטודנטים בעלי אוריינטציה מחקרית אשר מעוניינים להמשיך במחקר פסיכולוגי בתחום החינוכי או 

את התמחותם ללימודי דוקטורט בתחום. במסגרת מסלול זה ניתנת לסטודנטים  מעוניינים לפתח

הזדמנות להעמקת הידע בהיבטים מחקריים שונים בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית ולפיתוח היכולות 

המחקריות. תכנית הלימודים בחטיבה המחקרית תגובש בשנה הראשונה יחד עם יועץ/ת מטעם 

 נק"ז. 44 לצבור  שני חייבים לתואר לכל סטודנט. התלמידיםהמסלול ותותאם באופן אישי 

 

חשוב להדגיש כי תכנית הלימודים בחטיבה המחקרית אינה כוללת את הקורסים המכשירים 

 פסיכולוגים חינוכיים יישומיים וקורסים אלו אינם פתוחים לתלמידי החטיבה.

יה מנחה אשר ילווה אותו מתחילת כוללים עבודת גמר. לכל תלמיד יהלימודי המוסמך בפסיכולוגיה 

 התלמידים חייבים לקחת את הקורסים הבאים, תוך התייעצות עם המנחה ובאישורו:לימודיו. 

 

  :מחקריתה קורסי חובה בחטיבה

 מס' נק"ז שם הקורס  מספר הקורס  שנה 

 939-2-3931 –סמ' א'  שנה א' 

 939-2-3291 –סמ' ב' 

 א'שיטות מחקר למתקדמים 

 ב' למתקדמים רמחק שיטות

2 

2 

קורס אחד הקשור לאחד התחומים הבאים : פילוסופיה  שנה א' 
או סוציולוגיה של החינוך, מנהל החינוך, הוראה אות 

 תוכניות לימודים 

4  

 נק"ז  8 סה"כ

 

 

 

 

 921-2-9669סמ' א'  שנה ב' 
  921-2-9619סמ' ב' 

  4  חובה –שנה ב'  –פרקטיקום 
 

 921-2-3932סמ' א'  שנה ב'
 921-2-3992סמ' ב' 

שיפור  בית ספר כסביבה רגשית 
  חובה –והתנסות חינוכית תיאוריה 

 
 

4  
 

 

 921-2-3232 שנה ב' 
 

921-2-3143 

 חובהפסיכופתולוגיה )אחת לשנתיים( 
  

אתיקה בפסיכולוגיה חינוכית )אחת 
 חובהלשנתיים(

4  
 
2  

 921-2-3443סמ' א'  שנה ב'
 921-2-3643סמ' ב' 

  4 חובה פסיכותרפיה אינטגרטיבית 
 

  1   קורסי בחירה 

 921-2-1113 שנה ב' 
921-2-7777 

 עבודת גמר)תזה( סמס' א' 
 עבודת גמר)תזה(סמס' ב' 

 

3  

 "זקנ 48 סה"כ  
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 הבאים: תחומי הדעת  3קורסים מתוך   4

 נק"ז.  24 –נק"ז, קורסי בחירה  24 -סה"כ קורסי חובה 

 בחירת הקורסים  תעשה בהתאם לתכנית אישית שתגובש ע"י מנחה עבודת הגמר)תזה( 

 )כתיבת עבודת גמר( . נק"ז .  48 –סה"כ 

 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 63% קורסים 

 63% עבודת גמר

 

 

 

 : בשתי החטיבות כב הציון הסופי לתוארהר

 63% קורסים 

 63% גמרעבודת 

 
 

 . 1419434טל'         assor@bgu.ac.ilדוא"ל  : יו"ר ההתמחות פרופ' אבי עשור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס' נק"ז  תחומי הקורסים  שנה 

  4  קוגניציה/למידה שנה א' או ב' 

  4 מוטיבציה ורגש  שנה א' או ב' 

  4 פסיכולוגיה התפתחותית שנה א' או ב'

  4 הבדלים בין אישיים )ערכים, נטיות, תכונות(  שנה א' או ב' 
 

   4 תהליכים חברתיים, ארגוניים ובין תרבותיים. שנה א' או ב'
 

  4 שיטות מחקר איכותניות שנה א' או ב'
 

mailto:assor@bgu.ac.il
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 התמחות בייעוץ חינוכי

מכשירה יועצים חינוכיים לעבודה בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות.  בייעוץ חינוכיהתמחות 

רת המערכת החינוכית על תפקידיה ותפקודיה, ורכישת המיומנויות הנדרשות ההכשרה כוללת הכ

למילוי תפקיד היועץ החינוכי. מיומנויות אלה כוללות אבחון המערכת החינוכית ומרכיביה, אבחון 

נויות תקשורת מסייעת ודרכי התערבות ומחקר לצרכים יישומיים. בוגרי תפקודם של תלמידים, מיומ

התכנית מתקבלים לעבודה בייעוץ במסגרות בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים, וכן 

חינוכית. משרד החינוך -במסגרות חינוך לא פורמאליות ואחרות בהן נדרשת פרספקטיבה ייעוצית

 רישיון בייעוץ חינוכי, אך מתנה את מתן הרישיון בתעודת הוראה.מכיר בתכנית כבסיס לקבלת 

 :מבנה הלימודים

ייעוצית קוהרנטית ורחבה, ומכשירה לאוריינטציה -על תשתית אקדמית מבוססתתכנית הלימודים 

 כת שנתיים וחצי )חמישה סמסטרים(מחקרי. התכנית נמש-יישומית שהינה בעלת בסיס תיאורטי

 מוד:מתנהלת בשני נתיבי לי

במשך שנתיים וחצי, לכתוב  בנתיב זה נדרשים הסטודנטים ללמוד קורסיםמחקרי: נתיב  .א

 עבודת גמר מחקרית.  כתובפרויקט סיום יישומי הכולל הערכת צרכים והתערבות, ול

במשך שנתיים וחצי, לכתוב  בנתיב זה נדרשים הסטודנטים ללמוד קורסים: נתיב כללי/ישומי .ב

 ל הערכת צרכים והתערבות. פרויקט סיום יישומי הכול

ההכשרה כוללת יומיים )לפחות( של לימודים עיוניים בכל שבוע, ובנוסף תצפיות ועבודת שדה מודרכת 

בהיקף של יום אחד בשבוע, בכל אחת משתי שנות ההכשרה הראשונות. בסמסטר החמישי, ההכשרה 

 כוללת יום אחד לפחות של לימודים בשבוע. 

ימודים בתכנית אינם מאפשרים עבודה של למעלה מחצי משרה במהלך המבנה הכללי ודרישות הל

השנתיים הראשונות ללימודים. במהלך שנתיים אלה, על הלומדים להקדיש ללימודים שלושה ימים 

 בשבוע לפחות.  מלאים

 

 

 :קורסי השלמה

 סטודנטים שלא למדו במסלולי פסיכולוגיה בתואר ראשון נדרשים להשלים את קורסי הקדם

  ים:הבא

 מס שעות שם הקורס מספר קורס

 921-9-2269סמ' א' 

 921-9-2219סמ' ב' 

 

 921-9-2379סמ' א' 

 921-9-2349סמ' ב' 

 מבוא למחשבת החינוך 

 

 או

 

 מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

1  

 

1  

 

 921-9-9339סמ' א' 

 921-9-9129סמ' ב' 

  במערכת החינוך מבוא לפסיכולוגיה 

  

1  

 

 921-9-9329סמ' א' 

 921-9-9729סמ' ב' 

  1 בחינוךמבוא לשיטות מחקר כמותיות 
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  3 שיטות מחקר איכותניות  921-9-3932סמ' ב' 

  3 שיטות מחקר כמותיות  921-9-2449סמ' א' 

 921-9-3313סמ' א' 

 921-9-3373במ' ב' 

  4 פסיכולוגיה חברתית 

 921-9-3419סמ' א' 

 921-9-2229סמ' ב' 

  4 חותית פסיכולוגיה התפת

 921-9-9119סמ' א' 

 921-9-3449סמ' ב' 

  4 פסיכולוגיה של האישיות 

 

 תכנית הלימודים

 הסטודנטים ללמוד ששה או שבעה קורסי חובה )בהתאם למסלול(.  על

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס

לנתיב 

 המחקרי

 סה"כ נק"ז

לנתיב 

 הכללי

 921-2-7269סמ' א' 

 921-2-4439סמ' ב' 

 4 4 ערכה ליועץ א'כלי ה

 921-2-4629סמ' א' 

 921-2-4129סמ' ב' 

 4 4 עבודה מודרכת בשדה

 921-2-4119סמ' א' 

 921-2-1399סמ' ב' 

 4 4 כלי הערכה ליועץ  ב'

 921-2-7749סמ' א' 

 921-2-7769סמ' ב' 

 4 4 עבודה מודרכת בשדה

 4 4 מתיאוריה לפרקטיקה 921-2-3917סמ' א' 

 921-2-3249סמ' א' 

 921-2-3939סמ' ב' 

 4 4 מתודולוגיה מחקרית איכותית

 921-2-2239סמ' א' 

 921-2-2299סמ' ב' 

 ___ 4 מתודולוגיה מחקרית כמותית

 נק"ז  24 נק"ז 28 סה"כ

 

 נקודות הזכות בקורסי החובה השונים. חלוקתיתכנו שינויים ב 

 

לייעוץ והתואמים את דרישות המוצעים במסלול  החובהקורסי  לבחור מביןבנוסף, על הסטודנטים 

ארבעה במסגרת זו, על הסטודנטים ללמוד וכן, לכתוב עבודת גמר מחקרית )בנתיב המחקרי(. התכנית. 

 מתוך הקורסים על פי הניתן באותה השנה במסגרת תוכנית המסלול. חובהקורסי 

רסים כוללים הקוחינוכית. -יות בסיס בעבודה ייעוציתכוללים הכשרה במיומנו קורסי החובה האלו

אישי, הנחיית צוות ודינאמיקה קבוצתית, -מיומנויות כגון קיום מפגש ייעוצי, ניהול מפגש בין

כמו כן, קורסים אלו עוסקים והתמודדות עם קשיים רגשיים והתנהגותיים אצל ילדים ומבוגרים. 

 חינוכית. -בתכנים מרכזיים בעבודה הייעוצית

הסטודנטים בקורסי בחירה מתוך היצע הורסים הנלמדים את שאר הנקודות על פי הצורך ישלימו 

 במחלקה.
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 פורטפוליו

כל הסטודנטים בתכנית נדרשים לקיים פורטפוליו אשר יסייע בארגון הידע הנלמד בתכנית תוך עיבוד 

 רפלקטיבי וביקורתי, ויצירת אינטגרציה.

 התנסות מודרכת בשדה ועבודה מעשית

היקף של יום בשבוע בשנה הראשונה והשנייה. העבודה תעשה התנסות בשדה במסגרת התכנית תהיה ב

הספר או ארגונים חינוכיים אחרים, תוך הדרכה צמודה של יועץ מומחה )סטודנטים -במסגרת בתי

 הספר בו הם עובדים(. -ספר לא רשאים למלא את הדרישה הזאת בבית-העובדים בבית

 הרכב הציון הסופי לתואר

 : כללינתיב 

 76% קורסים

 26% ינת גמרבח

 

 נתיב מחקרי:

 63% קורסים 

 63% עבודת גמר

 

 

      katzid@bgu.ac.il   1419447,  טל' ד"ר עידית כ"ץ ראש המסלול:

 

 , חברה ומדיניות החינוךבמנהלהתמחות 

 התכנית: מטרת

בלתי פורמאליות, בעל הבנה רחבה ו תלהכשיר סגל בכיר לניהול מערכות חינוך פורמאליו .9

במדיניות החינוך בישראל ובעולם, בתחום המנהיגות ובמינהל החינוכי ובתחום רפורמות 

 וחידושים בארגוני חינוך בחברה משתנה.  

