א

פתח דבר

שנתו הפקולטה למדעי הרוח והחברה כולל מידע על מוסדות האוניברסיטה
והפקולטה ,א בעיקר מפורטי בו תכניות הלימודי במחלקות הפקולטה ותקנות
הלימודי .חובה על כל סטודנט לקרוא את החלקי בשנתו הנוגעי לו ,שכ מידע זה
הינו חיוני והכרחי .לא תתקבלנה טענות של אי ידיעת הכתוב בשנתו.

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויי בכל התקנות ,הנהלי ותוכניות
הלימודי וכ לשנות ,להוסי או לגרוע פרטי הכלולי בשנתו ללא הודעה מוקדמת.

על הסטודנט לעקוב אחר שינויי אלו המתפרסמי על גבי לוחות המודעות בפקולטה
ובמחלקות.
א נפלו שגיאות בהוצאה זו של השנתו ,נודה לכל מי שיפנה תשומת ליבנו אליה ,וע
הקוראי הסליחה.
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מספרי הטלפוני של המחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה
ש המחלקה/חטיבה
מזכירות הפקולטה

מס' טלפו
6477777

בניי
בניי 72

חדר
339

מזכירות תואר שני
מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
ספרות עברית
לשו עברית

6477777
6461092
6461132
6472092

בני 72
בני 72
בני 72
בני 72

337
430
540
540

לימודי המזרח התיכו
היסטוריה של ע ישראל
ולימודי מדינת ישראל

6461455

בני 72

3420

6461101

בני 72

6636

מחשבת ישראל
היסטוריה כללית
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
חינו#

6472532
6479018
6472001
6461863

בני 72
בני 72
בני 72
בני 72

5615
6636
2343
1983 ,1293

תעודת הוראה

6461879
6461875

בני 72
בני 72

147
147

פילוסופיה
ספרויות זרות ובלשנות
אמנויות
פוליטיקה וממשל

6472263
6461128
6477199
6477767

בני 72
בני 72
בני 72
בני 72

5644
441
5622
666

פסיכולוגיה
סוציולוגיה&אנתרופולוגיה
מדעי ההתנהגות
כלכלה

6472044
6472266

בני 72
בני 72

3432
4516

עבודה סוציאלית
לימודי רב&תחומיי )ב.א .כללי לשעבר(
אנגלית כשפה זרה
כתיבה

6472327
6461110
6472461
6461141

בני 72
בני 72
בני 72
בני 72

4556
342
4451
630

הוראת המדעי והטכנולוגיה
חטיבה ללימודי צבא ובטחו
חטיבה ללימודי אורבניי
חטיבה לאמנויות
חטיבה ללימודי העול הקלאסי
חטיבה למגדר

6461901
בהיסטוריה
6472391
6477199
במחלקה להיסטוריה
במחלקה לב.א .כללי

קרית ברגמ
בני 72
בני 72
בני 72
בני 72
בני 72

102
6636
2365
5622
6636
3515

חטיבה ללימודי אגדה והלכה
חטיבה ללימודי אוסטרו גרמניי

במחשבת ישראל
6461148

בני 72
בני72

6645
30

חטיבה ללימודי פולקלור
חטיבה ללימודי תקשורת
חטיבה למחשבה מדינית חברתית
חטיבה לנצרות הקדומה

בני 72
בני 72
בני 72

במחלקה לספרות עברית
6477211
במחלקה לפילוסופיה
במחלקה למקרא
ארכיאולוגיה והמזרח הקדו בניי 72

540
56171
5644
430
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רשויות הפקולטה
פרופ' משה יוסטמ
ד"ר עודד תמוז
פרופ' יצחק ב&מרדכי

דיק הפקולטה
ראש המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
ראש המחלקה לספרות עברית

פרופ' חיי כה
ד"ר נמרוד הורבי,
פרופ' אברה גרוס
פרופ' דניאל לסקר

ראש המחלקה ללשו עברית
ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכו
ראש המחלקה להיסטוריה של ע ישראל
ראש המחלקה למחשבת ישראל

ד"ר יוליה אוסטינובה
פרופ' ד בלומברג
פרופ' חנו #פלו
ד"ר יקיר לוי

ראש המחלקה להיסטוריה כללית
ראש המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
ראש המחלקה לחינו #והכשרת מורי
ראש המחלקה לפילוסופיה

פרופ' נעמי שיר
פרופ' חיי פינקלשטיי
פרופ' פרד לייזי
פרופ' נחשו מיר

ראש המחלקה לספרויות זרות ובלשנות
ראש המחלקה לאמנויות
ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל
ראש המחלקה לפסיכולוגיה

פרופ' לב גרינברג
פרופ' אביעד רז
פרופ' ענר סלע

ראש המחלקה לסוציולוגיה&אנתרופולוגיה
ראש המסלול למדעי ההתנהגות
ראש המחלקה לכלכלה

פרופ' עליא אלקרינאוי
ד"ר רז&קרקוצ'קי אמנו
גב' רונית גרמ
פרופ' ד כספי

ראש המחלקה לעבודה סוציאלית
ראש המסלול ללימודי רב&תחומיי
ראש היחידה לאנגלית כשפה זרה
ראש המחלקה לתקשורת

פרופ' מירי עמית
גב' רחל דמרי
גב' חוה ליידר
גב' עידית מזרחי

ראש התוכנית להוראת המדעי והטכנולוגיה
ראש מנהל הפקולטה
עוזר ראשי לראש מנהל הפקולטה
עוזר לראש מנהל הפקולטה ללימודי מוסמכי
עוזר לענייני מלגות תואר שני ושלישי

גב' טלי ב&שטרית
מוסדות הפקולטה לענייני תלמידי והוראה:
מועצת הפקולטה & הוא המוסד העליו של הפקולטה .המועצה מחליטה בכל ענייני ההוראה ,המחקר וההנהגה
האקדמית של הפקולטה.
וועדת ההוראה & דנה בכל התחומי הקשורי בהוראה & בתוכניות&הלימודי ,קיימות ובחדשות ,בנוהלי
ההוראה ובדרכי לשיפור ,ובענייני הנוגעי למנהל התלמידי והפקולטה.
וועדת הפקולטה & הרשות המבצעת שליד הדיק ,המסייעת לו בניהול השוט -של חיי הפקולטה בכל התחומי.
וועדת התכנו & מתכננת תוכניות&לימודי חדשות.
מזכירות הפקולטה & מרכזת את הטיפול בסטודנטי באמצעות המחלקות וממונה על ניהול תקי של ענייניה
האקדמיי והמנהליי של הסטודנטי.
המזכירות מטפלת בכל הנושאי האקדמיי והמנהליי הנוגעי לסדרי הלימודי ,תכניות הלימודי,
יעו ,והרשמה לקורסי ,טיפול בפניות לועדת הוראה פקולטית ,אישורי לימודי ועוד.
משרד מזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכי נמצאת בקרית האוניברסיטה ,בבניי צוקר גולדשטיי&גור ),(72
חדר .308
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כתובת אינטרנט www.bgu.ac.il :קיוסק המידעwww.bgu.ac.il/kiosk_information :
)לסטודנטי חדשי & הקוד והסיסמה נמצאי בפנקס התשלומי הנשלח על ידי מדור חשבונות סטודנטי –
נספח מס'  .3סטודנטי ותיקי ששכחו את קוד המשתמש והסיסמה יוכלו לראות בפנקס התשלומי – נספח
מס' .(13
בכל עניי שלא נמצא לו מענה בשנתו ,בכל בעיה שנתקלת בה ואשר עלולה להפריע למהל #לימודי #הסדיר – אנא
פנה למזכירות הפקולטה על מנת שנוכל לעזור ל #או להדרי #אות #ובמידת הצור #להפנות #לרשות המתאימה
והמוסמכת לטיפול בענייני.#
בענייני שלא מצאו את פתרונ במסגרת הטיפול השגרתי של מזכירות המחלקה ו/או של מזכירות הפקולטה ,נית
לפנות בכתב אל ראש מינהל הפקולטה.
פניות נית להפנות דר #אתר האינטרנט http://hsf.bgu.ac.il: :דר" #צור קשר" או בדואר אלקטרוני:
hsf@bgumail.bgu.ac.il
שעות הקבלה לתואר ראשו במזכירות הפקולטה:
יו א' ,ב'
יו ג' ,ד'
יו ה'

בי השעות
בי השעות
בי השעות

11:00 – 13:00
12:00 – 14:00
11:00 – 12:00

שעות הקבלה לתואר שני:
ימי א',ב'

בי השעות

10:00 – 11:00

ימי ג' ,ד'
יו ה'

בי השעות
בי השעות

11:00 &12:00
10.00 & 11.00
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לימודי התואר הראשו
לימודי לקראת התואר הראשו  B.A
הלימודי לקראת התואר הראשו נמשכי שלוש שני.
על התלמיד לצבור  120נקודות זכות כדי להיות זכאי לתואר הראשו .שעה שבועית אחת במש #סמסטר אחד
)שעה סמסטריאלית( היא בדר&#כלל שוות&ער #לנקודת זכות אחת ,אלא א נאמר אחרת בתיאור הקורס.
הלימודי מאורגני במחלקות לפי התוכניות המתוארות להל ,וכוללי לימודי התמחות במסלולי שוני,
לימודי&עזר והשלמה ,שפות זרות ולימודי חובה ובחירה כלליי לפי דרישות המחלקות והפקולטה) .הלימודי
מתקיימי במתכונת סמסטריאלית בשנת&הלימודי שני סמסטרי(.

נקודות זכות
)א( חלק מהקורסי בפקולטה אינ מקני נקודות זכות ,לדוגמה:
אנגלית כשפה זרה )פרט לרמת מתקדמי . (2
)ב( שעורי רבי מחולקי לשני חלקי ,כאשר לכל חלק מספר מחשב שונה .לדוגמה:
פרקי נבחרי בספר שמואל & חלק א' );(2
פרקי נבחרי בספר שמואל & חלק ב' );(2
כאשר חלק א' נלמד בסמסטר א' וחלק ב' נלמד בסמסטר ב'.
תלמיד חייב להשתת בשני חלקי הקורס באותה שנתלימודי אקדמית.
תלמיד שסיי חלק א' של שיעור ולא למד חלק ב' יהיה חייב לחזור על שני חלקי השיעור ,ולעמוד מחדש בכל
דרישותיו בשנת לימודי עוקבת – לא יינת ציו על חלק אחד בלבד של הקורס .הציו הסופי עבור שני
הסמסטרי יינת לאחר לימוד שני הסמסטרי ,מילוי כל מטלות הקורס ורק בסו -שנת הלימודי.
כלל זה חל על כל השעורי ממי זה הנלמדי בפקולטה למדעי הרוח והחברה.
הערה :כיוו ששכר לימוד מחושב על&פי נקודות זכות בכל סמסטר ,בקורסי אשר אינ מקני נק"ז יחושב שכר&
הלימוד על&פי מספר השעות באותו סמסטר.

מבנה הלימודי
כל תלמיד יצבור  108נקודות זכות )נק"ז( במסגרת מחלקתית 2 .נק"ז לימודי חובה כלליי )אנגלית כשפה זרה(
 10נק"ז לימודי בחירה כלליי ובס #הכל  120נק"ז.
קיימות שלוש תוכניות&לימודי:
תוכנית א' 
לימודי במחלקה ראשית )  80נק"ז( ובמחלקה משנית או בחטיבה** )  28נק"ז(.
או :לימודי במחלקה ראשית ) 80נק"ז( ובשתי חטיבות** ) 14נק"ז כ"א(.
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תוכנית ב' 
לימודי חד&מחלקתיי )  108נק"ז(.
תוכנית ג' -
לימודי דו&מחלקתיי *)  54נק"ז בכל אחת משתי המחלקות(.
* תלמיד הלומד במסלול ללימודי רב&תחומיי ילמד  54נק"ז במחלקה אחת ו& 56נק"ז
בלימודי רב&תחומיי.
תוכנית ד' 
לימודי חד מחלקתיי ) 112נק"ז( במחלקה ללימודי כלליי במדעי הרוח והחברה.

