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 טלימודים רב תחומיים במדעי החברה תשע"
 (147)סימן מחשב 

 

 : רכזות אקדמיות

 חטיבת משאבי אנוש - לינור איטח

 08-6304547טל: 

 selalin@bgu.ac.ilדוא"ל: 

 

 .חטיבה בגישה בינתחומית בסכסוכים ומשא ומתן, חטיבת תקשורת -אליזבט סימיון 

  08-6304559טל: 

  elsimion@bgu.ac.ilדוא"ל:

 

 מטרת התוכנית

מטרת התוכנית לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של נושאים המשלבים ביניהם דיסציפלינות שונות, 

 החברה.להרחיב ולהעמיק את ההשכלה הכללית של הסטודנטים בתחומים שונים במדעי הרוח ו

 

 מבנה התוכנית

-נק"ז.  התוכנית מוצעת במסגרת חד 120משך הלימודים שלוש שנים, במהלכם על הסטודנט לצבור 

נק"ז כל אחת, או במסגרת דו מחלקתית  28מחלקתית כאשר על כל סטודנט לבחור ארבע חטיבות בנות 

 נק"ז כל אחת.  28כאשר על הסטודנט לבחור שתי חטיבות בנות 
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 :נקודות הזכותפירוט 

 

 נקודות זכות חובה לתואר

 :חובות אוניברסיטאיות

 2אנגלית מתקדמים 

 הדרכה בספריה )מפגש חד פעמי( 

 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית

 

2 

0 

0 

חטיבות ובכל  4יש לבחור -תכנית חד מחלקתית 

 נק"ז( 28חטיבות*  4נק"ז  ) 28חטיבה לצבור 

112 

חטיבות ובכל  2יש לבחור -מחלקתיתתכנית דו 

 נק"ז( 28חטיבות* 2נק"ז ) 28חטיבה לצבור 

56 

 קורסים כלליים 

 החטיבות שנבחרו( 4)לא מתוך 

 נק"ז בתכנית חד מחלקתית. 6

בתוכנית דו מחלקתית יש לבדוק מספר נק"ז 

 כלליים בתכנית המחלקה הראשית

 120 סה"כ

 

חטיבה בכל  65ע"מ להיות זכאי לתואר, על הסטודנט לעמוד בממוצע מינימאלי של 

 ובכל רכיב לימודים.

 החטיבות תיפתחנה בהתאם למספר הנרשמים.
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 החטיבה ללימודי תקשורת
 (183)סימן מחשב 

 

ככל שהתקשורת הולכת ותופסת מקום מרכזי בחברה בת ימינו, כך גוברים העניין והצימאון להבין את 

אחת התופעות הנכבדות. לימודי החטיבה אמורים להקנות ידע עיוני, בכללם מושגים בסיסיים וכלים 

לצריכה נבונה של תקשורת. ייחודה של התוכנית בכך שהיא עוסקת בהיבטים מוסדיים וטכנולוגיים של 

 אמצעי התקשורת המגוונים בהקשרם התרבותי והחברתי. 

צוע, אך הידע העיוני הנרכש בה עשוי להקל על השתלבות באחד אין התכנית מתיימרת להכשיר אנשי מק

 יהיה זה עיתון , תחנת שידור, משרד יחסי ציבור או סוכנות פרסום. מארגוני התקשורת,

 :מבנה לימודים

 נק"ז חובות לימודים

 22 קורסי חובה

 6 קורסי בחירה

 28 סה"כ

 

 .שנתי אחדסמינר ו סדנאות שתיקורסי בחירה,  שניקורסי חובה,  שבעההחטיבה כוללת 

 

 שנה א'

 שעות שם קורס מספר קורס
סה"כ 

 נקודות
 הערות

183-1-0276 
 גישות מוקדמות מושגי יסוד בתקשורת

 חובה-
3 3 

ציון מעבר 

60 

183-1-0286 
מושגי יסוד בתקשורת גישות 

 חובה-מאוחרות 
3 3 

ציון מעבר 

60 

 3 3 חובה-תקשורת מידע וטכנולוגיות  183-1-0106
ציון מעבר 

60 

ציון מעבר  3 3 חובה-ובעולם מפת התקשורת בישראל 183-1-0326

60  

 

 שנה ב' 

 שעות שם קורס מספר קורס
סה"כ 

 נקודות
 הערות

ציון מעבר  3 3 חובה-דיני תקשורת 183-1-0136

60  

 

 3 3 קורס בחירה 

יש לבדוק 

במערכת 

 השעות

ניתן ללמוד 

 גם בשנה א'
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ציון מעבר  3 3 חובה-וחברה בישראלתקשורת  183-1-0086

60  

  1 1 קריאה מודרכת 

 

 שנה ג'

סה"כ  שעות שם קורס מספר קורס

 נקודות

 הערות

תקשורת ותרבות: היבטים תרבותיים  183-1-0076

 חובה-בחקר התקשורת
3 3 

ציון עובר 

60 

 