 לספק התנסויות משמעותיות בתחום המנהל החינוכי  והקהילה. .2

 ילות בישראל.ליצור מוקדי מחקר בתחום מנהל מנהיגות ומדיניות חינוכית, וקה .3

 

בהשלמות יחויבו  לתכנית,  חיוניים מקצועות חסרים שלהם האקדמי שברקע סטודנטים

 .השני התואר לימודי של השעות במניין יחושבו לא אלו בהתאם. לימודים
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 קורסי השלמה                                   

 מס שעות שם הקורס מספר קורס

 921-9-2269סמ' א' 

 921-9-2219סמ' ב' 

 921-9-2379סמ' א' 

 921-9-2349סמ' ב' 

 מבוא למחשבת החינוך

 או

 מבוא לסוציולוגיה של החינוך

1  

 

1  

 

 921-9-9329סמ' א' 

 921-9-9729סמ' ב' 

  1 מבוא לשיטות מחקר כמותיות 

  3 שיטות מחקר איכותניות  921-9-3932סמ' ב' 

  3 שיטות מחקר כמותיות  921-9-2449סמ' א' 

 

 קורסי חובה 

סה"כ נק"ז  שם הקורס:    מספר הקורס 

 בנתיב הכללי 

 נק"ז  סה"כ

 בנתיב המחקרי 

  2  2 תיאוריות בסיסיות במינהל החינוך  921-2-3397סמ' א' 

  2  2 מדיניות חינוכית  921-2-3344סמ' א' 

 921-2-3249סמ' א' 

 921-2-3939סמ' ב' 

 א' מתודולוגיה מחקרית איכותית 

 ב' דולוגיה מחקרית איכותית מתו

4  4  

 921-2-2239סמ' א' 

 921-2-3939סמ' ב' 

 א'מתודולוגיה מחקרית כמותית 

 'ב כמותית מחקרית מתודולוגיה

 4  

 921-2-1339סמ' א' 

 921-2-1349סמ' ב' 

  4  4 כלכלת החינוך 

 921-2-7939סמ' א' 

 921-2-7999סמ' ב' 

 א' פרויקטים בחינוך 

 'ב  נוךבחי פרויקטים

1   

 נק"ז  13 נק"ז  18 סה"כ  קורסי חובה 

 נק"ז 24 קורסי בחירה 

 נתיב כללי

 נק"ז 22

 נתיב מחקרי
 שנה ב'

 

921-2-1119 

921-2-1114 

 עבודת גמר )סמס' א'( 

 ב'( עבודת גמר )סמס'

 

 

6 

6 

 נק"ז 3

  נק"ז 2 בחינת גמר ______ ב' שנה

 נק"ז 42 נק"ז 42 סה"כ
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 הסופי לתוארהרכב הציון 

 יישומי: הכללי/בנתיב 

 46% קורסים

 96% בחינת גמר

 

 נתיב מחקרי 

 63% קורסים 

 63% עבודת גמר

 
: נוספיםלפרטים   

נהל, חברה ומדיניות חינוךלפרופ' אסמעיל אבו סעד, יו"ר מ  

abusaad@bgu.ac.il 
 

 
 (*)סוציולוגיה של החינוך חברה וחינוךמגמת לימוד ב

זו הם במסגרת הנתיב  מגמההלימודים ב. נהל חברה ומדיניות החינוךחות מתוך ההתממגמה ב

 .י בלבדהמחקר

ן בתעודה יצוי לאשם המגמה נהל חברה ומדיניות החינוך, סמך במיקבלו תעודת מוהמגמה בוגרי *

  באישור הזכאות לתואר אלא בגיליון הציונים בלבד./או ו

 

 ערק

מדוע קיימים פערים חברתיים בחינוך וכיצד הם באים לידי ביטוי? מדוע מערכת החינוך והתקשורת 

עסוקות במבחני הישגים בני"ל? מדוע מנהלי בתי ספר מודאגים מבחינות המיצ"ב? כיצד מערכת 

החינוך מעצבת את האזרחים העתידיים? כיצד היא מחנכת לתרבות ישראלית? אם אילו סוגיות 

תרבותית? והאם היא נותנת מענה לכל הקבוצות -ת מערכת חינוך ציבורית בחברה רבמתמודד

 החברתיות, תרבותיות ואתניות בישראל?

 . מגמה זואלו הן מקצת השאלות שיעמדו בבסיס 

 ועמוקים רחבים חברתיים תהליכים ביטוי לידי באים בא וייחודית חשובה, מעניינת זירה הינו החינוך

 תרבותיים, חברתיים, כלכליים תהליכים להבין בה ללומדים הזדמנות קתמספ זו מגמה. יותר

 ובישראל בכלל החינוכי השדה של הפריזמה דרך, הגלובלי בעידן המדינה את המאפיינים ופוליטיים

 והעשייה החינוך מערכת על משפיעים אלו תהליכים בו האופן על דגש שמה זו תוכנית כן כמו. בפרט

 והחברה המדינה, החינוך מערכת בין המשתנים הגומלין ביחסי התוכנית קתעוס במיוחד. החינוכית

 . החינוך במערכת האחרונה של וגדל ההולך ובתפקידה האזרחית
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 :מטרות

פיתוח ראיה ביקורתית המתבססת על הבנה תיאורטית סוציולוגית עמוקה. 

ופוליטיים בהם  חברתיים,ם, יפיתוח ראיה רחבה על מערכת החינוך הנטועה בהבנת ההקשרים הכלכלי

 .מדיניותה רכת החינוך הישראלית ובהם מתעצבתפועלת מע

יכולות להתבוננות  פיתוח –ים בישראל בהקשרם הגלובליחינוכי ותהליכים הבנת המדיניות החינוכית

 .השוואתית

גש על בחינה של מדיניות ופרקטיקות חינוכיות דרך ישומן של תיאוריות סוציולוגיות ביקורתיות ותוך ד

 ..תרבותיות, לאומיות, הגירה ועוד-סוגיות כגון: מגדר, רב

 

 :קהל  יעד

 סטודנטים. האזרחית והחברה המדינה, החינוך מערכת בין הגומלין ביחסי המתענייניםסטודנטים 

, החינוך במשרד מדיניות כמעצבי, כחוקרים החינוך ומדיניות החינוך מערכת על להשפיע השואפים

 . פורמאלי הבלתי החינוך באמצעות או ,מקומיות ברשויות

 : אל הלימודים במגמה זו מופנים

החברה ומדעי חינוך בוגרי סטודנטים 

וחברה חינוך של שאלות סביב במחקר לעסוק המעוניינים מצטיינים סטודנטים . 

מחקרי באפיק להתמקצע המעוניינים החברה ומדעי לאזרחות מורים 

פורמאלי הבלתי ובחינוך השלישי המגזר של חינוכיות בעמותות עובדים  

. בהתאם בהשלמות יחויבו לתוכנית חיוניים מקצועות חסרים שלהם האקדמי שברקע סטודנטים

קורסי השלמה פירוט ראה ) .השני התואר לימודי של השעות במניין יחשבו לא אלו לימודים

  (בהתמחות מינהל חברה ומדיניות החינוך

 

 תוכנית הלימודים

 קורסי חובה:
 

 נק"ז שם הקורס   מספר הקורס 

 

  2 מדיניות חינוכית  921-2-3344סמ' א' 

 921-2-3249סמ' א' 
 

 921-2-3939סמ' ב' 

 א' מתודולוגיה מחקרית איכותית 

 ב' מתודולוגיה מחקרית איכותית 

4  

 921-2-2239סמ' א' 
 

 921-2-2299סמ' ב' 

 א'מתודולוגיה מחקרית כמותית 

 ב'תית מתודולוגיה מחקרית כמו

4  

 921-2-1339סמ' א' 

 921-2-1349סמ' ב' 

 א'כלכלת החינוך 

 ב'כלכלת החינוך 

4  

 921-2-3632סמ' א' 

 921-2-3692סמ' ב' 

תיאוריות ביקורתיות 

 א'+ב' בסוציולוגיה של החינוך

4  
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 נק"ז  18 סה"כ  

 קורסי בחירה 

 ב'-א' ושנה 

 נק"ז 18

נק"ז מחוץ  4)

 למסלול(

 921-2-1119 ב'שנה 

921-2-1114 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

 נק"ז 6

 נק"ז 6

 נק"ז 3סה"כ 

 נק"ז 42 סה"כ לתואר

 
 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 63% קורסים 

 63% עבודת גמר

 
 

 לפרטים נוספים: 

    @bgu.ac.ilhalleli דר' הללי פינסון ,  יו"ר המגמה 

  72בניין  979חדר  91-97, יום ב' 1419431טל' 
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       בפוליטיקה וממשל לימודים לתואר שני

 (831-2 )סימן מחשב

 :מטרת הלימודים

מדינות וחברות עוברות בתקופתנו שינויים מהותיים בעקבות תהליכי הגלובליזציה אשר מניבים תמורות רחבות 

מנגנוני  אנו עדים לשינויים בנורמות החברתיות, חוקים, .ליחס שבין חברה אזרחית וממשלהיקף בכל הקשור 

התמורות הפוליטיות  .כמו גם במשמעותן של גבולות הריבונות והטריטוריה ,ניהול ומנהל, יחסי חברה ומשטר

החל מקריסתה של בריה"מ וכינונן של מדינות חדשות, דרך עלייתם של כוחות  22-שהתחוללו בסוף המאה ה

משפיעים על מעמדה של הדמוקרטיה. כלכליים -דתיים ואתניים קיצוניים, וכלה בהרחבתם של הפערים הגיאו

היסטוריה וגיאוגרפיה, מצריכים עיון מעמיק חוצה  ,השינויים הללו, שנושקים בפוליטיקה, כלכלה, סוציולוגיה

. הלימודים לתואר שני במחלקה לפוליטיקה וממשל מתמקדים בשינויים אלה תוך דגש גבולות דיסציפלינריים

התגבשו במחלקה "קהילות ידע". תחומים אלה הם זהות וזיכרון,  מיוחד על תחומי מחקר מסוימים, סביבם

 מרחב וזכויות אדם, לימודי אירופה ולימודי אפריקה.

זהות וזיכרון נהפכו בעשורים האחרונים למושגי מפתח בפוליטיקה המקומית כמו בפוליטיקה הגלובלית. התופעה 

כמו זכויות של מיעוטים, המקום של הדת של זהות קולקטיבית ניצבת במרכז מחלוקות פוליטיות חשובות 

במרחב הציבורי, והדילמות העמוקות של המדינה מול קבוצות מהגרים. מרכז עבודתה של קהילת הידע "מרחב 

קידומן של זכויות אדם \גומלין בין ייצור המרחב לבין הפרתן עומדת הטענה כי ישנם יחסי "וזכויות אדם

חברתיים  טים ידע חדשני להבנת תהליכים היסטוריים, פוליטייםלסטודנ לימודי אפיקה מקניםוקהילות. 

 .כמו גם מיומנויות מחקריות לחקר חברות ותרבויות אפריקאיות בעבר והווה ,וכלכליים בהקשר של אפריקה

 ,קהילת הידע לחקר הפוליטיקה והחברה האירופית חוקרת את המימדים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים

ים, כמו גם מימדים נוספים, של פרוייקט האינטגרציה האירופית וזאת תוך בחינה מעמיקה התרבותיים, המשפטי

של המשטר האירופי ומערכת יחסיו עם ישראל ומדינות שלישיות אחרות, בדגש על הפיכתו של גוש פוליטי זה 

 .מקהילה לאיחוד

 :תוכנית הלימודים מיועדת

 להקנות ידע בסיסי ורחב והבנת תהליכים פוליטיים. .8

 להכשיר סטודנטים בעריכת מחקרים פוליטיים. .2

 להכשיר סטודנטים לתפקידים יישומיים. .3

 

 שנתיים. :משך הלימודים

 נתיבי הלימוד:

 הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד:

 .דת גמר(כללי עם בחינת גמר )ללא עבו)תיזה( ונתיב עם עבודת גמר  מחקרינתיב 
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 :תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 .של המחלקה עפ"י נתונים אישיים של מועמד הקבלהעדת ו ע"י יםנקבע -קורסי השלמה

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 ת תזהסדנ 831.2.2232 'א

 

2 

מרכזיות במחקר המודרני של גישות וסוגיות  831.2.2282 'א

 הפוליטיקה

4 

 831.2.2234 'א

831.2.2244 

 א' תיאוריה פוליטית

 ב' פוליטית תיאוריה

8 

8 

 נק"ז 8

  קורסי סמינר 4

 'ב-ו' א

 נק"ז 14

 801.2.2823 א'

801.2.2883 

 קורס במתודולוגיות איכותניות א'

 ב' איכותניות במתודולוגיות קורס

2 

2 

 2 הידע מקהילות באחת קורס לבחור יש שנה בכל

 נק"ז 6

 831.2.0008 ב'

831.2.0002 

 עבודת גמר

 עבודת גמר

4  

4  

 נק"ז 8

 נק"ז 66 סה"כ נק"ז לתואר

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 32% קורסים

 32% עבודת גמר

 

 

 נתיב הכללי:תוכנית הלימודים ב

 .של המחלקה עפ"י נתונים אישיים של מועמד הקבלהעדת ו ע"י יםנקבע -קורסי השלמה

 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

מרכזיות במחקר המודרני גישות וסוגיות  831.2.2282 'א

 של הפוליטיקה

4 

 801.2.2823 א'

801.2.2883 

 קורס במתודולוגיות איכותניות א'