כל סטודנט אחראי לתכנית לימודיו .חובתו של הסטודנט לדעת את כל התקנות וההוראות
המפורטות בשנתו והמתפרסמות מפע לפע על לוחות המודעות.
אי בייעו או בהרשמה לקורסי במחשב בכדי לפטור מחובה זו.
** סטודנט הלומד בתוכנית א' – הרישו לחטיבות נעשה במזכירות הפקולטה.
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תכנית א'
מח' ראשית +משנית
או חטיבות

תכנית ב'
חדמחלקתית

תכנית ג'
דומחלקתית

אפשרות א'

אפשרות א'

אפשרות א'

המחלקה הראשית  80נק"ז
המחלקה המשנית  28נק"ז
 10נק"ז
לימודי בחירה
&&&&&&&&&

לימודי המחלקה  108נק"ז

מחלקה א'
מחלקה ב'
לימודי בחירה

 54נק"ז
 54נק"ז
 10נק"ז
&&&&&&&&&

סה"כ

 118נק"ז

נק"ז

אפשרות ב'
לימודי במחלקה  112נק"ז

אפשרות ב'
מחלקה א'

 54נק"ז

 28נק"ז
 10נק"ז
&&&&&&&&&
 118נק"ז

לרב תחומיי בלבד
 6נק"ז
לימודי בחירה
&&&&&&&&&&&
 118נק"ז
סה"כ

לימודי כלליי
לימודי בחירה
סה"כ

לימודי חובה כלליי

לימודי חובה כלליי

לימודי חובה כלליי

אנגלית או
צרפתית

אנגלית או
צרפתית

אנגלית או
צרפתית

סה"כ
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אפשרות ב'
המחלקה הראשית 80
לימודי חטיבות
לימודי בחירה
סה"כ

סה"כ

נק"ז

נק"ז
2
&&&&&&&&&&
 120נק"ז

לימודי בחירה

 10נק"ז
&&&&&&&&&&

סה"כ

 118נק"ז

סה"כ

 2נק"ז
&&&&&&&&&&
 120נק"ז

סה"כ

 56נק"ז
 8נק"ז
&&&&&&&&&
 118נק"ז

 2נק"ז
&&&&&&&&&&
 120נק"ז

הערות
א .אנגלית או צרפתית כשפה זרה & ראה להל בפרק על שפה זרה ראשונה;
ב.

כל תלמיד חייב להשתת -בהכרת הספרייה בשנה הראשונה ללימודיו .פירוט בפרק הדרכה בספרייה
בהמש .#לא נית לקבל פטור מהכרת הספריה ממוסד אחר.

ג.

לא בכל מחלקה קיימי לימודי בכל התוכניות .בעת תכנו לימודיו ,על התלמיד לבדוק את התוכניות
הקיימות;
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תכנית הלימודי לתואר ראשו B.A
תכנית
סימ
המחשב מחלקה
ראשית
 80נק"ז

תכנית
תכנית
תכנית
מחלקה
דו
חד
מחלקתית מחלקתית משנית
 108נק"ז  54נק"ז  28נק"ז

מדעי הרוח
המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
* מקרא
מסלולי:
* מקרא והיסטוריה מקראית
* ארכיאולוגיה
* מקרא ולימודי תעודת הוראה
המחלקה ללשו העברית
המחלקה לספרות עברית
המחלקה ללימודי המזרח התיכו
המחלקה להיסטוריה כללית
המחלקה להיסטוריה של ע ישראל
לימודי מדינת ישראל
מסלול:
המחלקה למחשבת ישראל
המחלקה לספרויות זרות ולבלשנות
אנגלית :ספרות ,בלשנות
מסלול:
המחלקה לפילוסופיה
המחלקה לאמנויות
מסלול :תולדות האמנות
לימודי רבתחומיי )ב.א .כללי לשעבר(
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135
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123
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127
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167
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132
131
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* הצירו -היחיד האפשרי בתו #המחלקה הוא של המסלול לארכיאולוגיה ע כל אחד מהמסלולי האחרי.
** הצטרפות לתוכנית זו מותנית באישור מיוחד של היוע ,במחלקה.
**** במסלול לימודי רב&תחומיי חד מחלקתי היק -הלימודי הוא  112נק"ז.

82

סימ המחשב

חטיבות לימודי
מצומצמת

חטיבה מורחבת
 28נק"ז

נק"ז
החטיבה ללימודי אורבניי
החטיבה לאמנות יצירה
החטיבה ללימודי העול הקלאסי
החטיבה ללימודי אוסטרו גרמניי
חטיבה ללימודי מגדר
חטיבה למינהל עסקי**
חטיבה ללימודי אגדה והלכה
חטיבה ללימודי פולקלור
חטיבה ללימודי צבא ובטחו
חטיבה למחשבה מדינית חברתית
חטיבה לתקשורת
חטיבה בכלכלה *
חטיבה באמנות ומוסיקה
חטיבה במדעי וטכנולוגיה**
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* באישור יוע ,המחלקה לכלכלה
** באישור מיוחד ובצירו -החטיבה בכלכלה – לא נית ללמוד בחטיבה למנהל עסקי ללא חטיבה בכלכלה.
*** באישור מיוחד
לימודים כלליים  -לימודי חובה ולימודי בחירה
כל תלמיד בפקולטה חייב להשתת -בלימודי הבאי:
) (1שפה זרה ראשונה
) (2לימודי בחירה

2
10

נק"ז
נק"ז )תלמידי לימודי כלליי במדעי הרוח והחברה הלומדי בתוכנית

) (3הכרת הספרייה

0

דו&מחלקתית יחויבו ב& 8נק"ז ,תלמידי הלומדי בתוכנית
חד&מחלקתית יחויבו ב& 4נק"ז(
נק"ז

לימודי אלה משוקללי בחישוב הציו הסופי ל & B.A
בלימודי שפה זרה ראשונה והכרת הספרייה ,חייב התלמיד להשתת בשנתלימודיו הראשונה.
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שפות זרות
באוניברסיטה ניתני קורסי בשפות :אנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,ערבית ,יוונית ,לטינית ,איטלקית ,ספרדית
וסינית .יתכנו שינויי וקורסי נוספי.
סטודנט חייב ללמוד שפה זרה במהל #שנה שלמה )סמס' א'  +ב'( על מנת לקבל ציו בקורס.
שפה זרה ראשונה
כל תלמיד * חייב בלימוד אנגלית או צרפתית כשפה זרה ראשונה .הציו ,ברמה הפוטרת בלבד ,בשפה הזרה
הראשונה ייכלל בחישוב הציו הסופי המשוקלל ל&  B.Aומשקלו  2נקודות לצור #השקלול) .אנגלית&מתקדמי ;2
צרפתית & מתקדמי חלק א' ו& ב' = סה"כ  2נק"ז(.
*פרט לתלמידי המחלקה לספרויות זרות ולבלשנות.
אנגלית כשפה זרה ראשונה
מטרת הלימודי באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את הסטודנט בקריאת חומר אקדמי באנגלית באופ עצמאי
ויעיל.
הק -כל קורס הוא  4שעות שבועיות במש #סמסטר אחד.
ציו המעבר באנגלית כשפה זרה & 56.

על כל הסטודנטי לסיי את כל לימודי האנגלית ע תו ארבעת הסמסטרי הראשוני
ללימודיה.
סטודנט שהתקבל ללימודי ונקבעה לו רמה נמוכה ממתקדמי  1חייב ללמוד אנגלית החל מהסמסטר הראשו
ללימודיו.

במקרה של התנגשות בי קורס אנגלית ע קורס אחר מתכנית הלימודי יש להעדי את לימודי
האנגלית ולדחות הלימודי המחלקתיי.
סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות הנ"ל יופסקו לימודיו .חידוש הלימודי לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי
אנגלית כשפה זרה.
סטודנט שנקבע לו פטור מאנגלית במבח הפסיכומטרי חייב לוודא שהפטור נרש לו במחלקה לאנגלית כשפה
זרה.
צרפתית כשפה זרה ראשונה
הבוחר בצרפתית כשפה זרה ראשונה ,חייב ללמוד  4שעות שבועיות במש #שנה אחת )שני סמסטרי( ברמת
מתקדמי & .הקורס ישוקלל כ& 2נק"ז.
יש לקבל אישור של יועצי המחלקות שבה לומד התלמיד כדי לבחור בצרפתית כשפה זרה ראשונה.
ציו המעבר בצרפתית כשפה זרה ראשונה & . 56
שפה זרה שניה
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לימוד שפה זרה שניה היא חובה על תלמידי מחלקות מסוימות .תלמידי אחרי המעונייני בכ ,#רשאי ללמוד
שפה זרה שניה כלימוד בחירה.
לימודי בחירה כלליי
כל תלמיד חייב בלימודי בחירה מחו למסלולי לימודיו ומחו ,לתחו לימודיו בהיק -של  10נקודות זכות.
)תלמידי המסלול ללימודי רב&תחומיי )ב.א .כללי לשעבר(בתכנית חד&מחלקתית חייבי בלימודי בחירה בהיק-
 4נק"ז( .התלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתו #רשימת הלימודי הכלליי המופיעי במרוכז .תלמיד המעוניי
לבחור בקורס מחלקתי שאינו נכלל ברשימת הלימודי הכלליי חייב לקבל את אישור היוע ,המחלקתי שלו
ואישור יוע ,המחלקה המציעה את הקורס ובתנאי שהקורס אינו נכלל בתחומי התמחותו ,דהיינו ,אינו מופיע
כקורס חובה או בחירה במסגרת לימודיו.
הלימודי הכלליי פתוחי לתלמידי על בסיס מקו פנוי .תלמיד הבוחר בקורס הנית על&ידי הפקולטה למדעי
הרוח והחברה ,חייב לעמוד בכל דרישות הקורס ,לרבות נוכחות ,עבודות ,תרגילי ובחינות.
תלמיד הבוחר בקורסי מפקולטות אחרות חייב לעמוד בדרישות הקורס בהתא לתקנו אותה פקולטה.
תלמיד הבוחר קורס שנתי חייב ללמוד את חלק א' וחלק ב' של אותו קורס באותה שנה אקדמית.
)לא יינת אישור או ציו על חלק של קורס .ראה בהמש #בפרק הד בכללי מעבר ובחינות(.
סטודנטי שעברו תחומי לימודי )שינו את תוכנית לימודיה – עברו ממחלקה למחלקה( או צמצמו תחומי
לימודיה נית יהיה להכיר לה בלימודי המחלקה/חטיבה העודפי עד  6נק"ז בלבד ,ובתנאי שיש על כ #אישור
מהמחלקה.
קורסי הספורט אינ מקני נק"ז.