 3 3 בחירה 

יש לבדוק 

במערכת 

ניתן  השעות

לקחת גם 

בשנים 

 א'/ב'

 

 :ההער

נק"ז לאורך כל התואר מתוך מערכת השעות  6קורסי בחירה בלבד בתקשורת בהיקף של  2יש לבחור 

 המתפרסמת בתחילת כל סמסטר.  
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 חטיבה לניהול משאבי אנוש
 (117)סימן מחשב 

 מבנה הלימודים:

 נק"ז חובות לימודים

 16 קורסי חובה

 12 קורסי בחירה

 0 הדרכה בספריה

 28 סה"כ

 

 שנה א'

 קורסי חובה:

 דרישות קדם ציון מעבר סמסטר נק"ז קורס מספר קורס

  56 א 3 התנהגות ארגונית מיקרו 68110043

 68110043 56 ב 3 התנהגות ארגונית מקרו 68110042

  56 א 3 אתיקה לניהול 68114071

  56 א 0.5 יישומי מחשב 61050002

    9.5 סה"כ 

 

 'בשנה 

 חובה:קורסי 

 דרישות קדם ציון מעבר סמסטר נק"ז קורס מספר קורס

 68110043 56 ב 3 ניהול משאבי אנוש 68112071

  56 ב 3 דיני עבודה 68115071

  56 א 0.5 סדנא בכתיבה מדעית 68110232

    6.5 סה"כ 

 

  :בחירהקורסי 

 ג'.-קורסים במהלך שנים ב' 4יש להשלים 

ציון  סמסטר נק"ז קורס מספר קורס

 מעבר

 דרישות קדם

 68110042 56 א / ב 3 לחץ ושחיקה 68110007

68110043 

 8110042 56 א / ב 3 ניהול צוות עובדים 68110003

68110043 

  56 א / ב 3 דיני חוזים ועסקים 68110041

 68110042 56 א / ב 3 מנהיגות וניהול בארגונים 68110045

68110043 

 68110042 56 א / ב 3 ארגוניפיתוח ושינוי  68110073

68110043 

  56 א / ב 3 אסטרטגיה בעולם מקוון 68111015

  56 א / ב 3 פתרון בעיות בחברות בצמיחה 68110111

    12 סה"כ 
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 חטיבה בגישה בינתחומית בסכסוכים ומשא ומתן
 (172)סימן מחשב  

 החטיבה תיפתח בהתאם למספר הנרשמים

 

 
בניהול ויישוב סכסוכים, הינה חטיבה ייחודית בינתחומית המתמקדת בלמידת החטיבה לתואר ראשון 

תיאוריות ומחקרים העוסקים בסכסוכים בקרב בני אנוש. הקורסים מתייחסים לקונפליקטים ברמות 

אישיות, בינאישיות, סכסוכים בין קבוצות, סכסוכים פנים ארגוניים וסכסוכים בין ארגונים, סכסוכים 

 בינלאומיים.

 

תרבותיות בחברה -מסגרת החטיבה יועברו קורסים מגוונים, כגון: מושגי יסוד בחקר סכסוכים, רבב

הישראלית, מו"מ ככלי לניהול סכסוכים, קונפליקטים בין קבוצות ובתוך ארגונים, סיפורי חיים, גישור, 

קונפליקטים, חברה בקונפליקט ובמעבר, חשיבה יצירתית בפתרון קונפליקטים, חשיבה ביקורתית בפתרון 

 ערבים ועוד.-סדנת זהויות, סדנת דיאלוג יהודים –סוגיות בדת ובמדינה, תיאטרון הרחובות הפנימיים 

 

 נק"ז 28 –מבנה החטיבה 

 שנות לימודים. 3נק"ז, במהלך  10סה"כ  –קורסי חובה  5

 שנות לימודים. 3במהלך  נק"ז 14 –קורסי בחירה 

 נק"ז )בשנה ג'( 4 –סמינר 

 נק"ז 10קורסי בחירה ממחלקות אחרות בהיקף של עד ניתן לאשר 

 

 

 www.bgu.ac.il/conflictקישור לאתר המחלקה: 

 

 שנה א'

 שעות שם קורס מספר קורס
סה"כ 

 נקודות
 הערות

  2 2 חובה-מושגי יסוד בחקר סכסוכים 172-1-0036

  2 2 חובה-ופרקטיקהמו"מ תיאוריה  172-1-0065

  2 2 חובה-מבנה חברתי של ישראל  172-1-0046

172-1-0155 
סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים 

 חובה-וארגוניים
2 2  

172-1-0039 

איך עורכים מחקר? כלים מעשיים 

-החברה לכתיבת עבודת מחקר במדעי

 חובה

2 2  

 

 שנים א'+ב'+ג'

 נק"ז קורסי בחירה לפי המוצע במערכת. 14

 

 שנה ג'

 נק"ז 4-סמינר 
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