 ב' איכותניות במתודולוגיות קורס

2 

2 
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 831.2.2234 'א

831.2.2244 

 תיאוריה פוליטית א'

 ב' פוליטית תיאוריה

8 

8 

 "זנק 11

 נק"ז 66  סמינרים  'ב-ו' א

 נק"ז 2 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 66 סה"כ נק"ז לתואר

 

 

 הזכאות לגשת לבחינה בתיאום ובאישור המחלקה.. מתקיימת לאחר סיום חובות השמיעה בתואר -בחינת גמר

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 12% קורסים

 22% בחינת גמר

 

 ansegal@bgu.ac.il, 1466616-21: ות המחלקהמזכירניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 .את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהבנוסף גם חובה עליכם לקרוא 

mailto:ansegal@bgu.ac.il
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       בכלכלה לימודים לתואר שני

 (241-1 )סימן מחשב
 :מטרת הלימודים

 כדי הראשון, בתואר שנרכש והמעשי התיאורטי הידע את להעמיק נועדה בכלכלה הלימודים לתואר שני תכנית

את  ולהכשיר והציבורי העסקי במגזר בכירים מקצועיים תפקידים לאיוש הכלים את התכנית להקנות לבוגרי

 .מתקדמים מחקר ללימודי בכך ניםיהמעוני

 :השלמות

וועדת  במידה, יכולים להגיש מועמדותה, אך בתחומים כמותיים בלבד בכלכל שאינו ראשון תואר בעלי מועמדים

 ועדת תקבע ההשלמות, שנת של סיומה לאחר השלמות. תכנית תקבע לתכנית, מיםמתאי הם כי תמצאהקבלה 

  .לתואר שני במחלקה סטודנטיםכ תכניתלהגיש מועמדות ל רשאים הם האם הקבלה של התואר השני

 א' וב', מאקרו א' וב', אקונומטריקה, מחיריםתורת ה: הבאים את המקצועות כוללת טיפוסית השלמות שנת

 מתמטיקה לכלכלנים א' וב'.

 

 תוכנית השלמות

 מס שעות שם הקורס מספר קורס

241-2-1212 

241-2-2112 

 מתמטיקה לכלכלנים א'

 טיקה לכלכלנים ב'מתמ

1 

1 

241-2-2312 

241-2-2342 

 תורת המחירים א'

 תורת המחירים ב'

 + תרגול1

 +תרגול1

241-2-1232 

241-2-2322 

 מאקרו כלכלה א'

 מאקרו כלכלה ב'

 + תרגול1

 +תרגול 1

 + תרגול1 מבוא לאקונומטריקה 241-2-2302

 

 

רסים: מתמטיקה לכלכלנים א' ומתמטיקה מועמדים שלא למדו במסגרת לימודי התואר הראשון את הקו

הראשונה בלבד. קורסים אלו לא מזכים בנקודות  לכלכלנים ב' ילמדו אותם במהלך לימודי התואר השני, בשנה

למועמדים שהתקבלו ללימודי קורסי השלמה  את .לקבוע קורסי השלמה נוספים בהתאם המחלקה רשאית זכות.

או בממוצע אחר עפ"י החלטת  01של לפחות בממוצע הראשונה לימודים השנת עד תום יש לסיים  השלמה

 ועדה.וה

  נתייםש :משך הלימודים

 נתיבי הלימוד:

 סטודנטיםל בעיקרו מיועד המחקרי נתיבה וכללי. מחקרי לימוד: נתיבי שניב קיימיםהלימודים במחלקה מת

לסטודנטים  בעיקרו מיועד יהכלל נתיבה שלישי. לתואר לימודים המשך ושוקלים בכיוון עיוני המעוניינים

בכירים  כלכליים תפקידים לאיוש כבסיס השונים הכלכלה בענפי יותר ורחב מעמיק ידע לרכוש םהמעונייני

 .והציבורי העסקי הסקטור בתחום
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השתתפות  ,גבוהים אקדמיים בהישגים מותנית המחקרי הסטודנטים בנתיב מעמד על שמירהה :נתיב מחקרי

 במחקר. משביעת רצוןהמחקרי, והתקדמות בסדנת החובה למסלול 

 ינחה העבודה הסדנאות. את אחת במסגרת ותוצג משמעותי מחקרי חיבור תהווה הגמר עבודת :עבודת גמר

להגיש את ו לקבוע מנחה לעבודה סגל בדרגת מרצה ומעלה מהמחלקה. על הסטודנטים בנתיב המחקרי חבר

ודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודים. עב

 ללימודים.

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 1 תיאוריה כלכלית מיקרו 241-1-1312 'א

 1  תיאוריה כלכלית מאקרו 241-1-1232 א'

 4 2אקונומטריקה  241-1-1322 א'

 241-1-0243 א'

241-1-3112 

 כלכלית ב' -תיאוריה מיקרו*

  ב' כלכלית-מאקרו אוריהית*

1 

1 

 1 1 אקונומטריקה 241-1-1302 א'

 241-1-3310 א'

241-1-3340 

 סדנת מחקר א'

 סדנת מחקר ב'

2 

2 

 נק"ז 21  קורסי בחירה 4 ב' -א' ו

 241-1-0002 ב'

241-1-0001 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

 נק"ז 1.1

 "זנק 1.1

 נק"ז 7סה"כ 

 נק"ז 77 סה"כ לתואר

 הקורסים לפי תחום עבודת התזה. 1 קורס אחד מבין*
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בסדנת מחקר בשנה חייבים להשתתף סטודנטים בנתיב המחקרי : לסטודנטים בנתיב המחקרי מחקר סדנת

 השנייה.

נה( בפני שופטי העבודה. ציון עם סיום תהליך שיפוט העבודה, הסטודנטים ייבחנו בבחינת גמר )הג: בחינת גמר

 לפחות. 51עובר בבחינה הינו 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 13% קורסים

 43% עבודת גמר

 23% בחינת גמר

 

 הנתיב הכללי:

 קורסי חובה

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 1 א' כלכלית-מיקרו תיאוריה 241-1-1312 א'

 1 ת א'כלכלי-תיאוריה מאקרו 241-1-1232 א'

 142-2-5011 א'

142-2-5091 

 2אקונומטריקה 

 1אקונומטריקה 

4 

1 

נק"ז 27 קורסי חובה  

 נק"ז 21 ב'-א' ו קורסי בחירה 7

 נק"ז 7 מ.א. סמינר  241-1-5342 ב'

 נק"ז 77 לתוארסה"כ 

 

 בחינת גמר:

השמיעה חובות  בתום השנה השנייה ללימודים, לאחר סיום בחינת גמרב על הסטודנטים להבחן

 עבודת הסמינר.והגשת 
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 : הרכב הציון הסופי לתואר

 01% קורסים

 21% בחינת גמר

 

 

 

 ממחלקות אחרות ראשון תואר מלימודי קורסיםב הכרה

בקורסים עודפים  הראשון התואר מלימודי ירכלה ניתן היועץ ובאישור סטודנטיםה ובחר בה להתמחות בהתאם

הראשון בכלכלה( מרשימה א' בכלכלה )למעט קורסי קדם כמו מתמטיקה  )שלא שוקללו במסגרת לימודי התואר

 ב'(. לחילופין, ניתן ללמוד באישור היועץ קורס בחירה במחלקה אחרת.-לכלכלנים א' ו

סטודנטים שיוכרו להם קורס/ים מלימודי שנה ד' בחשבונאות יידרשו לשלם את עלות הקורס/ים על פי כללי 

 אות והסברים לתשלום שכר הלימוד של מדור חשבונות סטודנטים(.התואר השני )ראה חוברת הור

 

 

 

 

 

 

 

  elisg@bgu.ac.il ,0451100-30אליס גנון ניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 לטהאת תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקוגם חובה עליכם לקרוא 

על הסטודנטים להיות בקיאים בתכנית הלימודים שלהם 

ובדרישות האקדמיות ולבדוק שאכן הם מסיימים את 

 חובותיהם האקדמיות בכל שנה.

מסטרבאחריות הסטודנטים לבצע רישום לקורסים בכל ס  

 באמצעות האינטרנט.

mailto:elisg@bgu.ac.il
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       בעבודה סוציאלית לימודים לתואר שני

 (411-2 )סימן מחשב

 : מטרת הלימודים

בודה סוציאלית היא מקצוע פעיל ובו מתח מתמיד בין ההיבטים האקדמיים לבין ההיבטים המעשיים. תוכנית המוסמך ע

 מבקשת לגשר בין שני היבטים אלה ומטרותיה הן: 

 וגלים להעניק ללקוחות שירותי רווחה איכותיים וחדשניים ברמת להכשיר עובדים סוציאליים מיומנים, המס

 הפרט, המשפחה והקהילה. 

  להכשיר אנשי מקצועי המסוגלים להתמודד עם בעיות השעה בחברה הישראלית ועם בעיות הייחודיות לאזור

 הנגב ולפעול לקידום של צדק חברתי. 

 וכנה את המחקר לחלק בלתי נפרד מהפעילות לעודד מצוינות אקדמית ומחקרית ולהקנות מיומנויות שתהפ

המקצועית השוטפת, בין אם בצורת צריכת מחקר וספרות מחקרית עדכנית ובין אם באמצעות ביצוע מחקרי 

 הערכה להתערבויות. 

לפתח מנהיגות מקצועית המאופיינת מצוינות אקדמית ומעשית, שתתרום להתמקצעות והעלאת רמתה של העבודה 

 הסוציאלית.

 שנתיים :לימודיםמשך ה

 נתיבי הלימוד:

  כללי נתיבמחקרי ובנתיב בהמחלקה מציעה תוכנית לימודים בעבודה סוציאלית 

 מגמות לימודים*:  ארבעבתוכנית 

o  הקהילה ושינוי חברתיעבודה סוציאלית בתחום 

o  ילדים ומשפחותעבודה סוציאלית עם 

o  בריאות נפשעבודה סוציאלית בתחום 

o עבודה סוציאלית כוללנית 

 כמו כן מציעה המחלקה 

  **טיפול באמצעות אמנויותבעבודה סוציאלית בהתמחות 

 

 *מגמות הלימודים יצוינו בגיליון הציונים בלבד. 

 **ההתמחות תצוין בגיליון הציונים, באישור הזכאות ובתעודת המוסמך. 

 

ציאלית בטיפול באמצעות יש לציין בעת ההרשמה. שימו לב: ההתמחות בעבודה סו את הבחירה בהתמחות או מגמה

אין נקודות זכות.  04)יומיים עד שלושה ימים בשבוע( ובהיקף של  במשך שנתיים מלאה מתקיימת במערכת אמנויות

  ללמוד מערכת חלקית. לפצל את הלימודים או אפשרות 

 סוציאלית דהובעב מומחה" תארים קבלתל עיוניים זיכוייםשל  הצביר מאפשרתהלימודים בעבודה סוציאלית  תוכנית

 תארים אלו ". משפחות עם סוציאלית בעבודה מומחה"ו" הנפש בבריאות סוציאלית בעבודה מומחה, ""קהילתית
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לבירור הדרישות הנוספות  הסוציאליים למועצת העובדים יש לפנות, הסוציאליים מועצת העובדים מוענקים מטעם

 לקבלת תואר "מומחה".