פטור והכרה בקורסי
פטור מקורס על סמ" לימודי קודמי במוסד אקדמי מוכר
תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד קורס רק על סמ #קורסי שנלמדו לקראת תואר אקדמי אות סיי
בהצלחה במוסד אקדמי מוכר .את הבקשה ,בצירו -גליו ציוני וסילבוס ,יש להגיש למזכירות המחלקה .ועדת
ההוראה תדו בבקשה לאחר קבלת המלצה ממורה הקורס .ועדת ההוראה רשאית לפטור את התלמיד מלימוד
הקורס ,א שוכנעה כי התלמיד למד את הקורס ברמה ובהיק -דומי או עולי על הרמה וההיק -של הקורס
הנלמד במחלקה או ביחידה באוניברסיטת ב&גוריו בנגב .פטור מקורסי כלליי יש להגיש לפי אותו נוהל
למזכירות הפקולטה.
פטור על סמ" לימוד קוד באוניברסיטת בגוריו
תלמיד שסיי בהצלחה קורס באחת מהמחלקות או היחידות של אוניברסיטת ב&גוריו בנגב ,רשאי לבקש פטור
מהקורס והכרה בציו שקיבל .הקורס יופיע בגיליו ציוניו של התלמיד בציו ובמשקל שנלמד .הציו ישוקלל
בממוצע המצטבר לתואר.
פטור להנדסאי
הנדסאי בעל תואר מוכר באר ,רשאי להגיש בקשה לפטור מלימודי כלליי בתנאי שקורס זה מקביל לקורס
בתכנית הלימודי של המחלקה או היחידה האקדמית שבה הוא לומד ובתנאי שלמד במוסד המוכר על ידי
המועצה להשכלה גבוהה ,ובתנאי שלמד על פני שנתיי לפחות.
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* תלמיד אשר קיבל פטור על סמ" לימודי קודמי אינו רשאי ללמוד קורסי מקבילי נוספי.
א יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודי כלליי או קורסי נוספי במחלקות היכולי להוות תחלי
לפטור אותו קיבל נראה בכ" הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור והקורסי אות למד כא ישתקללו לו לתואר.
הכרת הספרייה
החל משנת הלימודי תשמ"ג כל תלמיד חייב להשתת -בהדרכה בספרייה ,הכוללת :היכרות ,התמצאות ושימוש
בספרייה .התרגיל נעשה בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט
הכנת התרגיל חלה על כל תלמיד .היא אינה מקנה נקודות&זכות א #היא נכללת בדרישות לתואר הראשו.
הדרכה בספריה היא חובה לתלמידי שנה ראשונה ,ולתלמידי העוברי מהמכללות וטר תרגלו הדרכה זו.
ראה בפרק הד בלימודי הכלליי.
חטיבות לימודי
רשימה של חטיבות לימודי מופיעה להל בחוברת זו.
כללי מעבר ובחינות
כל קורס חייב להסתיי בציו עובר .הציו העובר הוא  56לפחות .בקורסי מסויימי ציו המעבר גבוה יותר .דר#
קביעת הציו הסופי בכל קורס היא בידי המורה .הציו הסופי ייקבע ,בדר&#כלל ,על סמ #הציו בבחינת סו-
הקורס ,בחני ,תרגילי ועבודות .המורה רשאי לקבוע בחינה בעל&פה במקו בחינה בכתב.
תלמיד שנרש לקורס ולא ביטל אותו במועד המתאי יקבל בו ציו "= "0נכשל).ציו זה ישוקלל עד למועד סגירת
התואר(.
הבחינה בקורס עשויה לכלול ג חומר ביבליוגרפי .המורה יודיע לתלמידי בתחילת הקורס על הדר #בה ייקבע
הציו .בכל קורס קיימת חובת נוכחות אלא א נמסר אחרת על&ידי המרצה בסילבוס .תלמיד אשר לא יופיע
לשלושת השיעורי הראשוני מיו תחילת הקורס ייחשב כאילו לא מילא את מטלות הקורס ולא יהיה רשאי
להיבח באותו הקורס וציונו יהיה נכשל.
כל מחלקה קובעת את היק -הבחינות שהעמידה בה היא תנאי מעבר לשנה מתקדמת יותר .בבחינות אלה חייב
התלמיד להשיג ציו ממוצע של  56לפחות .במחלקות אחדות נדרש ציו גבוה יותר כתנאי מעבר.
תלמיד שנכשל פעמיי בקורס חובה לא יוכל להמשי #את לימודיו באותה מחלקה.
תלמיד בתוכנית דו&מחלקתית שלא מילא את דרישות המעבר באחת המחלקות לא יורשה להמשי #בלימודיו
באותה מחלקה ,אול הוא רשאי לבקש להתקבל למחלקה אחרת.
תלמיד שנכשל בדרישות המעבר של שתי המחלקות שבה הוא לומד ,יופסקו לימודיו בפקולטה.
תלמיד שנכשל בדרישות המעבר בתוכנית החד&מחלקתית או בתוכנית של המחלקה הראשית& רשאי לבקש
להתקבל למחלקה אחרת .תלמיד שנכשל ג במחלקה החדשה & יופסקו לימודיו בפקולטה .במקרי מסוימי
יורשה תלמיד שנכשל לחזור על שנת הלימודי.
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בחינות סו -הקורס נערכות בחופשה שלאחר סיו הקורס .בחינת סו -קורס סמסטריאלי שנית בסמסטר א'
תתקיי בחופשה שבי הסמסטרי; בחינת סו -קורס סמסטריאלי הנית בסמסטר ב' תתקיי בחופשת הקי.,
כל בחינות סו -הקורס תערכנה בשני מועדי :מועד א' ומועד ב' שתאריכיה יתפרסמו על&גבי לוחות המודעות.
לא יתקיימו בחינות סו -סמסטר לפני תו הסמסטר.
התלמיד רשאי לחלק את בחינות המעבר בי שני המועדי ,א #מומל ,שייגש למספר בחינות גדול ככל האפשר
במועד א').תקנו הבחינות האוניברסיטאי בפרק מזכירות אקדמית בתחילת השנתו ובאתר האינטרנט של
מזכירות הפקולטה
תנאי מעבר משנה לשנה:
תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציו ממוצע של  65לפחות בכל מחלקה ומחלקה .המחלקות רשאיות לקבוע ציו
ממוצע גבוה יותר.
המעבר משנה א' לשנה ב' יתבצע רק ע השלמת כל חובות שנה א' .סטודנט ,שיחסר לו אפילו קורס אחד משנה א',
ייחשב כתלמיד שנה א' עד אשר ישלי את כל המטלות של שנה א' .הכללי הנ"ל יחולו ג על מעבר משנה ב'
לשנה ג') .בהתא לכ #יפתחו חלונות זמ לרישו לקורסי(.
סטודנט שלא ישלי קורס מקורסי החובה של שנה ב' ייחשב כתלמיד שנה ב' עד להשלמת חובותיו.
אישורי התלמיד הניתני בתקופת הרישו ישקפו א -ה את הנ"ל.
כשלו בקורס
סטודנט שנכשל בקורס בחירה או לא השתת -בו ,רשאי לחזור עליו או ללמוד קורס בחירה חלופי .במידה ובחר
שלא לחזור על הקורס ,ירש בגיליו הציוני ציו ") "700לא השתת (-המשתקלל כ&" "0בחישוב הממוצע הכללי.
הכישלו יוצא משקלול הממוצע הסופי במעמד סגירת התואר בלבד.
במידה ובחר הסטודנט לחזור על קורס בחירה שנכשל בו בעבר ,ציונו האחרו בקורס יירש בגיליו הציוני.
לצד הציו הקוד בקורס תרש הערה "לא לשקלול קיי קורס מאוחר".
סטודנט המבקש לשפר את ציוניו רשאי ללמוד קורס/י בחירה אחר/י באישור המחלקה.
בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר ,על הסטודנט לציי איזה קורס/י הוא בוחר לא לשקלל.
תלמיד שנכשל בבחינה במועד א' ,רשאי לחזור עליה במועד ב' ,תלמיד שנכשל בשני מועדי של אותה בחינה,
לא יהיה רשאי להבח בה פע נוספת.
נהלי נוספי בנושא הבחינות – אנא עיינו בתקנו הבחינות המופיע באתר מזכירות אקדמית bgu.ac.il
קורסי חופפי
האיסור על הרשמה לשני קורסי )או יותר( המתקיימי באות ימי/שעות תק -ג במקרה שבאחד מ
הקורסי הנ"ל אי חובת נוכחות .ועדת הוראה מחלקתית רשאית לבטל קורס חופ -לתלמיד באופ מיידי וללא
אפשרות לערעור
חזרה על קורס
סטודנט שאושר לו לחזור על קורס ,חייב לעמוד בדרישות הקורס ,כפי שנקבעו בשנה בה הוא לומד הקורס
)ולא על&פי דרישות מוקדמות או מאוחרות יותר(.
ייתכנו שינויי בקורסי משנה לשנה )שעות ונק"ז( – הדרישות הקובעות בקורס ה הדרישות של השנה בה למד
הסטודנט את הקורס.
בחלק ממחלקות הפקולטה לא נית לחזור על קורסי על&מנת לשפר ציו .סטודנט המבקש לחזור על קורס כדי
לשפר ציו חייב לקבל על כ #אישור מהיוע ,במחלקה.
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סול הציוני
&
מעולה
טוב מאוד &
&
טוב
כמעט טוב &
מספיק
נכשל

&
&

100
94
84
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&
&
&
&

95
85
75
65

56 & 64
0 & 55

ציו עובר  /נכשל יינת רק בקורס שאינו מקנה נק"ז ובסמינר מחלקתי שדורש נוכחות בלבד )לא דורש הגשת
עבודה(.
הערה :החל בשנת הלימודי תשמ"ה כל קורס אליו נרש התלמיד ,יופיע בגיליו הציוני ,כולל כישלונות
וחזרות על קורסי.
שינוי תכנית לימודי
על תלמיד המשנה/מחלי -מחלקות/חטיבות במהל #לימודיו לקחת לתשומת ליבו כי השינוי בתוכנית הלימודי
יגרו לעיתי ללימוד נק"ז עודפות שלא יוכרו לו בתוכנית לימודיו החדשה ולהארכת מש #הלימודי מה שיגרו
תשלו שכ"ל נוס) .-נית להגיש בקשה להכרה בלימודי כלליי בנק"ז העודפות עד  6נק"ז בלבד.
על כל שינוי בתכנית הלימודי יש להעביר הודעה בכתב אל מזכירות הפקולטה.
סגירת תואר
על הסטודנט למלא טופס בקשה לסגירת תואר את הטופס נית לקבל במחלקה או נית להוריד את הטופס מאתר
האינטרנט של הפקולטה .הסטודנט ימלא את כל סעיפי הטופס )מומל ,לצר -גיליו ציוני מקיוסק המידע(,
ויחתו עליו .את הטופס יש להגיש במחלקה .טופס שלא ימולא כראוי לא יטופל .המחלקה תבצע את סגירת
התואר ותעביר להמש #טיפול למזכירות הפקולטה.
סטודנט שיש לו הערות לגבי לימודי כלליי ימלא בתחתית הטופס ויציי זה עבור לימודי כלליי.
את הבקשות לסגירת התואר נית להגיש לא יאוחר מה ,31.12.2007רק הבקשות שיגיעו אל מזכירות
הפקולטה מהמחלקות עד לתארי" זה יכנסו לטקס הבוגרי שיתקיי בקי תשס"ח.
כל הבקשות שיגיעו לאחר מכ יועברו לטקס הבוגרי של שנה"ל תשס"ט.
חישוב הציו הסופי ל B.A

88
הציו הסופי בכל מחלקה נקבע על פי שקלול הציוני הנהוג בה .בנוס -לכ ,#ייעשה שקלול כללי שיכללו בו ג
הלימודי הכלליי )שפה זרה ראשונה ולימודי בחירה(.
הציו הסופי המשוקלל בכל אחת ממחלקות וחטיבות הלימוד ובלימודי הכלליי חייב להיות  65לפחות.
ההערכה תחושב על פי הממוצע הכללי הסופי לתואר שהשיג הבוגר בכל מחלקות הלימוד שלו כולל הלימודי
הכלליי.
 18%מהבוגרי של כל מחלקה בתוכנית חד מחלקתית ו& 18%מכלל כל הבוגרי בכל מחלקות הפקולטה
בתוכנית דו&מחלקתית ותכנית מחלקה ראשית ,שישיגו את הממוצעי הגבוהי ביותר בס #כל לימודיה יוערכו
כמצטייני ובתנאי שממוצע ציוניה יהיה מעל .85
 20%העליוני מתו #רשימת המצטייני יהיו בעלי הצטיינות יתרה ובתנאי שממוצע ציוניה הוא מעל .90
תלמיד שסיי לימודיו באוניברסיטת ב גוריו ,לאחר שקיבל על סמ" לימודי באוניברסיטה אחרת פטור
מחלק ממקצועות הלימוד ,זכאי לקבל את התואר בוגר בהצטיינות או בהצטיינות יתירה ,א למד באוניברסיטת
ב גוריו לפחות מחצית ממכסת נקודות הזכות הרגילה לתואר.

משקל הלימודי השוני בחישוב הציו הסופי המשוקלל של התעודה הוא כדלקמ&:
נקודות זכות
108
לימודי מחלקתיי
לימודי כלליי:
שפה זרה ראשונה )ברמה הפוטרת בלבד(
לימודי בחירה

סה"כ &

2
10

נקודות זכות
נקודות זכות )בלימודי כלליי במדעי הרוח והחברה
 6נקודות זכות בתוכנית חד&מחלקתית(.

120

נקודות זכות

הציוני של לימודי מאוניברסיטאות אחרות לא יכללו בחישוב הציו הסופי המשוקלל ,אפילו הוכרו כחלק
מהלימודי לקראת התואר.
ציוני מהמכללות בחסות אוניברסיטת ב גוריו יכללו בציו הסופי המשוקלל.
תלמיד שלא למד באוניברסיטה או במכללות שבחסותה לפחות  50%מלימודי התואר אינו זכאי לקבל תואר
בהצטיינות או בהצטיינות יתירה.