 ודת גמר:מחקרי עם עבהנתיב מגמות/התמחויות ב

סה"כ נק"ז  מגמה/התמחות

 לקורסים

סה"כ נק"ז 

 לעבודת גמר

סך הכל נק"ז 

 לתואר

 14 8 22 התמחות טיפול באמצעות אמנויות

 14 8 22 מגמה קהילה ושינוי חברתי

 14 8 22 מגמה בריאות הנפש

 14 8 22 מגמה ילד ומשפחה

 14 8 22 מגמה כוללנית

 

 בודת גמר:כללי ללא עהנתיב מגמות/התמחויות ב

סה"כ  מגמה/התמחות

נק"ז 

 לקורסים

סה"כ נק"ז 

 לבחינת גמר

סה"כ נק"ז 

 לתואר

 14 4 14 התמחות טיפול באמצעות אמנויות

 14 4 14 מגמה קהילה ושינוי חברתי

 14 4 14 מגמה בריאות הנפש

 14 4 14 מגמה ילד ומשפחה

 14 4 14 מגמה כוללנית

 

 אמצעות אמנויותטיפול בב התמחותעבודה סוציאלית עם 

היא תכנית ייחודית המספקת כלים מתחום ההבעה במטרה להעשיר את ארגז  טיפול באמצעות אמנויותב ההתמחות

הכלים של העובד הסוציאלי במסגרות עבודה פרטנית, משפחתית וקהילתית. שילוב הגישה היצירתית שואף להעצים את 

קול הייחודי וליצירתיות של הפונים ושל העובדים הסוציאליים המימד ההומניסטי של העבודה הסוציאלית, לתת מקום ל

 ולאפשר גישור בין תרבויות ומתן קול לאוכלוסיות מושתקות.

 ehuss@bgu.ac.il  אפרת הוס דר' ראש המגמה:

mailto:ehuss@bgu.ac.il
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 טיפול באמצעות אמנויותב התמחות - המחקריתכנית הלימודים בנתיב 

 י חובהקורס

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 רווחה ומדיניות   גלובליזציה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *מחקר כמותיות שיטות

  *חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 1שני קורסים בסך לבחור * 

 

 

1 

במחקר  בכלים יצירתייםוש שימ 41124449 ב'
 והערכה

2 

 1 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 41124444 א'

41124444 

 א' סמינר תזה

 סמינר תזה ב'

2 

 41124444 א'

41124444 

 א' הבעה חזותיתסדנת 

 סדנת הבעה חזותית ב'

1 

 2 הכרת חומרים וערכם הטיפולי 41124442 א'

 2 מבוא תיאורטי לכלים יצירתיים 41124448 א'

 41124442 ב'

41124442 

 א' אמנותטיפול בפרקטיקום 

 פרקטיקום טיפול באמנות ב'

1 

 2 טיפול באמנות על פי אוכלוסיות 41124448 ב'

 נק"ז 82 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 1 קורס/י בחירה  א'/ב'

 411-2-9994 ב'

411-2-9992 

א'( עבודת גמר )סמס'  

ב'( עבודת גמר )סמס'  

 נק"ז 2

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת הקורסים בהתאם לדרישות נתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 להציג את הצעת המחקר בקורס: "סמינר תיזה" לפני הגשתה לאישור. מומלץ .נתיבה

ל חבר סגל מן המניין. תחת הנחייה והדרכה ש יםעבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט - עבודת גמר

נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   בשנתון הפקולטה(.הרלוונטי הנמצא הפרק את הפקולטה )יש לקרוא 
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 44% קורסים

 44% עבודת גמר

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי - התמחות בטיפול באמצעות אמנויות

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

  *חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0בסה"כ  שני קורסיםלבחור יש *

 

 

1 

 2 במחקר והערכה בכלים יצירתייםשימוש  41124449 ב'

 1 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 41124444 א'

41124444 

 א' הבעה חזותיתסדנת 

 סדנת הבעה חזותית ב'

1 

 2 הכרת חומרים וערכם הטיפולי 41124442 א'

 2 מבוא תיאורטי לכלים יצירתיים 41124448 א'

 41124442 ב'

41124442 

 א' אמנותטיפול בפרקטיקום 

 פרקטיקום טיפול באמנות ב'

1 

 2 טיפול באמנות על פי אוכלוסיות 41124448 ב'

 נק"ז 82 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 40  קורסי בחירה  ב' -א' ו

 נק"ז 4 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

בתום שנת הלימודים  ,עם סיום חובות השמיעהבבחינת גמר  נובחיכללי ים הלומדים בנתיב הסטודנט - בחינת גמר

 .של מזכירות המחלקה מראש מחייבת אישורההשתתפות בבחינת הגמר . לתואר ההשניי

 רכב הציון הסופי לתוארה

 84% קורסים

 44% בחינת גמר
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 קהילה ושינוי חברתיסוציאלית במגמת  תואר שני בעבודה

 לעבודה במחלקה שני מודים לתואריבמסגרת הל ייחודית מגמה היא חברתי נוייוש קהילתית יתסוציאל עבודהב התכנית

 .בנגב גוריון בן באוניברסיטת סוציאלית

 ידע תיאורטי ומעשי להתערבות בבעיות חברתיות, בקהילות במצוקה  לסטודנטים התכנית מעניקה

ארגונית והתערבות פוליטית בעבודה  תוך שימוש בגישות של התערבות קהילתית, התערבות -ובארגונים 

בתחום ארגונים וולונטריים, התארגנות קהילתית  עשיר וניסיון תיאורטי ידע המגמה סוציאלית. למורי

 ושנוי מדיניות. חברתי לשנוי חברתי, אקטיביזם

  למתקבלים לתוכנית נבנית תוכנית למודים אישית, שכוללת שני קורסי חובה )פרקטיקום בעבודה

ומבחר קורסי   ושנוי חברתי, ניהול משאבים והתערבות בארגונים(, קורסי בחירה של התכנית, קהילתית

 בחירה מהמגמות האחרות המתקיימות במסגרת למודי התואר השני במחלקה ובאוניברסיטה.

 .ניתן לשלב את התכנית בעבודת תזה מחקרית העוסקת בתחום של קהילה ושינוי חברתי   

 ן רב בשימוש בכלים אמנותיים בעבודה קהילתית ניתנת אפשרות לבנות תוכנית לסטודנטים המגלים עניי

 משולבת ביחד עם המגמה לטיפול באמצעים אמנותיים. 

 באוניברסיטת ניו יורק  סוציאלית לעבודה הספר בית עם בשיתוף ומתקיימת פותחה הלימודים תכנית

((Hunter College. 

 
  ronika@bgu.ac.il דר' רוני קאופמןראש המגמה: 

 
 

 במגמת קהילה ושינוי חברתי המחקריתכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניות

 *שיטות מחקר כמותיות

 * חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסה"כ *

 

 

1 

 1 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 41124444 א'

41124444 

 א' סמינר תזה

 סמינר תזה ב'

2 

 41124444 א'/ב'

41124442 

 א' התערבות ושינוי בארגונים

 בארגונים ב' התערבות ושינוי

1 

 41124484 א'

41124282 

 למתקדמים א' פרקטיקום קהילתי

 פרקטיקום קהילתי למתקדמים ב'

1 

 נק"ז 84 סה"כ קורסי חובה

mailto:ronika@bgu.ac.il
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 41124428 א'/ב'

41124222 

41124429 

41124424 

41124242 

41124442 

41124222 

 

41124414 

 *עושים קמפיין חברתי

 *שיטות לקידום זכויות העובדים

 *ם לשינוי חברתיאקטיביז

 *אקטיביזם לקידום צדק סביבתי

 *עבודה סוציאלית בינלאומית

 *שיטות לקידום צדק חברתי

פיתוח קהילתי, אמנות ואקטיביזם 
 יצירתי

 *פוליטיקה של חקיקה חברתית

 2 מינימוםשלעיל קורסים ה*לבחור מ
 נק"ז

 

 נק"ז  2-48 קורסי בחירה  ב'-א' ו

א'( עבודת גמר )סמס'                                      41129994                                                ב'  

  ב'(עבודת גמר )סמס'                                       41129992                                                   

0  

0  

 נק"ז 2

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

קורסים בהתאם לדרישות ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת כללי מותנה באישור נתיב חקרי למ נתיבמעבר מ

 להציג את הצעת המחקר בקורס: "סמינר תזה" לפני הגשתה לאישור. מומלץ .נתיבה

הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן המניין. כללי  עבודת - גמרעבודת 

נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון סגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. מ

   הפקולטה )יש לקרוא הפרק בשנתון הפקולטה(.

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 44% קורסים

 44% עבודת גמר
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 מגמה קהילה ושינוי חברתי ב הכלליתכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס נהש

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניות

 *שיטות מחקר כמותיות

 * חברתית אפידמיולוגיהל מבוא

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסך יש *

 

 

1 

 1 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 41124444 ב'א'/

41124442 

 א' התערבות ושינוי בארגונים

 התערבות ושינוי בארגונים ב'

1 

 41124484 א'

41124282 

 למתקדמים א' פרקטיקום קהילתי

 פרקטיקום קהילתי למתקדמים ב'

1 

 נק"ז 42 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 88 קורסי בחירה  ב'-א' ו

 41124428 א'/ב'

41124222 

41124429 

41124424 

41124242 

41124442 

41124222 

41124414 

 עושים קמפיין חברתי*

 שיטות לקידום זכויות העובדים*

 אקטיביזם לשינוי חברתי*

 אקטיביזם לקידום צדק סביבתי*

 עבודה סוציאלית בינלאומית*

 שיטות לקידום צדק חברתי*

 פיתוח קהילתי, אמנות ואקטיביזם יצירתי.

 פוליטיקה של חקיקה חברתית*

 נק"ז 2 מינימום שלעילקורסים הור מלבחיש *

 

 נק"ז 4 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 04 סה"כ לתואר
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 ההשנייבתום שנת הלימודים  ,עם סיום חובות השמיעהבבחינת גמר  נובחיים הלומדים בנתיב הכללי סטודנט - בחינת גמר

 של מזכירות המחלקה. באישור מראשההשתתפות בבחינת הגמר כפופה .  לתואר

  הציון הסופי לתוארהרכב 

 84% קורסים

 44% בחינת גמר

 

 בריאות הנפש עבודה סוציאלית במגמת

פסיכיאטריות במערכות הרווחה, הבריאות   המגמה לבריאות נפש מעניקה לסטודנטים ידע בעבודה עם בעיות והפרעות

ות אבחון קלאסיות וחדשניות, ובמערכת בריאות הנפש. הנושאים הנלמדים נוגעים לאבחון, טיפול ושיקום. נלמדות שיט

והתערבויות קצרות מועד. נלמדות גישות חדשניות לנושא   התנהגותית-שיטות התערבות עדכניות בגישות הקוגניטיבית

 שבע.-כמו מודל ההחלמה, שיתוף מתמודדים ועוד. המגמה פועלת בשיתוף עם המרכז הפסיכיאטרי באר  השיקום

  orlysa@bgu.ac.il ראש המגמה: דר' אורלי שריד

 

 במגמה בריאות הנפש בנתיב המחקריתכנית הלימודים 

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *תניותשיטות מחקר איכומבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

  *חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסך יש *

 

 

1 

 1 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 41124444 א'

41124444 

 א' סמינר תזה

 סמינר תזה ב'

2 

 2  פיזיולוגיים -היבטים פסיכו –רגשות והתנהגות   41124449 א'/ב'

 1 קוגניטיבי-בטיפול התנהגותי  פרקטיקום 41124499 א'/ב'

 פרקטיקום פרטני למתקדמים 41122424 

 *יש לבחור קורס אחד

 

 2  מורכבותסמינר קליני בהפרעות נפשיות  41124444 א'/ב'

 נק"ז 84 סה"כ קורסי חובה

mailto:orlysa@bgu.ac.il
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 נק"ז 48 קורסי בחירה  ב'-א' ו

 41129994 ב'

41129992  

 עבודת גמר )סמסטר א'(

'(עבודת גמר )סמסטר ב  

0  

0  

 נק"ז 2

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

לדרישות  קורסים בהתאםהמחלקתית, והשלמת  כללי מותנה באישור ועדת המוסמכיםנתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 להציג את הצעת המחקר בקורס: "סמינר תיזה" לפני הגשתה לאישור. מומלץ .נתיבה

 

טודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן המניין. כללי עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הס - עבודת גמר

נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   בשנתון הפקולטה(.הרלוונטי הפרק את הפקולטה )יש לקרוא 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 44% קורסים

 44% עבודת גמר

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי במגמה בריאות הנפש

 קורסי חובה

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

  *חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסך יש *

 

 

1 

 1 פרקטיקום לבחירה  א'/ב'

 2 פיזיולוגיים -היבטים פסיכו –רגשות והתנהגות   41124449 א'/ב'

 41124499 א'/ב'

41122424 

 קוגניטיבי-בטיפול התנהגותיפרקטיקום 

 פרקטיקום פרטני

 *יש לבחור קורס אחד

1 
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 2  מורכבות נפשיות סמינר קליני בהפרעות 41124444 א'/ב'

 נק"ז 42 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 88 קורסי בחירה  ב' -א' ו

 נק"ז 4 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

בתום שנת עם סיום חובות השמיעה בבחינת גמר  נוייבח הלומדים בנתיב הכללי )ללא תזה(  יםסטודנט - בחינת גמר

 של מזכירות המחלקה.  באישור מראשנת הגמר כפופה .  ההשתתפות בבחילתואר ההשנייהלימודים 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 84% קורסים

 44% בחינת גמר

 

 ת ילד ומשפחהבמגמעבודה סוציאלית 

המגמה לילד ומשפחה נועדה לפתח אצל הסטודנטים מיומנויות טיפול בילדים ובמשפחות. לכן, תלמידי המגמה 

בוא תיאורטי לטיפול משפחתי והתיאוריה המערכתית, פרקטיקום לטיפול ממחויבים בשלושה קורסים עיקריים: מ

משפחתי, ופרקטיקום לטיפול בילדים. קורסים אלו יכולים להיות לעזר לאלו שירצו להמשיך ללמוד לקראת הסמכה 

ד ידי האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי. קורסי הפרקטיקום מתנהלים בעזרת ראי ח-ת על\ת משפחתי\כמטפל

כיווני, תוך צפייה ישירה בעבודה עם ילדים ומשפחות. הסטודנטים מתנסים בעצמם בטיפול בילדים ומשפחות. מתקבלים 

 סטודנטים בעלי ניסיון בטיפול אשר רוצים להעמיק את הידע שלהם בתחום זה.

 .ac.ilslonim@bgu  ראש המגמה: פרופ' ורד סלונים נבו

 

 מגמה ילד ומשפחה -המחקריתכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

  *רתיתחב אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסך יש *

 

 

1 

 41124444 א'

41124444 

 א' סמינר תזה

 סמינר תזה ב'

2 

 1 פרקטיקום משפחתי 41124144 א'/ב'

mailto:slonim@bgu.ac.il
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 1  ילדיםבטיפול בפרקטיקום  41124442 א'/ב'

 41124429 א'/ב'

41124414 

 א' מבוא לטיפול משפחתי

 מבוא לטיפול משפחתי ב'

1 

 נק"ז 42 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 48 קורסי בחירה   ב'-א' ו

 41129994 ב'

41129992 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

 נק"ז 2

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת הקורסים בהתאם לדרישות נתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 חקר בקורס: "סמינר תיזה" לפני הגשתה לאישור.להציג את הצעת המ מומלץ .נתיבה

הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן המניין. כללי  עבודת - גמר עבודת

נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   בשנתון הפקולטה(. הרלוונטי הנמצא הפרקאת וא הפקולטה )יש לקר

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 44% קורסים

 44% עבודת גמר

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי – מגמה ילד ומשפחה

 קורסי חובה

 נק"ז  שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

  *חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסך יש *

 

 

1 

 1 משפחתיבטיפול פרקטיקום  41124144 א'/ב'

 1  ילדיםב בטיפול  פרקטיקום 41124442 א'/ב'

 41124429 א'/ב'

41124414 

 א' פחתימבוא לטיפול מש

 מבוא לטיפול משפחתי ב'

1 

 נק"ז 42 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 88 קורסי בחירה   ב'-א' ו

 נק"ז 4 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 04 סה"כ לתואר
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בתום שנת עם סיום חובות השמיעה בבחינת גמר  נוייבח ים הלומדים בנתיב הכללי )ללא תזה( סטודנט - בחינת גמר

 של מזכירות המחלקה. באישור מראש השתתפות בבחינת הגמר כפופה . הלתואר ההשנייהלימודים 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 84% קורסים

 44% בחינת גמר

 

 עבודה סוציאלית במגמה כוללנית

הסטודנטים רוכשים טווח רחב של  תחומי בתיאוריה ופרקטיקה של עבודה סוציאלית. -המגמה הכוללנית מעניקה ידע רב

המתאימות ליצירת שינוי במערכות יעד שונות פרט, משפחה, קבוצה, ארגון קהילה, ומדיניות. מעבר  -ידע ומיומנויות 

 לקורסי החובה, לכל סטודנטים הזדמנות לבנות תוכנית לימודים אישית המותאמת לתחומי עניין מגוונים.

 

 מגמה כוללנית –המחקרי תכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי חובה

 נק"ז ורסשם הק מספר הקורס שנה

  2 גלובליזציה  ומדיניות  רווחה 41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

  *חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסך יש *

 

 

1 

 8 פרקטיקום  א'/ב'

 41124444 א'

41124444 

 א' מינר תזהס

 סמינר תזה ב'

4 

4 

 נק"ז 42 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 42 קורסי בחירה   ב'-א' ו

 41129994 ב'

41129992 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'( 

1  

1 

 נק"ז 2

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

קורסים בהתאם לדרישות ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת כללי מותנה באישור נתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ

 להציג את הצעת המחקר בקורס: "סמינר תזה" לפני הגשתה לאישור. מומלץ .נתיבה
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עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר סגל מן המניין. כללי  - עבודת גמר

נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

   בשנתון הפקולטה(.הרלוונטי הנמצא הפרק את הפקולטה )יש לקרוא 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 44% קורסים

 44% עבודת גמר

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי- מגמה כוללנית 

 קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 ומדיניות  רווחה גלובליזציה  41124448 א'/ב'

 41124494/4444 א'/ב'

41124424/4414 

41124444 

  *שיטות מחקר איכותניותמבוא ל

 *שיטות מחקר כמותיות

  *חברתית אפידמיולוגיהמבוא ל 

 נק"ז 0לבחור שני קורסים בסך יש *

 

 

1 

 8 פרקטיקום  א'/ב'

 נק"ז 40 סה"כ קורסי חובה

 נק"ז 82 קורסי בחירה   ב'-א' ו

 נק"ז 4 בחינת גמר  ב'

 נק"ז 04 סה"כ לתואר

 

בתום שנת  ,עם סיום חובות השמיעהבבחינת גמר  נוייבח ים הלומדים בנתיב הכללי )ללא תזה( סטודנט - בחינת גמר

  של מזכירות המחלקה.באישור מראש . ההשתתפות בבחינת הגמר כפופה לתואר ההשנייהלימודים 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 84% קורסים

 44% בחינת גמר

 

 :לפרטים נוספים

 bialika@bgu.ac.il, 4142228-48טל'  לענייני סטודנטים,רכזת  -גב' אנה ביאליק  

 

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה גם חובה לקרוא

mailto:bialika@bgu.ac.il
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בודהסוציאליתעבלימודיהשלמהלתוארראשוןלקראתתוארשניתוכנית

 מטרתהלימודים

תוכנית ההשלמה מיועדת לבוגרי אוניברסיטה, שאינם בעלי תואר "בוגר" בעבודה סוציאלית. מטרת 

התוכנית הינה לשמש הכנה לקראת לימודי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית. שילוב תוכנית ההשלמה 

 תוכנית לימודי תואר מוסמך נועד  להכשיר עו"ס המיומנים הן בתחום הפרקטיקה והן בתחום המחקר. ו

תנאיקבלה

 הקבלה לתוכנית ההשלמה מותנית במרכיבים הבאים:

 .58* תואר בוגר עם ציון ממוצע של לפחות  

 ./קהילתיתבתחום העשייה החברתית* ניסיון במסגרת עבודה או פעילות התנדבותית 

 . המלצות *

 .* עמידה בהצלחה בבחינת מיון

יםהלימודמבנה

 תוכנית ההשלמה כוללת:

 * לימודי השלמה עיוניים

 * הכשרה מעשית בשדה 

, והיא כוללת : ההכשרה המעשית בשדה נמשכת גם במהלך השנה הראשונה של לימודי התואר השניהערה

 שבועיות בכל סמסטר(.שעות  61סמסטרים:  4שני ימי הכשרה מלאים בכל שבוע )סה"כ 

לימודיםהתכנית



נק"ז85סה"כ–קורסיחובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות נקודות סמסטר

סדנת אוריינטציה לעבודה  )מרוכז(  2 א'
 סוציאלית 

644-6-5500 

 2 2 2 א'

 

 644-6-6512 חברתית מדיניותמבוא ל

 2 4 א'+ב'
 
 
2 

2 
 
 
2 

 ליתהתערבויות בעבודה סוציא
 א'

 התערבויות בעבודה סוציאלית
 ב'

644-6-5501 

 

 644-6-5541 

 2 4 א'+ב'

2 

2 

2 

 א'  יסודות בעבודה סוציאלית

 ב'  יסודות בעבודה סוציאלית

644-6-6504 
 

644-6-6500 
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 )לסטודנטים החייבים להשלימם בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית(  קורסיהשלמה

   נק"ז 4                                          יסודות הסוציולוגיה – 6קורס 

   נק"ז 4                              פסיכולוגיהמבוא ל - 2קורס 

 נק"ז 4                 סטטיסטיקהיסודות ה – 0קורס 

 נק"ז 2         פסיכולוגיה אבנורמלית                                         – 4קורס 

* השלמת קורסים אלו הינה באחריות הסטודנטים, ויש להשלימם עד סיום שנת הלימודים הראשונה. 

ניתן להשלים קורסים אלו במסגרת התוכנית ללימודי תואר ראשון של המחלקה לעבודה סוציאלית או 

 במסגרת חוגים אחרים/ מוסד אקדמי אחר.



 תנאימעברללימודיתוארשניבעבודהסוציאלית

תוכנית יתקבלו באופן אוטומטי ללפחות05סטודנטים שיסיימו את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 

ללימודי  05 -הקבלה של סטודנטים שממוצע ציוניהם יהיה נמוך מהמוסמך הכוללנית בעבודה סוציאלית. 

 טית.  ר של ועדת הקבלה המחלקתית והפקולהתואר השני מותנית באישו

בריאות , ושינוי חברתיע"ס קהילתית ילד ומשפחה, חודיות של תוכנית המוסמך )הקבלה למגמות  היי

נעשית על סמך הליך הקבלה  שילוב כלים יצירתיים בעבודה סוציאלית( ולהתמחות בוע"ס כוללנית הנפש

 שנקבע למגמות ולהתמחות זו.

 644-6-6604 עבודה סוציאלית עם קבוצות 2 2 2 א'

 644-6-6604 ע"ס קהילתית ושינוי חברתי 2 2 2 ב'

 644-6-5254 עבודה סוציאלית עם משפחות 2 2 2 ב'

 2 4 א'+ב'
2 

2 
2 

 644-6-2066 מעבדה א'
644-6-5256 

 2 4 א'+ב'
2 

2 
2 

 644-6-5510 מעבדה ב'
644-6-5500 

 61 5 א'+ב'
61 

61 
61 

)שנה  הכשרה מעשית בשדה א'
 ראשונה(

644-6-6654 
644-6-6244 

 61 5 א'+ב'
61 

61 
61 

)שנה  הכשרה מעשית בשדה ב'
 ייה(שנ

644-6-2056 
644-6-2156 
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הערות:

 מחלקה לעבודה סוציאליתרשימת קורסי החובה העיוניים והמעשים בתכנית ההשלמה מופיעים באתר ה*
התוכנית מעניקה ללומדים הכשרה מעשית בשדה בהיקף הנדרש לשם קבלת "כשירות" בעבודה  **

ההכרה בכשירות לעיסוק בעבודה סוציאלית ניתנת רק לאחר השלמת כל החובות לתואר שני סוציאלית. 

בדים הסוציאליים על ידי בעבודה סוציאלית כולל הכשרה מעשית בשדה. הכרה זו מוענקת על פי חוק העו

רשם העובדים הסוציאליים במשרד הרווחה. פרטים על בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים ראו 

 באתר האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים ובאתר של משרד הרווחה: 

http://www.socialwork.org.il/pages/articles/view.aspx?cID=106 

orkersRhttp://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfo/SocialW

egistration/RM_04_03.htm  





 הלימודיםלתוארראשוןבשנתוןהפקולטהאתתקנוןגםחובהלקרוא

http://www.socialwork.org.il/pages/articles/view.aspx?cID=106
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfo/SocialWorkersRegistration/RM_04_03.htm
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfo/SocialWorkersRegistration/RM_04_03.htm
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 תקשורתב לימודים לתואר שני

 (381-2 )סימן מחשב
 

 מטרת הלימודים

התכנית מיועדת להעניק לסטודנטים ידע עיוני ומיומנויות לחקר התקשורת לקראת השתלבותם באקדמיה, 

במחקר ו/או בהוראה. יעדי התכנית: להרחיב ולהעמיק את ההבנה של תהליכי ההפקה, מנגנוני הפעולה, התכנים 

אמצעי תקשורת קיימים וחדשים; להוסיף ידע על תהליכי תקשורת; להכשירם להוראה וללימוד  וההשפעות של

 ערכים, טכנולוגיה, ארגון, תוכן ושיח.  –של הסביבה התקשורתית והיחסים בין מרכיביה השונים 

 שנתיים – משך הלימודים

 

 נתיבי הלימוד

)ללא תיזה(.  ונתיב כללי)עם תיזה(  ב מחקרינתינתיבי לימוד: לתקשורת מתנהלים בשני הלימודים במחלקה 

 . בנתיב הכלליבשנת הלימודים הראשונה כל הסטודנטים ילמדו 

  

נק"ז קורסי חובה, שהם קורסי יסוד עיוניים המיועדים לטפח  32הסטודנטים בשני נתיבי הלימוד חייבים ללמוד 

 "תרבות משותפת".