הציו הסופי המשוקלל ל  B.Aאינו נית לתיקו או לשינוי לאחר שהוצא לתלמיד אישור על
זכאותו לתואר.
תארי" הזכאות
תארי #הזכאות הינו התארי #של מסירת עבודה אחרונה או בחינה אחרונה בחובות התואר .התארי #הקובע הוא
האחרו מבי השניי )או החלטה חריגה של ועדת הוראה פקולטית( .התארי #על אישור מסירת העבודה ע"י
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המחלקה יהיה הקובע במקרה שהעבודה היא המטלה האחרונה .עבודות בכתב תימסרנה א" ורק באמצעות
מזכירות המחלקה) .התלמיד יקבל העתק מאישור מסירת העבודה ע ציו תארי #המסירה ,אישור זה יהווה
אסמכתא לתארי #זכאותו לתואר .במידה וזוהי המטלה האחרונה בה היה חייב(.
הפסקת לימודי
תלמיד שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו במהל #הסמסטר )א' או ב'( ,הלימודי באותו סמסטר לא
ייחשבו לו במניי לימודיו.
טופס הפסקת לימודי נמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה bgu.ac.il
חופשת לימודי
תלמיד המבקש לצאת לחופשת לימודי חייב למלא טופס בקשה לחופשת לימודי )נמצא באתר הפקולטה למדעי
הרוח והחברה(.
תלמיד שהגיש בקשה לחופשת לימודי לתקופה שאינה עולה על שנתיי ובקשתו אושרה ,רשאי לחזור ללימודי
ללא אישור מיוחד והשני שלמד לפני ההפסקה יחשבו במניי לימודיו לקראת התואר.
א ההפסקה תעלה על שנתיי ,תהיה ההכרה בלימודיו הקודמי טעונה אישור מוסדות הפקולטה.
במקרי בה התלמיד מעוניי בחופשת לימודי או להפסיק לימודיו עליו לפנות למזכירות הפקולטה בכתב ולא
יאוחר מסו -תקופת השינויי של הסמסטר.
לא תינת חופשת לימודי רטרואקטיבית.
רשאי לקבל חופשה רק תלמיד מ המניי שסיי שנה א' וקיבל ציוני שהממוצע שלו בה אינו נמו #מ&) 65ציו
מעבר משנה לשנה(.

הפסקת לימודי אקדמית
תלמיד שהופסקו לימודיו אקדמית יכול לערער רק פע אחת על ההחלטה תו 14 #יו מקבלת מכתב ההפסקה.
* תלמיד שהפסיק לימודיו ליותר מחמש שני ,תחול התיישנות מלאה על כל הקורסי שלמד ,המחלקה רשאית
להכיר בקורסי מסוימי על פי שיקוליה ,באישור ועדת הוראה פקולטית.

מעבר מאוניברסיטאות אחרות
תלמיד המבקש להתקבל לשנת&לימודי על&סמ #לימודי קודמי במוסד אחר להשכלה גבוהה ,יגיש אישור
לימודי רשמי מאותו מוסד ,שבו יפורטו לימודיו וציוניו.
ההכרה בלימודיו הקודמי ,תנאי קבלתו ותוכנית&לימודיו ייקבעו על&ידי וועדות הקבלה של המחלקות הנוגעות
בדבר.
יוכרו א #ורק קורסי שנלמדו לקראת תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר ,אשר קיבל אישור מהמועצה להשכלה
גבוהה
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תלמיד לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשו &  B.Aמאוניברסיטת ב&גוריו ,אלא א ילמד באוניברסיטת ב
גוריו בנגב לפחות  40נקודות&זכות במש #שנת&לימודי שלמה ויש לו הכרה של  80נק"ז ממוסד אקדמי אחר
מוכר.
הציוני של לימודי מאוניברסיטאות אחרות לא יכללו בחישוב הציו הסופי המשוקלל לתואר ,אפילו הוכרו
כחלק מהלימודי לקראת התואר.

מעבר ממכללות בחסות אוניברסיטת בגוריו בנגב
תלמיד לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשו –  B.A.מאוניברסיטת ב&גוריו ,אלא א ילמד באוניברסיטת
ב&גוריו בנגב  40נקודות זכות במש #שנת לימודי שלמה ויש לו הכרה של  80נק"ז מהמכללה .יוכלו להתקבל
ללימודי באוניברסיטת ב&גוריו רק אות תלמידי שהשלימו  80נק"ז במכללה ובה כל קורסי החובה של
שני א' ו&ב'  .על התלמידי ללמוד לפחות  1/3מלימודי המחלקה באוניברסיטה .הציוני של לימודי המכללות
בחסות אוניברסיטת ב&גוריו בנגב יכללו בציו הסופי המשוקלל לתואר.
ויתור אקדמי
תלמיד המבקש לבטל קורס ג לאחר תו תקופת השינויי א #לא יאוחר משבועיי מתו הסמסטר ימלא טופס
ויתור אקדמי )נמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה( וישל בהתא.
ביטול זה הינו "ויתור אקדמי" והוא כרו" בקנס כספי ובתשלומי נוספי )הנגבי ישירות ע"י מדור חשבונות
סטודנטי( .הביטול אינו משנה את היק שכר הלימוד.
סטודנט שביטל רישו לקורס – "ויתור אקדמי" – אינו זכאי לגשת לבחינה ג א הקורס שביקש לבטל מופיע
בכרטיס הנבח שלו .קורס שבוטל לאחר תקופת השינויי לא ישוקלל בממוצע המצטבר ולא יופיע בגיליו הציוני
הסופי לתואר) .בקיוסק המידע הקורס יופיע ע ציו .(710
נוהל פניית תלמידי
פניית תלמידי לרשויות הפקולטה בנושאי אקדמיי תיעשה א #ורק בכתב .תלמיד רשאי לפנות אל כל רשות
באותו עניי פע אחת בלבד .לא תתקבל פניית התלמיד ללא צירו -החלטת הרשות הקודמת .להל הסדר
ההירארכי של הפניות:
&

יו"ר ועדת הוראה מחלקתית

&

ראש המחלקה

&

ועדת הוראה פקולטית

&

דיק הפקולטה

הדרכה וייעו
חלק מהמחלקות יקיימו לפני כל סמסטר ימי&ייעו ,מרוכזי בה ידריכו את התלמידי במהל #הלימודי
במחלקה ובקביעת מערכת שיעוריה.
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רישו לקורסי
הרישו לקורסי נעשה דר #האינטרנט – הנחיות נשלחות בדואר אלקטרוני ומפורסמות באתר הפקולטה למדעי
הרוח והחברה בתחילת כל סמסטר.
בתו תהלי #הרישו לקורסי ,יפיק התלמיד לעצמו תדפיס מהמחשב וישמור עליו עד תו הסמסטר .התלמיד
רשאי לערו #שינויי ברשימת השעורי במש #השבועיי הראשוני של הסמסטר .לאחר תקופה זו לא יאושרו
שינויי .תהלי #קליטת השינויי בתוכנית הלימודי זהה לתהלי #קליטת הקורסי.
הרישו לקורסי ייער #דר #אתר האינטרנט או במחלקה .בתו כל שינוי יפיק לעצמו התלמיד את תדפיס
הלימודי באמצעות האינטרנט ,וישמור אותו עד קבלת כרטיס הנבח בתו סמסטר.
בתו תקופת השינויי חייב הסטודנט להפיק לעצמו תדפיס לימודי אותו ישמור עד תו הסמסטר.
הערות (1) :תלמיד אינו רשאי להירש לשני קורסי או יותר המתקיימי באות ימי ובאות שעות.
והיה ונרש התלמיד לשני קורסי או יותר המתקיימי באות ימי ובאות שעות רשאית
המחלקה נותנת הקורסי לבטל אות.
) (2תלמיד אינו רשאי ללמוד קורס בעל אותו מספר מחשב יותר מפע אחת ,אלא א כוונתו לשפר ציו.
)זאת בהתא לתקנו של כל מחלקה ומחלקה( .במניי הנקודות המצטבר ייחשב קורס זה פע אחת
בלבד) .הציו בקורס הנלמד האחרו הוא הקובע(.
) (3סטודנט אינו רשאי להירש לקורסי שאינ בתוכנית לימודיו אלא א קיבל אישור מיוחד
לכ #ממרצה הקורס ובאישור ועדת הוראה מחלקתית.
מועדי הייעו  ייעו והרשמה
סמסטר א' – תשס"ח
ימי הרישו לתואר שני:
ימי הרשמה דר #האינטרנט :מה& 16.9.2007בשעה  09:00ועד ה& 17.09.2007בשעה .07:00
פרטי מדויקי והנחיות יישלחו לכל הסטודנטי.
ימי הרישו לתואר ראשו
ימי הרשמה דר #האינטרנט :מה& 17.9.2007ועד ה& 20.9.2007בהתא לשנה האקדמית.
פרטי מדויקי והנחיות יישלחו לכל הסטודנטי.
תקופת השינויי סמסטר א' תשס"ח:
בשבועיי ראשוני לתחילת הסמסטר 21.10.2007 :ועד ה&) 04.11.2007פרטי מדויקי יפורסמו על לוחות
המודעות ובאתר האינטרנט(.
סמסטר ב' – תשס"ח:
התאריכי של ימי הייעו ,ותקופת השינויי לסמסטר ב' יפורסמו במהל #השנה.
היק המערכת ושכרהלימוד
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שכר הלימוד הינו זהה לזה שבמוסדות להשכלה גבוהה באר ,ועשוי להשתנות בהתא להחלטות המועצה
להשכלה גבוהה ומשרד החינו .#גובה החיובי ייקבע לאחר פרסו מדד יולי של אותה שנה.
ראו חוברת "הוראות והסברי לסדרי הרשמה ותשלו שכר&לימוד" לכל שנה אקדמית .החוברת תשלח לכלל
הסטודנטי על ידי מדור חשבונות סטודנטי בצרו -פנקס תשלומי לקראת שנת הלימודי תשס"ח.
כדי להיחשב כתלמיד יש ללמוד בהיק -של  10נק"ז לפחות .חישוב שכר הלימוד ייעשה בכל סמסטר בנפרד ,לפי
היק -המערכת כאמור לעיל) ,על פי חוברת שכ"ל שמפרסמת ע"י מדור חשבונות סטודנטי(.
במקרי מיוחדי ורק על פי אישור מזכירות הפקולטה ,אפשר להירש למספר נקודות קט מ& .10שכר הלימוד
במקרי אלה הוא כפי שיקבע על ידי מדור חשבונות סטודנטי.
מערכת השעורי ,כפי שמופיעה בתדפיס הלימודי היא האסמכתא לתכנית הלימודי של התלמיד .תלמיד שלא
השלי את הייעו ,וההרשמה במועדי המיועדי לכ ,#לא ייחשבו לימודיו בשנת תשס"ח* שעורי שלא נכללו
בטופס הלימודי המאושר א -ה לא ייחשבו לתלמיד במניי לימודיו.
הערה :תדפיס הלימודי המאושר הוא הבסיס לחישוב שכר הלימוד של התלמיד) .על הסטודנט להוציא
תדפיסי לימודי לאחר הרישו לקורסי ולאחר כל שינוי ולשמור אות עד לקבלת כרטיס נבח בתו
הסמסטר(.

*

לאחר תקופת השינויי לא נית לקלוט רישו /יעו / ,שינוי לאותו הסמסטר.

אישורי
אישורי יינתנו רק לתלמיד אשר:
א(

נרש כחוק לאוניברסיטה.

ב(
ג(

ער #רישו לקורסי במועד שנקבע לכ.#
מילא את כל התחייבויותיו הכספיות עד מועד הגשת הבקשה.

אישור הוא בר תוק -רק כאשר הוא נית על ידי המדור או המזכירות המוסמכי לכ ,#כמפורט להל.
סוגי האישורי
כל בקשה לאישור חייבת להגיע למזכירות הפקולטה לפחות שבועיי לפני התארי #שבו דרוש האישור .מזכירות
הפקולטה תעשה את כל המאמצי על מנת להפיק את האישורי בהקד ולפני תו השבועיי.
אישור תלמיד & אישור כללי המעיד שהתלמיד רשו ללימודי באוניברסיטה בסמסטר/שנה הנוכחי.
.1
כדי לקבל אישור זה יש לפנות אל מזכירות הפקולטה.
סטודנט יכול להפיק לעצמו אישור זה מהאינטרנט ללא תשלו.
.2

גיליו ציוני & אישור זה כולל פירוט של המקצועות שהתלמיד למד והציוני שקיבל .האישור יכלול את כל
הלימודי שהשיג בה ציו סופי מיו תחילת לימודיו ועד מועד הגשת הבקשה .לא ינת אישור על חלק
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מהלימודי או על קורס בודד .לא יינת ציו על חלק של קורס .באישור הלימודי יופיעו כל הקורסי
שאליה נרש התלמיד ,כולל הכישלונות וחזרות על קורסי.
לימודי באוניברסיטאות אחרות ,ג א הוכרו על&ידי אוניברסיטת ב&גוריו לא ייכללו ,באישור
הלימודי.
לימודי מהמכללות אשר בחסות אוניברסיטת ב&גוריו בנגב ,יופיעו בגיליו הציוני רק בקורסי בה
השיג הסטודנט ציו עובר והמשתקללי לתואר.
גיליו ציוני נית לקבל בעברית ו/או באנגלית .יש לשל בעד אישור בעברית ו/או באנגלית .שובר תשלו
נית לקבל במזכירות הפקולטה בצירו -בקשה לאישור.

.3

אישור על זכאות לתואר ראשו תלמיד שהשלי את כל הדרישות לקראת התואר הראשו במחלקות,
בחטיבות ובלימודי הכלליי )כולל הכרת הספרייה (,וציונו הסופי שוקלל בכל אחת מיחידות לימודיו,
יקבל אישור ממזכירות הפקולטה על זכאותו לתואר.