  

 קבלה לנתיב המחקרי

באישור ועדת המוסמכים המחלקתית בהתאם להישגי הסטודנטים ועמידתם המעבר לנתיב המחקרי כרוך 

 בתנאים הבאים: 

 לפחות בכל הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים הראשונה לתואר, לרבות שתי עבודות סמינר. 88. ממוצע 3

 מרצים בשני סמינרים, המפרטות את כישורי הכתיבה והניתוח של הסטודנטים.מ. חוות דעת בכתב 2

 .מביע נכונות להנחות את המועמדהשור של מרצה מן המניין במחלקה . אי1

 עבודת גמר

בנתיב המחקרי נדרשת הגשת עבודת גמר מחקרית. בעבודה זו נדרשים הסטודנטים ליישם ידע שרכשו 

הלומדים בנתיב המחקרי יגבשו נושא לעבודה במהלך  בלימודיהם בטיפול עצמאי בסוגיה מחקרית. סטודנטים

 ונה ללימודים. השנה הראש

את הצעת המחקר יש להגיש לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית עם תום השנה הראשונה ללימודים או 

בתחילת הסמסטר השלישי ללימודים. הצעת המחקר צריכה להיות מאושרת לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי 

שמיעה לתואר עד תום ים חובות ידרשו לסיבלימודים. סטודנטים שלא יעמדו בתנאי זה יועברו לנתיב הכללי ו

 השנה השנייה ללימודים. 
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 )בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית( קורסי השלמה

 שעות שם הקורס מספר קורס

 2 מושגי יסוד בתקשורת 371-3-0330

 2 מפת התקשורת בעולם ובישראל 371-3-0300

 2 היסטוריה של אמצעי התקשרות 371-3-0000

 יש לציין כי ועדת הקבלה יכולה לקבוע קורסים נוספים להשלמה

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 קורסי חובה

מספר  שנה

 הקורס

 נק"ז שם הקורס

 1 + תרגולשיטות מחקר כמותיות 381-2-0030 א'

 2 אוריינות וכתיבה אקדמית 381-2-0303 א'

 1 + תרגולשיטות מחקר איכותניות 381-2-0002 א'

תיאוריות, מודלים וגישות במדעי  381-2-0301 'א

 התקשורת

2 

 2 אינטרנט וחברה 381-2-0312 'א

 נק"ז 01 סה"כ קורסים חובה

 נק"ז 02  סמינרים              ב'-א' ו

 381-2-0088 א'

381-2-0008 

 סדנת תזה א'

ת תזה ב'סדנ  

 נק"ז 0

 נק"ז 0

 381-2-0003 ב'

381-2-0002 

א'(עבודת גמר )סמסטר   

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

8 

8 

 נק"ז 01

 נק"ז 63 סה"כ נק"ז לתואר

 

   בקורסים. 88ממוצע : מעבר משנה א' לשנה ב'



 

436 

 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 80% קורסים

 80%  עבודת גמר

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 

 קורסי חובה

מספר  שנה

 הקורס

 נק"ז שם הקורס

 1 + תרגולמותיותשיטות מחקר כ 381-2-0030 א'

 2 אוריינות וכתיבה אקדמית 381-2-0303 א'

 1 + תרגולשיטות מחקר איכותניות 381-2-0002 א'

תיאוריות, מודלים וגישות  381-2-0301 א'

 במדעי התקשורת

2 

 2 אינטרנט וחברה 381-2-0312 א'

 נק"ז 02 חובהסה"כ קורסי 

 נק"ז 20  קורסי בחירה               ב'-א' ו

 נק"ז 0 בחינת גמר                                       ב'

 נק"ז 63 סה"כ נק"ז לתואר

 

 .בכל הקורסים של שנה א' ללימודי תואר שני 80ממוצע : מעבר משנה א' לשנה ב'

בכתב. הבחינה תתקיים בתום השנה השנייה ללימודים, ם בנתיב הכללי יבחנו בבחינת גמר סטודנטי - בחינת גמר

 מזכירות המחלקה.טעונה אישור של . ההשתתפות בבחינה חובות השמיעה לתוארכל סיום חר לא

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 88% קורסים

  38% בחינת גמר

  ophirsh@bgu.ac.il, 0077233-08 :שרון אופירניתן לפנות ל  לפרטים נוספים

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם חובה לקרוא 

mailto:ophirsh@bgu.ac.il
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       מגדרב לימודים לתואר שני

 (691-2 )סימן מחשב

בתכנית ללימודי מגדר לומדים וחוקרים את המבנים ואת יחסי הכוח החברתיים שמכוננים  :מטרת הלימודים

. תכנית הלימודים היא בינתחומית ומציעה דרכי למידה וחקירה של שדות הייצור השונים הבדל מיניומשעתקים 

מגדר ; , מגדר ומיניותבתאוריה פמיניסטיתובתרבות. הנושאים המודגשים בתכנית עוסקים בחברה ומין של מגדר 

  מגדר ומשפט, מגדר ותרבות חזותית. ;גבריות ,תרבותו , גוף זהותמגדר ומרחבתיאוריה  ;ואתניות גזע

 שנתיים :משך הלימודים

  (עם עבודת גמר)מחקרי נתיב  ,מודבשני נתיבי לי יםהלימודים לתואר שני בלימודי מגדר מתנהל :נתיבי לימוד

  .המועמדים לבחור את נתיב הלימודים עם הרשמתםעל . )ללא עבודת גמר(כללי נתיב ו

ללמוד שני קורסי השלמה  ,בלימודי מגדראקדמי רקע  חסרי)בכל המסלולים( מועמדים על ה: השלמהדרישות 

 מתואר ראשון.

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 

 קורסי השלמה
 שעות שם הקורס מספר קורס השנ

 'א
611-6-7706 
611-6-7706 

 א' פמיניסטיתתיאוריה מבוא ל
 תיאוריה פמיניסטית ב' מבוא ל

2 
2  

 'א
611-6-7660 
611-6-7620 

 א' חברה, מגדר וההקשר הישראלי
 ב' חברה, מגדר וההקשר הישראלי

2 
2  

 
 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז  שם הקורס מספר הקורס שנה

 א'
691-2-7702 
691-2-7702 

 א'שיטות מחקר איכותניות  
 שיטות מחקר איכותניות ב' 

2 
2  

 2 סמינר  תזה  691-2-7770 א'

 א'
 

691-2-7619 
691-2-7609 

 

 א' ( שנה ראשונה)קולוקוויום במגדר 
 ב' ( שנה ראשונה)קולוקוויום במגדר 

7.1 
7.1  
 

 ב'
691-2-7717 
691-2-7717 

 א' (ה שניהשנ)קולוקוויום במגדר 
 ב' (שנה שניה)קולוקוויום במגדר 

7.1 
7.1 
 

  ב'
 א' אוריה ביקורתיתתי

 תיאוריה ביקורתית ב' 
2 
2  

 ב'
691-2-9996 
691-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(
 עבודת גמר )סמס' ב'( 

0 
0  
 נק"ז 8

 "זנק 61 /סמינריםקורסי בחירהב' -א' ו
 נק"ז 61 סה"כ לתואר
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  – עבודת גמר

על הסטודנטים ליצור קשר עם המקובלים בספרות המקצועית. הכתובה לפי נוהגי המבנה  והמינוח  ודת מחקרעב

המנחה לעבודה יאושר על ידי ראש התוכנית והפקולטה. הצעת  .הסמסטר הראשוןמנחה לעבודת הגמר במהלך 

המחלקתית עד תום השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר  עבודת הגמר תוגש לאישור הוועדה

 השלישי ללימודים. עמידה בחובה זו מהווה תנאי להמשך הלימודים.

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 17% קורסים

 17% עבודת גמר

 

 הכללינתיב תכנית הלימודים ב

 קורסי חובה/ליבה

 נק"ז  שם הקורס מספר הקורס שנה

 א'
691-2-7702 
691-2-7702 

 שיטות מחקר איכותניות  א'
 שיטות מחקר איכותניות ב' 

2 
2  

 2 סמינר  תזה  691-2-7770 א'
 א'
 

691-2-7619 
691-2-7609 

 

 א' (שנה ראשונה)קולוקוויום במגדר 
 ב' (שנה ראשונה)קולוקוויום במגדר 

7.1 
7.1  

 691-2-7717 ב'
691-2-7717 

 א' (שנה שניה)קולוקוויום במגדר 
 ב' (שנה שניה)קולוקוויום במגדר 

7.1 
7.1 

 ב'
691-2-7710 
691-2-7710 

 ביקורתית א' חשיבה
 ביקורתית ב'  חשיבה

2 
2  

 נק"ז 61
 נק"ז 0 בחינת גמר    ב'

 נק"ז 12 קורסי בחירה/סמינריםב' -א' ו
 נק"ז 61 סה"כ לתואר

 

ם שסיימו את חובות השמיעה לתואר. בתום השנה השנייה תתקיים בחינת גמר לסטודנטי :בחינת גמר

ההשתתפות בבחינת הגמר מותנית באישור המחלקה. מתכונת בחינת הגמר מותאמת לתחום ההתמחות של 

 הסטודנטים. 
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 : הרכב הציון הסופי לתואר

 01% קורסים

 21% בחינת גמר

 

 :לפרטים נוספים

 liorab@bgu.ac.il , 1016667-70, רכזת התכנית, ליאורה בהרגב' 

 rottenbe@bgu.ac.il , יו"ר התכנית, ד"ר קתרין רוטנברג

 

 את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטהגם חובה עליכם לקרוא 

mailto:liorab@bgu.ac.il
mailto:rottenbe@bgu.ac.il
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 םבמדעים קוגניטיביי לימודים לתואר שני

(791-2 )סימן מחשב  

 :מטרת הלימודים

כלים לשילוב שיטות וממצאים מן הדיסציפלינות השונות המרכיבות ו ידע התוכנית מיועדת להעניק לסטודנטים 

 ירם למחקרפילוסופיה, ובלשנות( ולהכשחישוביות עצבית, , וגניציה )פסיכולוגיה, מדעי המוחאת מדעי המוח והק

  רב תחומי.

 תכנית הלימודים:

המעוניינים ומסוגלים  סטודנטים מצטייניםמיועדת בעיקרה לשל התוכנית היא מחקרית. התוכנית האוריינטציה 

 להמשיך ללימודי תואר שלישי במסגרת המסלול המשולב.

 שנתיים משך הלימודים:

 תכנית ההשלמות:

נים וראיית הקשרים ביניהם, מחייב במרבית וכרות עם תחומים ששל התוכנית, המחייב הי הרב תחומי אופייה 

, יהא לעמוד בלימודי הקוגניציה והמוחשאינם בעלי תואר ראשון במדעי  הסטודנטיםעל . המקרים לימודי השלמה

ידי יועץ -ההשלמה שייקבעו להם לפני מועד קבלתם הרשמית לתוכנית. לימודי ההשלמה יותאמו לתלמידים על

 ההתמחות שבכוונתם ללמוד.וקורסי הליבה ו הקודמיםם האקדמיים הבהתאם ללימודי, שיופן איהתוכנית בא

 פסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה, מתמטיקה ומדעי המחשב. במדעי העצב, תוכנית ההשלמות כוללת קורסים 

בלימודי מלימודי ההשלמה בשל לימודים קודמים, יוכלו להתחיל מחלק שיזכו לפטור משמעותי  סטודנטים

 .שיקורסים מסויימים של התואר השני במקביל ללימודי ההשלמה, בהתאם לתוכנית שתיקבע באופן אי

 קורסי השלמה- מסלול רגיל

 שעות מספר הקורס שם הקורס 

למדעי הקוגניציה והמוח 1חדו"א  תרגול +13 191-1-1110   

תרגול +13 191-1-11+0 אלגברה ליניארית למדעי הקוגניציה והמוח  

הקוגניציה והמוחלוגיקה למדעי  תרגול +13 191-1-11+9   

קוגניציה והמוחנושאים במדעי המחשב למדעי ה תרגול +13 191-1-1199   

תרגול +3+ 111-1-11+1 פסיכולוגיה ניסויית  

תרגול 30+ 111-1-1109 מבוא לסטטיסטיקה   

'א -פסיכולוגיה פיזיולוגית  

'ב -פסיכולוגיה פיזיולוגית  

111-1-1199 

111-1-1111 

תרגול +1.93  

תרגול +13 ++101-1-11 מבוא לפילוסופיה של הנפש  
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תרגול +13 111-1-1191 פסיכולוגית קוגניטיבית  

תרגול +3+ 191-1-1199 מבוא לבלשנות למדעי הקוגניציה והמוח  

 

(מסלול מורחב )חישובי -קורסי השלמה  

 שם הקורס מספר שעות

תרגול +13 למדעי הקוגניציה והמוח 1חדו"א  191-1-1110   

תרגול +13  אלגברה ליניארית למדעי הקוגניציה והמוח 191-1-11+0 

תרגול +13 למדעי הקוגניציה והמוח +חדו"א  191-1-11+0   

תרגול 30+  מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות 11-1-1+11+ 

תרגול 30+  מבוא למדעי המחשב 1-1111-+1+ 

תרגול 30+  מבני נתונים 1-11+1-+1+ 

תרגול +3+  פסיכולוגיה ניסויית 111-1-11+1 

תרגול 30+  מבוא לסטטיסטיקה 111-1-1109 

תרגול +1.93  111-1-1199 

111-1-1111 

'א -פסיכולוגיה פיזיולוגית  

'ב -פסיכולוגיה פיזיולוגית  

תרגול +13  פסיכולוגיה קוגניטיבית 111-1-1191 

תרגול +13 פיה של הנפשמבוא לפילוסו ++101-1-11   

תרגול +3+  מבוא לבלשנות למדעי הקוגניציה והמוח 191-1-1199 
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קורסים( 0מתוך  +)חובת בחירה נק"ז  +1נק"ז, קורסי ליבה  9 חובה קורס  

 נק"ז מספר הקורס שם הקורס

הבסיס העצבי למדעים קוגניטיביים:  -חובה  ליבה  

 מחלבון למעגל עצבי

191-+-111+ + 

הבסיס העצבי למדעים קוגניטיביים:  - חובה ליבה  

 מרשת עצבית לתפקודים קוגניטיביים גבוהים

191-+-111+ + 

חישוביות וקוגניציה   - ליבה  191-+-1111 0 

מדעי הקוגניציה והמוח פילוסופיה של – ליבה  191-+-11+1 0 

א'  -סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית - ליבה  

ב'    -ולוגיה קוגניטיביתסוגיות מתקדמות בפסיכ  

111-+-11++ 

111-+-11++ 

+ 

+ 

'א -שפה וקוגניציה - ליבה  

ב' -שפה וקוגניציה  

191-+-1111 

191-+-11+1 

+ 

+ 

הקוגניטיביים במדעים תחומי בין סמינר - חובה  191-+-11199+9  

191-+-11+9909 

במשך שנתיים+  

בכל  1.9)

 סמסטר(

9 קריאה מודרכתקורס סמינר  

ודנטים להגיש עבודת סמינר באחד מקורסי )על הסט

 ההתמחות(

- + 

עבודת גמר – חובה  

. 

191-+-9991 

191-+-999+   

0 

0 

נק"ז 71  קורסי בחירה  

             נק"ז  01                               לתואר                                                                                                      סה"כ 
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-מתקדמים, ניתן לפנות לאתר המחלקה לאינפורמציה אודות תארים  

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/departments/kognetivim9 

– או לכרמלה נאור  

  cnaor@bgu.ac.il 

11-90+1110 

 

)רשומים מעלה(קורסי הליבה  9מתוך  +: מבנה הלימודים לתואר שלישי  

.סמינר מחקר אינטרדיסציפלינארי  

לפנות לאתר בי"ס קרייטמן:ניתן תואר שלישי, ל כלליות באשרלפרטים נוספים והנחיות   

http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kreitman_school/info_research/ 

 

 חובה עליכם לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/departments/kognetivim/
mailto:cnaor@bgu.ac.il
mailto:cnaor@bgu.ac.il
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        ניהול וישוב סכסוכיםב לימודים לתואר שני

 (891-2 )סימן מחשב

 :מטרת הלימודים

התוכנית נועדה להכשיר אנשי מקצוע וחוקרים ברמה גבוהה לחקר סכסוכים ומציאת דרכים לפתרונם. התוכנית 

ובדה מציגה בפני הסטודנטים את תחום חקר הסכסוכים והדרכים לניהולם ולצמצומם, מתוך מודעות לע

שסכסוכים עלולים להתפתח לשלבים הרסניים. התוכנית בנויה על גישה רב תחומית ועל למידה רחבת היקף, 

העוסקת בהיבטים שונים של הסכסוך. בכלל זה התוכנית תעסוק בהיבטים חברתיים, פסיכולוגיים, ניהוליים, 

שמה דגש על הניתוח הביקורתי של  כלכלים, חינוכיים, פוליטיים, היסטוריים ואקולוגיים. תוכנית הלימודים

מבנים חברתיים ותהליכי שינוי אשר בתוכם ובמהלכם מתפתחים סכסוכים. התוכנית משלבת את הצורך בפיתוח 

תיאורטי ובמחקר מעמיק, יחד עם הקניית מיומנויות לצורך השתתפות פעילה בפרויקטים למניעת אלימות 

יוון שלגורמי סכסוכים וניהולם יש פנים רבות ומורכבות, הרי בקהילה ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן. מכ

שעל הסטודנטים להגדיר תחום מחקר או נושא מרכזי שאותו הם בוחרים לבחון לעומק, ובנוסף, להשתתף 

 בהתנסות מעשית מבוקרת המלווה בהדרכה אקדמית. 

 שנתיים. -משך הלימודים

 נתיבי הלימוד:

 סוכים מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.הלימודים בתכנית לניהול וישוב סכ

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 קורסי חובה/ליבה

 סה"כ נק"ז      שם הקורס מספר קורס שנה

 891-2-2229 א'

891-2-2209 

 מבוא לחקר סכסוכים א'

 מבוא לחקר סכסוכים ב'

2 

2 

 קורס שנתי 

 

 891-2-2201 א'

891-2-2211 

 צות ודרכי פיוס א'קונפליקטים בין קבו

 קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס ב'

2 

2 

 קורס שנתי 

 

 891-2-2288 א'

891-2-2228 

 חלק א' –הרצאות אורחים וסיורים

 חלק ב' –הרצאות אורחים וסיורים

2.0 

2.0 

 קורס שנתי 

 

עבודת מניעה בקהילה: מודלים  891-2-2201 א'

 יים והתערבות מעשיתטתאור

2   

   2 אלימות כתופעה חברתית תיאוריה ומעשה 891-2-2809 א'

   2 תיאוריה ופרקטיקה –חינוך לשלום  891-2-2881 א'

   2 שיטות מחקר כמותיות 891-2-2282 א'
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   2 שיטות מחקר איכותניות 891-2-2218 א'

 891-2-2829 ב'

891-2-2889 

 פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים א'

 וכים ב'פרקטיקום בניהול וישוב סכס

2 

2 

 קורס שנתי

 

 891-2-2222 ב'

891-2-2202 

 חלק ג' –הרצאות אורחים וסיורים

 חלק ד' –הרצאות אורחים וסיורים

2.0 

2.0 

 קורס שנתי 

 

 נק"ז 42

 נק"ז 82  קורסי בחירה וסדנאות  ב'-א' ו

 891-2-9998 ב'

891-2-9992 

  עבודת גמר

 עבודת גמר

4  

4 

 

 

 נק"ז 8

 נק"ז  24                   סה"כ לתואר

 

 עבודת גמר:

מטרת העבודה היא להוכיח כי הסטודנטים הגיעו לרמה מתאימה בתחום מדעי מסוים, כי הם בקיאים בספרות 

ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי הם מסוגלים לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאים בצורה עצמאית ולכתוב 

 ון נאותים. חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה וסגנ

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 02% קורסים

 02% עבודת גמר
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 הנתיב הכללי:

 

 קורסי חובה/ליבה

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 891-2-2229 

891-2-2209 

 מבוא לחקר סכסוכים א'

 מבוא לחקר סכסוכים ב'

2 

2 

 קורס שנתי 

 

 891-2-2201 

891-2-2211 

 ת ודרכי פיוס א'קונפליקטים בין קבוצו

 קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס ב'

2 

2 

 קורס שנתי 

 

יים טעבודת מניעה בקהילה: מודלים תאור 891-2-2201 

 והתערבות מעשית

2   

   2 אלימות כתופעה חברתית תיאוריה ומעשה 891-2-2809 

   2 תיאוריה ופרקטיקה –חינוך לשלום  891-2-2881 

   2 חקר כמותיותשיטות מ 891-2-2282 

   2 שיטות מחקר איכותניות 891-2-2218 

 891-2-2829  ב'

891-2-2889 

 פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים א'

 פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים ב'

2 

2 

 קורס שנתי 

 

 891-2-2288 א'

891-2-2228 

 חלק א' –הרצאות אורחים וסיורים

 חלק ב' –הרצאות אורחים וסיורים

2.0 

2.0 

 קורס שנתי 

 

 891-2-2222 ב'

891-2-2202 

 חלק ג' –הרצאות אורחים וסיורים

 חלק ד' –הרצאות אורחים וסיורים

2.0 

2.0 

 קורס שנתי 

 

 נק"ז 42

 נק"ז 81 קורסי בחירה וסדנאות  ב'-א' ו

)מחקר פעולה במסגרת   בחינת גמר  ב'

 הפרקטיקום(

 נק"ז 2

 נק"ז 24 סה"כ לתואר
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 בחינת גמר:

בנתיב הכללי משתתפים במחקר פעולה המלווה את הפרקטיקום. כתיבת הלומדים  סטודנטים

 בחינת הגמר.את  מהווהבפרקטיקום עבודת המחקר 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 10% קורסים

 80% בחינת גמר

 

 3438098-21טל  ifat@bgu.ac.ilניתן לפנות לגב' אברהם יפעת במזכירות התכנית:   לפרטים נוספים

 חובה עליכם לקרוא את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה

mailto:ifat@bgu.ac.il
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 בהוראת המדעים והטכנולוגיה לימודים לתואר שני

 (911סימן מחשב )

 מטרת הלימודים

החוקרת היבטים שונים של למידה והוראה של מקצועות  הוראת המדעים והטכנולוגיה היא דיסציפלינה

המתמטיקה, מדעי הטבע והטכנולוגיה. במסגרת הלימודים מושם הדגש על שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, בין 

 הידע המדעי, המחקר החינוכי ויישומם בשדה.

מטרת התוכנית להקנות לתלמידיה הסתכלות כוללת ומעמיקה על תהליכי ההוראה והלמידה של מתמטיקה, 

מדעים וטכנולוגיה בבית הספר ומחוצה לו, ולתת להם כלים לחקור ולפתח תהליכים אלו. התוכנית מעניקה 

 מך התובנות העולות ממחקריו.חוקר על ס-ללומד הזדמנות להתפתח כמורה

המשלבים קורסים בחינוך מתמטי, מדעי (Ph.D) ולדוקטורט  (M.A)מציעה לימודים לתואר שני  התוכנית

וטכנולוגי עם קורסים המיועדים להעמיק ולהרחיב את הידע הדיסציפלינארי. כמו כן, בתכנית ניתנת התייחסות 

 ם של המדע והטכנולוגיה.רבה להיבטים התרבותיים, החברתיים והפילוסופיי

 .: שנתייםמשך הלימודים

 הלימודים לתואר שני מתקיימים ברובם בימים שלישי ורביעי. ניתן ללמוד יום בשבוע.

                          התמחויות ב:

 , מצוינות בגיליון הציונים ובאישור הזכאות והתעודה.הוראת הביולוגיה / הוראת המתמטיקה

שסיימו בהוראת מדעים  יצוייןודנטים אינם בוחרים באחת מההתמחויות במקרים בהם הסט* 

 וטכנולוגיה בלבד.

 נתיבי הלימוד

 הלימודים לתואר שני בהוראת המדעים והטכנולוגיה מתנהלים בשני נתיבי לימוד, כמפורט להלן:

   נתיב מחקרי

זאת לאחר תאום עם מנחה. הקבלה לנתיב המחקרי מותנית באישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית ו

על עבודת  פה-בעל הגנהתום השנה השנייה ללימודים. בנוסף, על הסטודנט להיבחן בבחינת בעבודת הגמר תוגש 

 ולים להמשיך ללימודי תואר שלישי.. בוגרי הנתיב המחקרי בעלי הישגים לימודיים גבוהים יכהגמר

נק"ז קורסי בחירה(, לכתוב עבודת  6ז קורסי ליבה + נק" 42נק"ז ) 03על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 

 נק"ז. 9נק"ז, ולהשתתף בסמינר תזה בהיקף  6גמר בהיקף של 
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 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי:

קורסי חובה 
 כלליים 

 (נק"ז )סה"כ

קורסי חובה 
במגמת  מדעים / 

 מתמטיקה
 (נק"ז )סה"כ

 קורסי בחירה

 (נק"ז )סה"כ

סמינר 
 תיזה

 )סה"כ
 (זנק"

סה"כ נק"ז 
 לקורסים

 סה"כ נק"ז
 לעבודת גמר

סה"כ 
 נק"ז

 לתואר

91 1 6 9 13 6 13 

 

  נתיב כללי

על נק"ז קורסי בחירה(. בנוסף,  94נק"ז קורסי ליבה +  42נק"ז ) 06על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 

נק"ז. נושא העבודה  9 להכין עבודה מסכמת, "סקירה ספרותית" או "מחקר זוטא", בהיקף של הסטודנטים

פה, בתום השנה -מנחה. על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר בעלויוגש לאישור המרצה / ההסטודנטים ייבחר ע"י 

 השנייה ללימודים.