.4

אישור על זכאות לתעודת הוראה & תלמיד שהשלי את כל הדרישות בתוכנית להכשרת מורי ,ואשר זכאי
לתואר ראשו ,יקבל אישור על זכאות לתעודת הוראה.
תלמיד שסיי תואר ראשו בפקולטות אחרות באוניברסיטת ב&גוריו ,או באוניברסיטה אחרת ,חייב
למסור העתק תעודת הבוגר למזכירות היחידה להכשרת מורי.

קבלת תעודות
תעודות ה &  B.Aותעודות ההוראה מוענקות בטקס הבוגרי שייער #ביוני * .2008
בוגרי שנבצר מה ליטול חלק בטקס ,יוכלו לקבל את התעודות לאחר הטקס על&ידי פנייה אישית או בכתב
למדור מעקב.
קבלת התעודות מותנית במילוי החובות לספריה ולמדור חשבונות סטודנטי.
* רשימת הבוגרי נסגרת ב& 1.1.2008תלמידי ששקלול ציוניה יגיע למזכירות הפקולטה לאחר תארי #זה ,לא
ישתתפו בטקס הענקת התעודות בשנה"ל תשס"ח .תלמיד שלא קיבל אישור על זכאות לתואר ב.א .עד סו-
דצמבר  2007חייב לפנות מייד למזכירות בפקולטה לבירור מצבו.
פרסי הצטיינות ותעודות הערכה.
פרסי הצטיינות ותעודות הערכה יוענקו לתלמידי על הישגיה בשנה"ל תשס"ז ובתנאי שיעמדו בתנאי הבאי
ועל פי הקריטריוני המאושרי מידי שנה על ידי הועדה המרכזת.
.1

למדו מערכת מלאה וקיבלו ציוני ) 17נק"ז לפחות בכל אחד מהסמסטרי( ולפחות  36נק"ז בסה"כ בשנה
שבגינה מוענק הפרס או התעודה.

.2

כדי לקבל את הפרס חייב/ת להיות סטודנט/ית פעיל/ה בלימודי תואר ראשו ,או תואר גבוה יותר,
באוניברסיטת ב&גוריו ,בסמסטר א' בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענק הפרס.
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.3

סטודנט/ית אשר ימצא  /תמצא ראוי/ה לקבלת הפרס או תעודת הערכה אשר אינו/אינה עומד/ת בתנאי
המוזכר בסעי 2 -לעיל ,כלומר אינו/אינה סטודנט/ית פעיל/ה באוניברסיטת ב גוריו בשנה העוקבת
יקבל/תקבל תעודה בלבד ללא פרס כספי.

.4

המועד הקובע לצור #חישוב ממוצעי לקבלת פרסי הצטיינות והערכה לימודי הוא  30בנובמבר כל שנה.

לוח המודעות
ההודעות בדבר מועדי בחינות ,שינויי במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות ,מתפרסמות על&גבי לוחות
המודעות של הפקולטה ולוחות המודעות של המחלקות ובאתר האינטרנט של הפקולטה.

על מנת למנוע אינעימויות ואיהבנות
עשה ל" הרגל להתבונ בלוחות המודעות
בכל עניי שאי עליו מענה בחוברת זאת ,בכל נושא ושאלה לא ברורי ,בכל בעיה שאתה נתקל בה ,העלולה
להפריע למהל" לימודי" הסדיר  פנה בהקד למזכירות מחלקת" ,אשר תעשה כמיטב יכולתה לעזור ל" או
להדרי" אות" ולהפנות" לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול בענינ" .במקרה שהבעיה לא נפתרה עלידי
מזכירות המחלקה  פנה אל מזכירות הפקולטה.
סימני המחלקות ,המסלולי והקורסי
לכל מחלקה ,מסלול ,חטיבה וקורס סימ מחשב.
סימ המחלקה או המסלול הוא מספר ב  3ספרות.
סימ הקורס מורכב מ& 5&8ספרות ,כאשר )משמאל לימי( שלוש הספרות הראשונות מציינות את המחלקה או
142
המסלול לדוגמא :במחלקה לכלכלה כל הקורסי מתחילי בספרות
הספרה הרביעית )משמאל לימי( מציינת את רמת הקורס )לתואר ראשו או שני(
142&1
קורסי לתואר ראשו
142&2
קורסי לתואר שני
הספרות הבאות מציינות את מספר השיעור בתו #המחלקה או המסלול
כאשר כל הקורסי לתואר ראשו
כאשר כל הקורסי לתואר שני

142&1&11 & 142&1&9991
142&2&1 & 142&2&9991

כאשר הקורס מתקיי ביותר מקבוצת שעור אחת ,תציינה הספרות הבאות & )משמאל לימי( את קבוצת השיעור
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142&1&1011&01
142&1&1011&02
כאשר הקורס מתקיי ביותר מקבוצת תרגיל אחת ,תציינה הספרות הבאות& )משמאל לימי( את קבוצת התרגיל
142&1&1011&01&11
הספרות ה &13וה &14מיועדות לקבוצת מעבדה )בדר #כלל בקורסי של מדעי הטבע וטכנולוגיה(
142&1&0111&01&11&11

סימ מחלקה

סימ מסלול קוד הקורס

 (1מחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
מסלולי:
מקרא והיסטוריה מקראית
מקרא
ארכיאולוגיה

120
121
135

120.....
121.....
135.....

&

מקרא ולימודי תעודת הוראה
 (2המחלקה לספרות עברית
 (3המחלקה ללשו עברית
 (4המחלקה ללימודי המזרח התיכו

122
123
124

119
&
&
&

119.....
122.....
123.....
124....

 (5המחלקה להיסטוריה של ע ישראל

125

&

125....

167

167...

המסלול ללימודי מדינת ישראל
 (6המחלקה למחשבת ישראל
 (7המחלקה להיסטוריה כללית
 (8המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
 (9המחלקה לחינו"

126
127
128
129

&
&
&
&

126.....
127....
128.....
129.....

 (10היחידה לקידו המקצועיות בחינו"
 (11המחלקה לפילוסופיה
 (12המחלקה לספרויות זרות ובלשנות

130
131

&
&

130.....
131.....

מסלול:
אנגלית :ספרות ,בלשנות
 (13המחלקה לאמנויות
מסלול :תולדות האמנות

132
134

&
&

132.....
134.....

 (14המחלקה לפוליטיקה וממשל
 (15המחלקה לפסיכולוגיה
 (16המחלקה לסוציולוגיה  /אנתרופולוגיה
 (17התכנית למדעי ההתנהגות

138
101
102
141

&
&
&
&

138.....
101......
102......
141.....
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 (18המחלקה לכלכלה

142

&

142.....

 (19המחלקה לעבודה סוציאלית
 (20לימודי כלליי
 (21אנגלית כשפה זרה

144
151
153

&
&
&

144.....
151.....
153.....

ליחידות הלימוד הבאות סימ מחלקה בלבד.
קוד הקורסי על&פי המחלקות הנותנות את השרות
לימודי השלמה

110

מתמטיקה ל& B.A

140

מדעי המחשב B.A.

146

סטטיסטיקה B.A.

143

לימודי כלליי במדעי הרוח והחברה
חטיבה ללימודי צבא ובטחו

147
150

חטיבה ללימודי אורבניי
חטיבה לאמנות יצירה
חטיבה ללימודי המזרח התיכו
חטיבה ללימודי העול הקלאסי

154
155
156
157

חטיבה ללימודי אוסטריי&גרמניי
חטיבה ללימודי מגדר
חטיבה ללימודי אגדה והלכה
חטיבה ללימודי פולקלור
חטיבה למחשבה מדינית חברתית

163
165
168
169
171

חטיבה לתקשורת
חטיבה באמנות ומוסיקה
חטיבה בנצרות קדומה

173
184
186
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לימודי תואר שני )(M.A
בפקולטה למדעי הרוח והחברה זכאיות להעניק את התואר "מוסמ במדעי הרוח והחברה" המחלקות הבאות:
מקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדו במסלולי" :מקרא" ,היסטוריה מקראית"" ,ארכיאולוגיה
אנתרופולוגיה"; ספרות עברית; לשו עברית; לימודי המזרח התיכו; מחשבת ישראל; היסטוריה של ע ישראל;
היסטוריה כללית; גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי; חינו במסלולי" :תכניות לימודי והוראה"" ,מינהל חברה
ומדיניות החינו"" ,פסיכולוגיה במערכת החינוכית"" ,יעו! חינוכי"; פילוסופיה; ספרויות זרות ובלשנות אנגלית:
במסלולי" :בלשנות"" ,ספרויות זרות"; "פסיכולוגיה"" ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה"; כלכלה; עבודה
סוציאלית; תקשורת השוואתית :טכנולוגיה וחברה; הוראת המדעי והטכנולוגיה.

מזכירות לימודי מוסמכי
המזכירות מטפלת בכל הנושאי האקדמיי והמנהליי הנוגעי לסדרי הלימודי ,תכניות הלימודי ,יעו!
והרשמה לקורסי ,טיפול בפניות לועדת המוסמכי הפקולטית ,אישורי לימודי ועוד.
משרד מזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכי נמצאת בקרית האוניברסיטה ,בבניי צוקר גולדשטייגור ).(72
כתובתנו :הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,ת.ד 653 .בארשבע ,מיקוד .84105
טלפו 08-6479849 ,08-6461109 :פקס.08-6472887 :
כתובת  mizrahii@ bgu.ac.il :e-mailכתובת אתר הפקולטהwww.bgu.ac.il :
קיוסק המידעwww.bgu.ac.il/kiosk_information :
שעות קבלת קהל:

ימי א'ב' בי השעות 10:0011:00

ימי ג'ד' בי השעות 11:0012:00
בימי ה' בי השעות .10:0011:00
בשעות קבלת קהל לא יינת מענה טלפוני .אנא הקפידו להגיע בשעות הקבלה כדי למנוע אי נעימויות.
ייתכנו שינויי .נא לעקוב אחרי הודעות המזכירות באתר הפקולטה.
בכל עניי שלא נמצא לו מענה בשנתו ,בכל בעיה שנתקלת בה ואשר עלולה להפריע למהל הלימודי הסדיר –
נית לפנות למזכירות ללימודי מוסמכי על מנת שנוכל לעזור לכ או להדריכ ,ובמידת הצור להפנותכ
לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול בענייניכ.
בענייני שלא מצאו את פתרונ במסגרת הטיפול השגרתי של מזכירות המחלקה ו/או של המזכירות ללימודי
מוסמכי בפקולטה ,נית לפנות בכתב אל ראש מינהל הפקולטה.
תקנות הלימודי לתואר שני
באחריות הסטודנטי לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות כא ואלו שתתפרסמנה באתר הפקולטי
ועל ידי הגופי המוסמכי במהל הלימודי.
הסטודנטי ה האחראי על תכנית לימודיה .אי בייעו! או בהרשמה לקורסי במחשב בכדי לפטור
מחובה זו.
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תנאי קבלה
קבלת סטודנטי ללימודי תואר שני נקבעת על ידי ועדת הקבלה של המחלקה ובאישור ועדת המוסמכי של
הפקולטה .רשאי להירש בעלי תואר ראשו ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה .ממוצע
הציוני בתואר הראשו הנדרש לקבלה לפקולטה הוא  80לפחות ,על פי אחת משתי האפשרויות הבאות:
אפשרות א'  :ציו  80ומעלה בתואר הראשו בתחו הלימודי שבו מבקשי המועמדי להתקבל ללימודי
תואר שני.
אפשרות ב'  :ציו  80ומעלה שהוא ממוצע הציוני המשוקללי של כל תחומי הלימודי לתואר ראשו של
המועמדי.
ועדת הקבלה המחלקתית קובעת על פי איזו משתי האפשרויות יתקבלו המועמדי .יחד ע זאת ,המחלקה
רשאית לקבוע ממוצע ציוני גבוה יותר ותנאי קבלה נוספי.
תנאי קבלת סטודנטי בעלי תארי מוכרי מחו"ל
כל המועמדי בעלי תואר מוכר מחו"ל חייבי בבחינת  GMATאו ) GREבהתא לתחו הלימודי אליו
נרשמי( .ועדת הקבלה תדו במועמדי על פי:
* גיליו ציוני וממוצע סופי לתואר
* אישור זכאות
* אישור פעולה של המועצה להשכלה גבוהה
* סילבוסי של הקורסי שנלמדו
* רשימת מרצי
לאחר שמדור רישו יבדוק את התעודה ויעשה את הסינו הראשוני ,התיק יועבר לוועדת קבלה פקולטית שתפעל
בחסות מדור הרישו .ועדת הקבלה הפקולטית תדו בבקשת המועמדי לאור הישגיה האקדמיי ותוצאת
בחינת  .GRE/GMATלאחר אישור הוועדה הפקולטית התיק יועבר לאישור ועדות הקבלה המחלקתיות.
במקרי של אישור פטור או הכרה בקורסי ,יש לחייב המועמדי בלימודי השלמה במש שנה במסגרת "לימודי
השלמה  לא לתואר" .בתו שנת ההשלמות ,על המועמדי להירש שנית למחלקה בה מעונייני ללמוד )דר
מדור רישו( ,ובקשת תישקל מחדש ג לאור הישגיה במסגרת לימודי ההשלמה.

חובת אנגלית
תנאי בסיסי לקבלה לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה הינו השלמת כל חובות האנגלית כשפה זרה
ראשונה לתואר ראשו עד לרמת "אנגלית מתקדמי  "2כולל ,בציו עובר על פי דרישת המחלקה אליה התקבלו
הסטודנטי )ראה פירוט בטבלה(
מחלקה

ציו עובר באנגלית במסלול כללי

ציו עובר באנגלית במסלול מחקרי

מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו :
מקרא והיסטוריה מקראית
ארכיאולוגיהאנתרופולוגיה

56
75
65

65
75
65

לשו עברית

56

56

לימודי המזרח התיכו

65

65

•
•

ספרות עברית
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היסטוריה של ע ישראל

65

65

היסטוריה כללית

65

65

מחשבת ישראל

56

56

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

65

65

חינו:
75
56
56
56

75
75
75
75

פילוסופיה

75

75

כלכלה

65

65

עבודה סוציאלית

56

56

תקשורת
וחברה
הוראת המדעי והטכנולוגיה

56

56

56

56

פסיכולוגיה

75

75

•
•
•
•

פסיכולוגיה במערכת החינוכית
מינהל ,חברה ומדיניות החינו
יעו! חינוכי
תכניות לימודי והוראה

השוואתית:

טכנולוגיה

סוציולוגיה#אנתרופולוגיה
סטודנטי שסיימו לימודיה לתואר ראשו באחת האוניברסיטאות המוכרות באר! והשלימו קורס השווה
ברמתו לקורס "אנגלית מתקדמי  "2הנלמד באוניברסיטת בגוריו ,יהיו פטורי מחובת האנגלית כאמור לעיל.
חייבי בבחינת ידע באנגלית:
 .1סטודנטי שסיימו תואר ראשו ללא השלמת כל חובות האנגלית עד לרמת "מתקדמי  "2כולל ,לא יוכלו
להתקבל ללימודי תואר שני בפקולטה .על הסטודנטי הללו להשלי ,טר קבלת ללימודי  ,את לימודי
האנגלית עד לרמה הפוטרת )"אנגלית מתקדמי  ,("2במסגרת לימודי השלמה – לא לתואר.
 .2סטודנטי שסיימו את הקורס "אנגלית מתקדמי  "2בציו נמו מציו הפטור ,חייבי בבחינת ידע באנגלית
או בהשלמת הקורס "אנגלית מתקדמי  "2טר קבלת ללימודי תואר שני בפקולטה .סטודנטי אלה יתקבלו
ללימודי השלמה לקראת תואר שני .במסגרת זו רשאי ,באישור ועדת המוסמכי המחלקתית ,ללמוד ג
קורסי מתכנית לימודי המוסמ.
 .3סטודנטי שסיימו לימודי לתואר ראשו באחת המכללות המוכרות באר! חייבי בבחינת ידע באנגלית או
בהשלמת הקורס "אנגלית מתקדמי  ,"2טר קבלת ללימודי תואר שני .סטודנטי אלה יתקבלו ללימודי
השלמה לקראת תואר שני .במסגרת זו רשאי ,באישור ועדת המוסמכי המחלקתית ,ללמוד ג קורסי
מתכנית לימודי המוסמ.
בחינת הידע באנגלית מתקיימת בדר כלל בשלושה מועדי :בספטמבר ובאוקטובר )סמו לפתיחת שנת
הלימודי( ובחופשת הסמסטר )תקופת הבחינות(.
בחינות ידע באנגלית תתקיימנה בתארי  30.08.2007ובתארי  11.10.2007בי השעות 13:30#16:30
)ללא תוספת זמ(.
עלות הבחינה ) * 135שוברי הבחינה נמצאי במזכירות הפקולטה( .הרישו לבחינה מתבצע על ידי שליחת שובר
התשלו המקורי ,חתו על ידי בנק הדואר ,למזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה עד שבוע לפני מועד
הבחינה.
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בבחינה יש להציג את אישור התשלו )קבלה למשל( ותעודה מזהה .נית להכניס מילו כיס/מילונית )ללא
צפצופי(.
מעמד הסטודנטי
סטודנטי יתקבלו ללימודי המוסמ באחד מהמעמדות הבאי:
סטודנטי במעמד "מ המניי" – על סטודנטי אלה לעמוד בדרישות הבאות:
א .בעלי תואר ראשו ממוסד אקדמי מוכר באר! או בחו"ל.
ב .השיגו ממוצע ציוני בתואר הראשו העונה על הנדרש לצור לימודי בתואר השני.
ג .בעלי פטור מחובת האנגלית.
ד .עומדי בתנאי קבלה נוספי של המחלקה ואינ נדרשי להשלי קורסי במחלקה אליה התקבלו.
סטודנטי במעמד "לא מ המניי"
 .1סטודנטי "על תנאי" – סטודנטי שסיימו את כל חובות לימודי התואר הראשו וטר קיבלו את כל
הציוני .סטודנטי אלה יעברו למעמד "מ המניי" לאחר שיציגו את האישורי על השלמת לימודי
התואר הראשו בממוצע הציוני הנדרש ,בהתא להודעת הקבלה )גיליו ציוני סופי ואישור זכאות(.
מעמד זה הינו לשנה אקדמית אחת בלבד .סטודנטי שלא יציגו אישורי אלה בתו שנת הלימודי
הראשונה בתואר השני ,יופסקו לימודיה.
 .2סטודנטי במעמד "משלי" – סטודנטי שסיימו את לימודי התואר הראשו במחלקה או במסלול
שוני מאלו שבה ה עתידי ללמוד את לימודי המוסמ ,וציוניה עומדי בדרישות המחלקה
המקבלת .המתקבלי במעמד זה נדרשי להשלי עד שני קורסי עד תו שנת הלימודי הראשונה
בתואר השני.
 .3סטודנטי במעמד "מיוחד לא לתואר"  סטודנטי בעלי תואר "בוגר" המעונייני ללמוד קורס/י
שלא לקראת תואר .הלימודי במעמד זה הינ לשנה אקדמית אחת בלבד .בתו שנת ההשלמות יוכלו
הסטודנטי להגיש מועמדות ללימודי תואר שני במחלקה המבוקשת .קבלת ללימודי תואר שני
מותנית באישור ועדות הקבלה המחלקתית והפקולטית ,ובהתא להישגי האקדמיי בשנת ההשלמות.
 .4סטודנטי במעמד "לימודי השלמה לקראת תואר שני" – סטודנטי אשר אינ עומדי בתנאי
הקבלה במלוא ונדרשי להשלי יותר משני קורסי/או חייב בחינת ידע באנגלית )כאמור
בסעי" 2חובת אנגלית"( ,יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר שני .סטודנטי אלה רשאי
ללמוד ,באישור ועדת המוסמכי המחלקתית לא יותר מ 16נק"ז של קורסי מתכנית לימודי
המוסמ במחלקה המבוקשת .סטודנטי שסיימו בהצלחה את כל ההשלמות הנדרשות יתקבלו
באישור ועדת הקבלה המחלקתית ללימודי תואר שני בשנה העוקבת .קורסי המ.א .שנלמדו
במסגרת שנת ההשלמות יוכרו במניי הנקודות לתואר )מקסימו הכרה ב 16נק"ז( וציוניה
ישתקללו בממוצע הסופי לתואר.
הלימודי במסגרת זו הינ לשנה אקדמית אחת בלבד.
 .5סטודנטי במעמד "השלמת כתיבת עבודת גמר" – סטודנטי בעלי תואר מוסמ בנתיב כללי )ללא
עבודת גמר( המעונייני להמשי ללימודי תואר שלישי נדרשי לכתוב עבודת גמר .במידת הצור,
בהתא להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית ,יידרשו הסטודנטי להשלי ג קורסי מתכנית
לימודי המוסמ .הלימודי במעמד זה הינ לשנתיי .בסיומ על הסטודנטי להגיש עבודת
גמר לשיפוט.
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מבנה הלימודי וסדרי הלימודי
מבנה הלימודי
תכנית הלימודי כוללת קורסי השלמה ,שאינ מזכי בנקודות זכות ,קורסי חובה ,קורסי בחירה ועבודת גמר
)לסטודנטי הלומי בנתיב המחקרי( .הדרישות בקורס )סילבוס( נמסרות ע"י המרצי בשבועיי הראשוני של
הסמסטר.
ברוב המחלקות בפקולטה מתנהלי הלימודי בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי  מיועד לסטודנטי המעונייני בפיתוח כושר המחקרי ,בהרחבת השכלת האקדמית והעמקת
התמתחות המקצועית .היק 2הלימודי בנתיב זה הינו  32נקודות זכות לפחות .קורסי השלמה אינ כלולי
במסגרת נקודות הזכות .סטודנטי הבוחרי בנתיב המחקרי ישלימו את לימודיה בכתיבת עבודת גמר אשר בה
יציגו את יכולת המחקר שהשיגו ,את כושר הניתוח העצמאי שלה ואת ידיעותיה .השלמת הלימודי בנתיב זה
תאפשר לסטודנטי להמשי בלימודי לתואר שלישי .סטודנטי לתואר שני הנמצאי בשלב מתקד של
מחקר והוכיחו יכולת בולטת בעבודת הגמר ,יוכלו להרחיב אותה לעבודת דוקטורט במסגרת המסלול המשולב
לדוקטורט.
נתיב כללי  מיועד לסטודנטי המעונייני בהרחבת השכלת האקדמית ובהעמקת הידע בתחו הלימודי או
המקצועי בו ה עוסקי ,והלומדי בו פטורי מהגשת עבודת הגמר .היק 2הלימודי בנתיב זה הינו  40נקודות
זכות לפחות .סטודנטי שסיימו לימודיה בנתיב זה יוכלו להמשי לימודי מתקדמי א ישלימו תחילה את
כתיבת עבודת הגמר בקורסי )ע"פ החלטת ועדת הקבלה המחלקתית( בהתא לדרישות הנתיב המחקרי.
פירוט דרישות הלימודי בנתיבי השוני מובא בתוכניות הלימודי המחלקתיות
מש הלימודי
הלימודי לתואר שני נמשכי שנתיי .על הסטודנטי הלומדי בנתיב הכללי לסיי את חובות השמיעה
לתואר ולהיבח בבחינת גמר בתו השנה השנייה ולא יאוחר מ 31.12באותה השנה .על הסטודנטי בנתיב
המחקרי לסיי את חובות השמיעה לתואר בתו השנה השנייה ללימודי .את עבודת הגמר יש להגיש לשיפוט עד
תו שנת הלימודי השנייה .במקרי חריגי רשאית ועדת המוסמכי הפקולטית להארי את מש הלימודי
של הסטודנטי בשנה נוספת וזאת בהתא להמלצת המנחה ,הוועדה המחלקתית וראש המחלקה.
סטודנטי שלא יסיימו חובותיה עד תו התקופה המאושרת ,יופסקו לימודיה.
חובות כלל אוניברסיטאיות
עולי חדשי חייבי בלימודי עברית ,היסטוריה ואנגלית כשפה זרה .פרטי נוספי נית לקבל ב"לימודי
מיוחדי לעולי ולתלמידי זרי".
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סדרי הלימודי
רישו לקורסי
הרישו לקורסי מתבצע בכל סמסטר באמצעות האינטרנט .מועדי הרישו לקורסי מתפרסמי באתר
האינטרנט הפקולטי) .הודעות נשלחות בדואר ו/או במייל לכתובת .(bgu
קורסי שנתיי מועתקי אוטומטית לסמסטר ב' .ע זאת ,באחריות הסטודנטי לבדוק שאכ כל הקורסי
השנתיי הועתקו בהצלחה .במידה ולא בוצעה ההעתקה מוצלחת ,על הסטודנטי ובאחריות להירש
לקורס/י במועדי הרישו ולא יאוחר מתו תקופת השינויי.
* שינויי בתוכנית הלימודי נית לבצע בשבועיי הראשוני של כל סמסטר .לא יאושר רישו לקורסי לאחר
תו תקופת השינויי ג לא בקנס
בתו הרישו לקורסי על הסטודנטי להפיק תדפיס רישו לקורסי מעודכ ואישור לימודי אשר ישמשו
כאסמכתא )במידת הצור(.
* לא יאושר רישו לקורסי המתקיימי באות ימי ושעות )ג א החפיפה הינה חלקית וג א המרצי
מאשרי זאת(.
* סטודנטי שלא ירשמו לקורסי עד תו תקופת השינויי ,יופסקו לימודיה בגי אי עריכת ייעו! .חידוש
הלימודי יהיה טעו אישור ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית ויעשה דר מדור רישו )קניית מעטפת
הרשמה(.
באחריות הסטודנטי להירש בכל סמסטר:
* א טר סיימו את חובות השמיעה יש להירש לקורסי )לפחות  6נק"ז בסמסטר(.
* א סיימו את חובות השמיעה ונמצאי בשלב של כתיבת עבודת גמר ,יש להירש ל"כתיבת עבודת גמר" בכל
סמסטר עד להגשת העבודה לשיפוט) .עבודת גמר איננה מועתקת באופ אוטומטי( .אי רישו לכתיבת עבודת גמר
אינו פוטר מחובת התשלו )ראו חוברת הוראות והסברי – מדור חשבונות סטודנטי(.
* סטודנטי שסיימו את כל חובות השמיעה וממתיני לבחינת הגמר נדרשי לתא את מועד הבחינה ע
מזכירות המחלקה במועד הקרוב ביותר )הזנת הציו ותארי הבחינה יעשו במעמד סגירת התואר על ידי מזכירות
הפקולטה(.
האחריות על מערכת הלימודי ובדיקת החובות בקורסי חלה על הסטודנטי ואי בעובדה שבוצע רישו
באינטרנט בכדי לפטור מאחריות זו.