 

 כללי ללא עבודת גמר:הנתיב ב תכנית הלימודים 

קורסי חובה 
 כלליים

 (נק"ז )סה"כ

 

קורסי חובה 
במגמת  מדעים / 

 מתמטיקה

 (נק"ז )סה"כ

 ורסי בחירהק

 (נק"ז )סה"כ

סה"כ נק"ז 
 לקורסים

 

 סקירת ספרות

 (נק"ז )סה"כ

 סה"כ נק"ז
 לתואר

91 1 94 16 3 13 

 

 

 בנתיב המחקרי פורטתמלימודים תכנית 

 קורסי חובה כלליים

 נק"ז שם הקורס מס' הקורס *שנה

 0 הוראת מדע וטכנולוגיה בסביבה מתוקשבת 911-4-3392 א'

 0 והקשרן להוראת המדעיםריות למידה תיאו 911-4-3319 א'

 911-4-3939 א'
הערכה בהוראת מתמטיקה ומדעים: היבטים 

 קוגניטיביים ואפקטיביים
0 

 0 המחקר האיכותני בהוראת המדעים 911-4-3322 ב'

 0 המחקר הכמותי בהוראת המדעים 911-4-3349 ב'

 נק"ז 31 סה"כ קורסי חובה כלליים
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 הוראת המתמטיקה חובה במגמה:קורסי 

 נק"ז שם הקורס מס' הקורס *שנה

 0 מבוא לנושאים מחקריים בהוראת המתמטיקה 911-4-3309 א'

 0 יסודות המתמטיקה בהקשר הוראתי 911-4-3319 ב'

 0 מספרים, אלגברה וטרנספורמציות בהקשר הוראתי 911-4-3369 ב'

 ז"נק 9 סה"כ קורסי חובה במגמה   

 הוראת הביולוגיה חובה במגמה:קורסי 

 נק"ז שם הקורס מס' הקורס *שנה

 0 מבוא לנושאים מחקריים בהוראת הביולוגיה 911-4-3929 א'

 0 יסודות בביולוגיה סביבתית 911-4-3396 'ב

 0 נבחרים בפיזיולוגיה של גוף האדם נושאים 911-4-3930 ב'

 נק"ז 9 סה"כ קורסי חובה במגמה

 ק"זנ 6 קורסי בחירה 2 א' או ב'

 נק"ז 9 סמינר תיזה ב'

 עבודת גמר )סמס' א'(                    399-2-9993 ב'

 )סמס' ב'( עבודת גמר                    399-2-9992

 נק"ז 0

 נק"ז 0

 נק"ז 6

 נק"ז 13 לתואר  כסה"

 *ניתן ללמוד קורסים של שנה א' בשנה ב' ולהפך.

 במסלול המחקרי הרכב הציון הסופי לתואר

 13% רסיםקו

 01% עבודת גמר

 91% בחינת גמר

 

 בנתיב הכללי פורטתתכנית לימודים מ

 קורסי חובה כלליים 

 נק"ז שם הקורס מס' הקורס *שנה

 0 הוראת מדע וטכנולוגיה בסביבה מתוקשבת 911-4-3392 א'

 0 והקשרן להוראת המדעיםתיאוריות למידה  911-4-3319 א'
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מתמטיקה ומדעים: היבטים  הערכה בהוראת 911-4-3939 א'
 0 קוגניטיביים ואפקטיביים

 0 המחקר האיכותני בהוראת המדעים 911-4-3322 ב'

 0 המחקר הכמותי בהוראת המדעים 911-4-3349 ב'

 נק"ז 31 סה"כ קורסי חובה כלליים                                                             

 המתמטיקה קורסי חובה במגמה: הוראת

 נק"ז שם הקורס מס' הקורס *שנה
 0 מבוא לנושאים מחקריים בהוראת המתמטיקה 911-4-3309 א'

 0 יסודות המתמטיקה בהקשר הוראתי 911-4-3319 ב'

מספרים, אלגברה וטרנספורמציות בהקשר  911-4-3369 ב'
 0 הוראתי

 ז"נק 9 סה"כ קורסי חובה במגמה  

 הביולוגיהקורסי חובה במגמה: הוראת 

 נק"ז שם הקורס מס' הקורס *שנה

 0 מבוא לנושאים מחקריים בהוראת הביולוגיה 911-4-3929 א'

 0 יסודות בביולוגיה סביבתית 911-4-3396 ב'

 0 נבחרים בפיזיולוגיה של גוף האדם נושאים 911-4-3930 ב'

 נק"ז 9סה"כ:  

 נק"ז 94 קורסי בחירה 4 א' או ב'

ב'    
)סמסטר 

 ון(אחר
 נק"ז 9 סקירת ספרות

 נק"ז 13 סה"כ לתואר

 .* ניתן ללמוד קורסים של שנה א' בשנה ב' ולהפך

 במסלול הכללי הרכב הציון הסופי לתואר

 51% קורסים

 41% בחינת גמר

 

 mbarak@bgu.ac.ilפרופ' משה ברק, :    ראש התכנית

 30-6269139יהודה, טלפון: -תן לפנות לרכזת המחלקה, גב' כרמל בןני לפרטים נוספים

 www.bgu.ac.il/SciTecEdu,  אתר המחלקה: techeduc@bgu.ac.il: דוא"ל

 

 הנמצא בשנתון הפקולטהאת תקנון הלימודים לתואר שני גם  חובה לקרוא

mailto:mbarak@bgu.ac.il
mailto:techeduc@bgu.ac.il
http://www.bgu.ac.il/SciTecEdu
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 עבודותתקנון 

 

 מומלץ שתאריכי מסירת העבודות ע"י התלמידים יהיו כדלקמן:. 1

 שבועות מתום הסמסטר. 5תוך  -עבודות רגילות  א. 

 לספטמבר של אותה שנה בה נלמד הסמינר. 03-עד ה -עבודת סמינר ב.  

 בתום שנת שלמה * סטודנטים הלומדים בתואר שני במעמד "משלים" חייבים להגיש עבודות בקורסי הה

 . 1.1-הלימודים ולא יאוחר מ

 ** מאחר והתאריכים הם בגדר המלצה בלבד, רשאית המחלקה להחליט על תאריכים אחרים ולא יאוחר

 בשנה בה נלמד הקורס. 03.3-מה

כל סטודנט חייב להשאיר לעצמו עותק מכל עבודה המוגשת למרצה, עד לקבלת הציון )למקרה של  א. .2

 אבדן   העבודה(. 

 סמינר וסמינר תימסרנה אך ורק באמצעות מזכירות המחלקה. התלמיד יקבל אישור-עבודות בהיקף פרו. ב

 ללא צירוף האישור לא ידווח הציון.בכתב על הגשת העבודה ותאריך ההגשה. 

  הזכאות לתואר. אישור תאריך חשיבות בקביעת לתאריך מסירת העבודה 

ה כקובץ במייל ישלח עותק מהמייל גם למזכירות המחלקה. סטודנט שקיבל אישור להגיש למרצה עבודג. 

 מייל זה יהווה אישור על הגשת העבודה.  ללא צירוף אישור מהמייל  לא ידווח הציון.

נלמד  של השנה בה בנובמבר 03-ועדת הוראה מחלקתית רשאית לתת הארכת זמן להגשת העבודה עד ל. ד

, לא יחויב בקנס על הגשת עבודה באיחור(. 03.11זה  )סטודנט שקיבל אישור ומגיש עד תאריךהקורס. 

 סטודנט שקיבל דחייה חייב לקחת בחשבון כי  לא יוכל להשתתף בטקס הענקת תארים באותה שנה.

הדבר יהווה עבירת משמעת ושני הקורסים  -אותה העבודה בשני קורסים שונים  חל איסור מוחלט להגיש. ה

 עבודה מקוריות על הצהרה טופסעל הסטודנט לצרף לעבודה  בשניהם.יפסלו לסטודנט ויירשם לו ציון אפס 

 )טופס נמצא באתר הפקולטה(.

 יום(  03) חודשתוך עם ציון המורה להחזיר את העבודה הבדוקה  חובה עלעל פי החלטת הועדה המרכזת .  ו

 מיום המסירה.יום לתואר שני  55לתואר ראשון ותוך 

של  ת התואר באם זוהי המטלה האחרונההווה אישור לתאריך סגירהעתק מאישור מסירת העבודה מ . ז

 הסטודנט.

. ימים מיום פרסום הציון 7תלמיד הרוצה לערער חייב להגיש את ערעורו תוך  -ערעור על עבודה. ח

תוצאות הערעור על עבודה יש  שבועיים.תוך  המורה חייב להגיב בכתב על כל ערעור הערעורים יוגשו בכתב.

אם החליט המורה לשנות את ציונו של התלמיד, יציין מה הציון הסופי וינמק את שבועיים. לפרסם תוך 

 הסיבה לשינוי. השינוי מותנה באישור ועדת ההוראה של המחלקה או יחידת הלימוד שאליה רשום התלמיד.

שאליהם תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהעבודה  כולה תיבדק מחדש, ולא רק הסעיפים 

ציון שהתפרסם הינו סופי גם אם התלמיד מערער עליו, כל עוד לא התפרסמו תוצאות  התייחס בערעורו.

  הציון הסופי לאחר הערעור, עלול להיות נמוך מהציון המקורי. ערעורו.

 סטודנט המקבל אישור לתיקון העבודה עליו להגישה תוך שבועיים ועל המרצה להחזיר הציון על העבודה

גיש במזכירות המחלקה ולקבל על כך נת תוך שבועיים מיום ההגשה. את העבודה המתוקנת יש לההמתוק

 אישור. ללא צירוף האישור לציון המתוקן לא ידווח הציון.

 מיום פרסום הציון. ימים 7-מאו הציון הסופי אם עברו למעלה  העבודהלא ניתן לערער על ציון 

 חודש מסיום הקורס    11עד לקתית לאשר דחייה בהגשת עבודות חמבמקרים חריגים רשאית ועדת הוראה  .ט

לא יוכל חייב לקחת בחשבון כי . סטודנט שקיבל דחייה חודש מסיום הקורס 11-וקבלת הציון לא יאוחר מ

 להשתתף בטקס הענקת תארים באותה שנה.
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 ומועדת הוראה  סטודנטים שיקבלו אישור חריג מהמחלקה )ממרצה הקורס ומועדת ההוראה המחלקתית. י

משכ"ל  5%בגובה  בקנס ו, יחויבחודש מסיום הקורס 11ועד  03.11-לטית( להגיש עבודות אחרי הפקו

 השנתי, עבור שנת האיחור ולא עבור כל קורס בנפרד.

 בספטמבר של השנה בה נלמד הקורס, או  03שסיים את לימודיו לתואר ונותר חייב עבודה )עד סטודנט . אי

יב מחובמועד  קיבלמבר של השנה בה נלמד הקורס( או ציון בחינה שלא נובב 03אישור עד הארכה שניתנה ב

 משכ"ל הבסיסי המלא של אותה שנה בה דווח האיחור.  5%-על כל שנת איחור ב

  חודש מיום סיום הקורס*. 11-לא ניתן לקבל ציון בעבודה במועד מאוחר מ

 עבודת הסמינר מהמזכירות בה הוגשה העבודה.סירת מעל הסטודנט לקבל אישור עם תאריך על  .בי

 מחלקה בשעות קבלה. לא תתקבלנה עבודות שנשלחו בדואר.ההסטודנט חייב להגיש העבודה במזכירות 

 = "לא השלים". 133. ציון הקורס בעבודה שטרם הוגשה יהיה גי

שתתף" המשתקלל = "לא ה 733 -במידה והסטודנט לא הגיש העבודה לפי סעיף ד' לעיל, ישונה הציון ל

 כאפס בממוצע.

-יאוחר מניתן יהיה לקבל ציון בקורס לא תשע"ג *במידה והסטודנט קיבל דחייה לסמינרים של סמס' א' 

 )בצרוף קנס(. 1.0.1315

-ניתן יהיה לקבל ציון בקורס לא יאוחר מתשע"ג קיבל דחייה לסמינרים של סמסטר ב' במידה והסטודנט *

 )בצרוף קנס(. 1.3.1315