רישו לקורסי מיוחדי
המחלקה רשאית לאשר לסטודנטי ללמוד קורסי ברמת תואר ראשו בהיק 2שלא יעלה על  8נקודות זכות
קורסי שפה זרה אינ מקני נקודות זכות בתואר שני ,ג לא כקורסי ברמת תואר ראשו.
)קורסי לתואר ראשו מסומני כ ,xxx – 1 – xxxx :וקורסי לתואר שני מסומני כ .(xxx – 2 – xxxx :
סטודנטי שיחרגו מהיק 2זה יידרשו להשלי את מכסת הנקודות החסרות להשלמת חובותיה לתואר.
סטודנטי רשאי ,באישור ועדת המוסמכי המחלקתית ,להירש לשני קורסי קריאה מודרכת אצל שני מרצי
שוני )בהיק 2של  4נק"ז(.
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ביטול קורסי לאחר תו תקופת השינויי
נית לבטל קורס/י אחרי תו תקופת השינויי .ביטול זה הינו "ביטול אקדמי" והוא כרו בקנס כספי )הביטול
נעשה על ידי פניה אל מזכירות הפקולטה לאחר ביצוע תשלו עלות הביטול בטופס מת שירותי(.
חשוב לציי כי ביטול זה איננו מביא לשינוי בהיק 2שכר הלימוד.
סטודנטי שביטלו קורס/י ב"ביטול אקדמי" אינ רשאי לגשת לבחינה ג א הקורס/י שביקשו לבטל
מופיעי בכרטיס הנבח .קורס שבוטל לאחר תו תקופת השינויי לא ישוקלל בממוצע המצטבר לתואר ולא
יופיע בגיליו הציוני הסופי לתואר )בתדפיס הרישו לקורסי יופיע ציו .(710
שיטת הערכה
הציוני בקורסי הינ בשיטה מאונית ובמקרי מסוימי נקבע ציו עובר )/ (400נכשל ).(500
הציו הסופי בקורס יכול להיקבע על בסיס המרכיבי הבאי כול או חלק :בחינה סופית ,תרגילי ,עבודות
והשתתפות פעילה .הרכב הציו ותנאי נוספי ימסרו בתחילת הקורס על ידי המרצה ובסילבוס הקורס.
ציו עובר בתואר שני הינו  65לפחות .המחלקה רשאית לקבוע ציו עובר גבוה יותר בהתא לדרישות הקורס.
הציוני בקורסי מתפרסמי בקיוסק מידע לסטודנט.
זכאות לגשת לבחינות
זכאי לגשת לבחינות סטודנטי העוני לכללי הבאי:
 .1רשומי לקורס/י במערכת מנהל תלמידי.
 .2עמדו בכל המטלות הנדרשות על פי תיאור הקורס )סילבוס(.
 .3הסדירו חובות כספיי לאוניברסיטה.
 .4העדר פסיקה משמעתית המונעת השתתפות בבחינה.
סטודנטי שלא עמדו בתנאי אלה וניגשו לבחינה ,ציונ לא יוז .בנוס ,2בסמכות ועדת המוסמכי להמלי! על
העמדת לדי משמעתי.
מועדי בחינות
סטודנטי לתואר שני רשאי לגשת למועד בחינה אחד בלבד ג א למדו קורסי מתכנית הלימודי של התואר
הראשו.
סטודנטי הלומדי במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני או לימודי לא לתואר רשאי לגשת לשני
מועדי בקורסי ההשלמה .לקורסי מתכנית הלימודי לתואר שני רשאי לגשת למועד בחינה אחד בלבד.
במקרי בה נמנעה מהסטודנטי האפשרות לגשת לשני מועדי הבחינה ,רשאי הסטודנטי להגיש בקשה
למועד מיוחד .הזכאות תינת רק במקרי בה הייתה מניעה חמורה להיעדרות .על הסטודנטי להגיש בקשה
בכתב למזכירות המחלקה בה ה לומדי ולצר 2האישורי הרלוונטיי .הזכאות למועד מיוחד טעונה אישור של
ועדת המוסמכי המחלקתית .יש להגיש את הבקשה לא יאוחר משבועיי לאחר תו מועד הבחינה בקורס.
במידה והמחלקה מפרסמת מועד בחינה אחד ואי באפשרות הסטודנטי לגשת למועד זה ,זכאי הסטודנטי
להגיש בקשה למועד מיוחד כאמור לעיל.

יש לקרוא בעיו את נוהל הבחינות האוניברסיטאי )באתר המזכירות האקדמית(
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הגשת עבודות
עבודות נית להגיש עד ה   30בספטמבר בשנה בה נלמד הקורס .כל העבודות יוגשו דר מזכירות המחלקה.
על הסטודנטי לקבל אישור על הגשת העבודה )בציו ותארי ההגשה( .במקרי חריגי רשאית ועדת המוסמכי
המחלקתית לאשר דחייה בהגשת עבודות א לא יאוחר מ 31בדצמבר באותה השנה.
סטודנטי שיקבלו אישור חריג מהמחלקה )ממרצה הקורס מהוועדה המחלקתית ומוועדת המוסמכי
הפקולטית( להגיש עבודות אחרי ה 31.12ועד ה 30.9בשנה שאחרי ,יחויבו בקנס בגובה  5%משכר הלימוד
השנתי.
סטודנטי שלא יגישו עבודות במועדי המאושרי ,ציונ הסופי בקורס לא ידווח )ג לא בקנס( וה ידרשו
להשלי קורסי אחר/י במקו או להירש פע שניה לאות הקורסי.

כישלו בקורס
סטודנטי שנכשלו בקורסי חובה חייבי לחזור עליה בשנה העוקבת )בתנאי שקיבלו אישור מוועדת המוסמכי
המחלקתית( .במידה ונכשלו פע נוספת באותו הקורס ,יופסקו לימודיה הפסקה אקדמית.
סטודנטי שנכשלו או לא השתתפו בקורס בחירה ,רשאי לחזור עליו או ללמוד קורס בחירה חלופי .במידה
ובחרו שלא לחזור על הקורס ,ירש בגיליו הציוני ציו ") "700לא השתת (2או ") 500נכשל"( שפירושו אפס
בממוצע הקורסי.
במידה וסטודנטי בחרו לחזור על קורס בחירה שנלמד בעבר ,הציו האחרו בקורס )ג א הוא נמו יותר(
ישתקלל בממוצע הקורסי .לצד הציו הקוד בקורס תרש הערה "לא לשקלול קיי קורס מאוחר".
סטודנטי שלמדו מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר יכולי לבקש להוציא קורסי עודפי משקלול
במעמד סגירת התואר .הוצאת הקורסי טעונה אישור המחלקה והפקולטה.

ערעור על ציוני
סטודנטי רשאי לערער על ציוניה מנימוקי אקדמיי או בשל שקלול שגוי ,במועדי שיקבעו לכ ע פרסו
הציו )מועדי חשיפה( .הערעור ייבדק על ידי מרצה הקורס או מי שהוסמ על ידו .כל שינוי בציו הסופי טעו
אישור ועדת מוסמכי מחלקתית או ראש המחלקה.
חשוב לציי כי תוצאת הערעור יכולה להיות :ללא שינוי; העלאת הציו; הורדת הציו.
את הערעור יש להגיש בכתב תו פירוט הנימוקי לערעור.
לא נית לערער על ציו בחינה ,עבודה או הציו הסופי בקורס א עברו יותר מחודשיי מיו פרסו הציו.
פטורי והכרות בקורסי
פטור  סטודנטי רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסי חובה ו/או השלמה על סמ קורסי שנלמדו במוסד
אקדמי מוכר ועמדו בדרישות הקורס בהצלחה .הפטור איננו מזכה בנקודות זכות .על הסטודנטי למלא טופס
בקשה לפטור ,לצר 2גיליו ציוני וסילבוסי ולהגיש למזכירות המחלקה .הפטור טעו אישור של ועדת מוסמכי
מחלקתית וועדת מוסמכי פקולטית .אי להירש לקורסי שבגינ הוגשה בקשה לפטור.
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הכרה  תינת עבור קורסי שנלמדו במוסד אקדמי מוכר באר! או בחו"ל ,לא שוקללו בתואר )מעבר למכסת
הנקודות( ,רלוונטיי לתכנית הלימודי והציו הסופי בה  65לפחות ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית
והפקולטית.
סטודנטי רשאי לבקש הכרה בנקודות זכות עבור:
 .1קורסי עודפי מלימודי תואר ראשו) ,עד  8נקודות זכות כאמור בסעי" 2רישו לקורסי מיוחדי"(.
 .2קורסי ב.א .ברמת תואר שני שלא שוקללו בתואר)עודפי של תואר שהופסקו בו הלימודי(.
נית לאשר הכרה עד מקסימו מחצית הנקודות הנדרשות לתואר .על הסטודנטי להשלי את מחצית הנקודות
הנותרות במחלקה בה לומדי ולכתוב עבודת הגמר ו/או להבח בבחינת הגמר.
בקשה להכרה תוגש בכתב על גבי טופס בקשה להכרה הנמצא באתר הפקולטה ,בצירו 2גיליו ציוני מקורי
וסילבוסי של הקורסי המבוקשי .הבקשה תוגש לוועדת המוסמכי המחלקתית וטעונה אישור של ועדת
המוסמכי הפקולטית.
הכרה בקורסי שנלמדו באוניברסיטה אחרת מזכה בנקודות הזכות בלבד .הציוני אינ משתקללי בממוצע
הקורסי ובממוצע הסופי לתואר.
הכרה בקורסי שנלמדו במחלקות אחרות באוניברסיטת בגוריו מזכה בנקודות הזכות והציוני משתקללי
בתואר.
במידה וסטודנטי שאושרה לה הכרה בקורסי מלימודי קודמי ילמדו מעבר למכסת הנקודות הנדרשת
בתואר ,יגרע העוד 2מ ההכרה באופ יחסי.
סטודנטי שלמדו קורסי ברמת תואר שני במסגרת "לימודי השלמה לקראת תואר שני" ,יוכלו לבקש הכרה
בקורסי א עומדי התנאי הבאי:
 .1לא עברו חמש שני מיו הקבלה לתואר שני.
 .2הציו הסופי בקורס הוא  70לפחות.
 .3הקורסי רלונטי לתכנית הלימודי.
סטודנטי שלמדו קורסי מתכנית לימודי התואר השני במסגרת "לימודי השלמה לקראת תואר שני" ,במידה
ויתקבלו ללימודי תואר שני ,הקורסי יוכרו )לאחר קבלת ציו סופי(במסגרת חובות השמיעה לתואר לאחר קבלת
אישור ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית.
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החלטות על מצב אקדמי

מש הלימודי בתואר שני הינו שנתיי.
* על הסטודנטי בנתיב הכללי לסיי את חובות השמיעה לתואר בתו השנה השנייה ללימודי .הארכת מש
הלימודי מעבר לפרק זמ זה מותנה בהמלצת יו"ר ועדת המוסמכי המחלקתית ובאישור ועדת המוסמכי
הפקולטית .סטודנטי שאושרה לה הארכה של שנה נוספת ולא סיימו את חובות השמיעה בתו השנה
השלישית ,יופסקו לימודיה.
* על סטודנטי בנתיב המחקרי לסיי חובות שמיעה עד תו השנה השנייה ללימודי .במידה ולא סיימו את
כתיבת העבודה תינת הארכה ,באישור הוועדה המחלקתית והפקולטית ,לסמסטר אחד או שניי .את עבודת
הגמר יש להגיש לשיפוט עד למועד שנקבע על ידי הוועדה הפקולטית ולא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודי.
על הסטודנטי בנתיב המחקרי למצוא מנחה ונושא לעבודה במהל השנה הראשונה ללימודי )מותנה באישור
הוועדה המחלקתית והפקולטית( .הצעת מחקר יש להגיש עד תו השנה הראשונה ללימודי ולא יאוחר מתו
הסמסטר השלישי ללימודי .לאחר אישור ההצעה יש להגיש דו"ח התקדמות בתו כל סמסטר .סטודנטי שלא
יוכיחו התקדמות משביעת רצו במחקר ,ועדת המוסמכי המחלקתית תחליט א לאפשר המש לימודיה
בנתיב המחקרי.
חופשת לימודי
סטודנטי רשאי לצאת לחופשת לימודי לתקופה שלא תעלה על שני סמסטרי ובתנאי שמתקיימי התנאי
 .1מצב אקדמי תקי )במעמד "מ המניי"(.
הבאי:
 .2הושלמו בהצלחה שני קורסי לפחות.
 .3ממוצע ציוני מצטבר של  75לפחות.
חופשת לימודי מאושרת אינה נספרת במניי שנות הלימוד בתואר.
על הסטודנטי למלא טופס בקשה לחופשת לימודי .את הבקשה יש להגיש למזכירות לימודי מוסמכי
בפקולטה .בקשה לחופשת לימודי נית להגיש עד היו האחרו של תקופת השינויי
בתו החופשה על הסטודנטי לחדש ההרשמה במועדי ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט של מדור רישו או
על ידי רכישת מעטפת הרשמה )ללא תשלו דמי הרישו( .סטודנטי שלא ישובו ללימודי בתו החופשה
המאושרת ,יופסקו לימודיה.
סטודנטי בנתיב מחקרי שאושרה לה חופשת לימודי בתו חובות השמיעה ,יגישו עבודת לשיפוט בתו
החופשה )אי לחדש את ההרשמה דר מדור רישו(.
הפסקת לימודי
לוועדת המוסמכי המחלקתית ו/או הפקולטית קיימת הזכות להפסיק את לימודיה של סטודנטי אשר לא
עמדו בהתחייבויותיה האקדמיות ולא מילאו את התנאי אשר הוטלו עליה בעת קבלת ללימודי.
הפסקת לימודי יכולה להתבצע ג מהסיבות הבאות :בקשת הסטודנט ,פסיקת בית די משמעתי ,סיו שנת
השלמות ואי עריכת רישו לקורסי.
על סטודנטי הנרשמי מחדש ללימודי לעבור את תהלי ההרשמה כמקובל ולעמוד בתנאי הקבלה של
המחלקה אליה מבקשי להתקבל .סטודנטי המבקשי לחזור להתקבל ללימודי לאחר הפסקה יחויבו
להשלי לימודיה בהתא לתכנית הלימודי החדשה) .להשפעת החלטה זו על שכר הלימוד יש לעיי בחוברת
"הוראות והסברי לתשלו שכר לימוד"(.
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בחינת גמר
על הסטודנטי בנתיב הכללי להיבח בבחינת גמר בכתב ו/או בעלפה בתו חובות השמיעה ולא יאוחר מתו
השנה השנייה ללימודי )עד ה 30.9ולא יאוחר מה 31.12באותה השנה(.
סטודנטי בנתיב המחקרי החייבי בבחינת גמר יבחנו לאחר סיו תהלי השיפוט.
ציו בחינת הגמר הינו ממוצע הציוני שיעניקו שני בוחני לפחות .ציו עובר בבחינת הגמר הינו  .75ציו נמו
ממנו פירושו כישלו ולא נית לסגור את התואר .סטודנטי שנכשלו בבחינה הגמר יוכלו ,בהתא לאישור ועדת
המוסמכי המחלקתית והפקולטית ,להיבח פע נוספת במועד הבחינה הקרוב ביותר.
זכאות לתואר
סטודנטי יהיו זכאי לתואר א השלימו בהצלחה את כל חובותיה כולל בחינת גמר ו/או עבודת גמר והשיגו
ממוצע סופי של  75לפחות.
על הסטודנטי להגיש בקשה לסגירת תואר למזכירות המחלקה )על גבי הטופס המתאי( ולא יאוחר מתארי
 31.12בשנה בה נלמדו הקורסי כדי להיכלל ברשימת הבוגרי בטקס הקרוב .באחריות הסטודנטי לבדוק את
הציוני הסופיי בקורסי שכ ע סגירת התואר ייחתמו הפרטי האישיי והאקדמיי ללא אפשרות שינוי.
בדיקת הדרישות לתואר תעשה בהתא לתוכנית הלימודי בשנה בה החלו הסטודנטי את לימודיה במחלקה
)שנת החוזה( .תארי הזכאות לתואר יהיה התארי האחרו של המטלה האחרונה בתואר )תארי הגשת עבודת
הגמר לשיפוט,תארי בחינת הגמר(.
מזכירות הפקולטה תפיק את אישור הזכאות לתואר לאחר אישורו האקדמי ,הסדרת תשלומי שכר הלימוד
ואישור הספרייה )מדור השאלה(.
תעודת המוסמ
תעודת "מוסמ במדעי הרוח והחברה" תוענק לסטודנטי שסיימו את חובותיה בהתא לדרישות התואר
)ממוצע סופי לתואר  75לפחות( ואושרה על ידי הסנאט בהמלצת הוועדה הפקולטית.
הערכות בתעודת הגמר
הערכת ההישגי בסיו לימודי המוסמ תקבע בכל שנה בהתא להתפלגות הציוני של כל המסיימי בפקולטה
בשנה בה מוענק התואר ותצוי בתעודת המוסמ.
ההערכות שתרשמנה בתעודות ה" :בהתא לדרישות התואר"" ,בהצטיינות"" ,בהצטיינות יתירה".
ההערכות שתרשמנה בתעודה נקבעות בהתא לקריטריוני הבאי:
תואר שני בנתיב כללי   18%מהמסיימי לה מוענקת תעודה בשנה נקובה ,שהשיגו את הציוני הגבוהי ביותר
במחלקה ,יחשבו כמצטייני ובלבד שהממוצע הסופי לתואר הינו  85לפחות.
 20%העליוני מכלל המצטייני יזכו להערכה "בהצטיינות יתירה" בתנאי שממוצע ציוניה הוא  90לפחות.
 80%הנותרי יזכו להערכה "בהצטיינות".
שאר המסיימי יזכו להערכה "בהתא לדרישות התואר".
תואר שני בנתיב מחקרי   25%מכלל הסטודנטי לה מוענקת תעודה בשנה נקובה ,שהשיגו את הציוני
הגבוהי ביותר בפקולטה )ממוצע משוקלל של לימודי תואר השני וציו עבודת הגמר( יחשבו כמצטייני בתנאי
שממוצע ציוניה הוא  85לפחות וציו עבודת הגמר שלה הוא  85לפחות.
 20%העליוני מכלל המצטייני יזכו להערכה "בהצטיינות יתירה" ,בתנאי שממוצע ציוניה הוא  90לפחות
וציו עבודת הגמר הוא  90לפחות.
שאר המסיימי יזכו להערכה "בהתא לדרישות התואר".
האחוזי יחושבו לגבי כל אות סטודנטי המקבלי את תעודת המוסמ בשנה נקובה.

יש לקרוא בעיו את תקנו האוניברסיטה )עמודי  (1994בשנתו הפקולטה.
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תקנו עבודת גמר
מטרת עבודת הגמר היא להוכיח כי לסטודנטי היכולת לאסו מקורות ו/או נתוני ,לנתח ולהסיק מסקנות
במסגרת עבודה שממצאיה ודר עריכתה ראויי לפרסו כמאמר מדעי.
עבודת הגמר תעשה במסגרת המחלקה אליה התקבלו הסטודנטי ותהווה חלק מחובותיה לתואר "מוסמ
במדעי הרוח והחברה" .העבודה תסתיי בהגשת חיבור ,כתוב בשפה העברית .באישור המנחה ויו"ר הוועדה
המחלקתית ,תאושר כתיבת עבודת גמר בשפה לועזית.
" סטודנטי במעמד "מ #המניי "#בנתיב מחקרי בלבד רשאי להתחיל בכתיבת עבודת גמר.
" על הסטודנטי לקבוע מנחה לעבודה ולהגיש הצעת מחקר לאישור ועדת המוסמכי המחלקתית במהל השנה
הראשונה ללימודיה .באישור חריג של ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית תאושר הגשה לא יאוחר מתו
הסמסטר השלישי ללימודי.
" הצעת המחקר תוגש בשני עותקי מודפסי ותכלול את הפרטי הבאי :נושא המחקר ,מטרת המחקר ,תיאור
קצר על השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות.
" היק הצעת המחקר לא יעלה על שלושה עמודי )לא כולל איורי ,גרפי ,טבלאות וכדומה(
" הצעת המחקר מאושרת על ידי המנחה וועדת המוסמכי המחלקתית תובא לידיעת הוועדה הפקולטית.
" מנחה עבודת הגמר יכול לשמש חבר סגל אקדמי מ #המניי #בדרגת מרצה ומעלה במחלקה בה לומדי
הסטודנטי ,שאושר על ידי הוועדה המחלקתית ובאישור הוועדה הפקולטית.
" המנחה יקבע עד תו הסמסטר הראשו #ללימודי .באישור חריג עד תו שנת הלימודי הראשונה.
" שינוי נושא עבודת הגמר וכ #שינוי המנחה ייעשו א ורק באישור הוועדה המחלקתית ובידיעת הוועדה
הפקולטית.
עבודת הגמר – הליכי והנחיות
עבודת הגמר צריכה לכלול את המרכיבי הבאי )חלק או כול(:
 .1מבוא – הגדרת הבעיה ,הצגת הנושא והמודל התיאורטי.
 .2סקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת בנושא ,וכ #מפתח מקורות.
 .3הערכת מידת הרלוונטיות והער היחסי של מאמרי על עבודות קודמות שהסטודנטי מצטטי
בעבודת.
 .4הגדרת מטרות העבודה.
 .5א העבודה ניסויית ,יש לפרט את צורת איסו

הנתוני שנבחרה .בכל מקרה יש לפרט את

האלטרנטיבות ולנמק את הבחירה שנעשתה.
 .6על הסטודנטי להתייחס לתוצאות עבודת ולהערי נכונה מהימנות וטעויות אפשריות.
 .7יש לערו השוואה ביקורתית בי #עבודה זו לבי #עבודות דומות הידועות בספרות.
 .8על הסטודנטי להוציא את המסקנות והיישומי האפשריי מתוצאות מחקר ,ועליה לדייק בהסקת
מסקנות ובהנמקת.#
 .9על הסטודנטי להשוות את ממצאי מחקר ע הבסיס התיאורטי.
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הוראות טכניות לכתיבת עבודת גמר
נייר

" לב ,#גודל A4

הדפסה

" פונט "דיויד" גודל  ,12רווח כפול

העתקים

" באיכות המקור

שוליים

" של  4ס"מ לכריכה ולפחות  1.5ס"מ בכל אחד משלושת הצדדי הנותרי

מספור

" מספור הדפי ייעשה בספרות רגילות בגו העבודה.
התקציר ימוספר בספרות רומיות.

איורים/טבלאות " כל הטבלאות והאיורי יישאו כותרות וימוספרו באופ #יחידני.
דף הכריכה

" דפי הכריכה יהיו דפי קרטו #מודפסי בהתא לדוגמאות מס' ) 1כריכה
בעברית( ומס' ) 2כריכה באנגלית( בנספח הדוגמאות לדפי כריכה ושער.

דף הכותרת

" דפי הכותרת )שער פנימי( יכתבו בהתא לדוגמאות מס'  3ו –  4בנספח
הדוגמאות לדפי כריכה ושער.

תוכן העניינים

" יפורט עד לדרגה שניה :פרקי וסעיפי ובמידת הצור תת"סעיפי .בנוס
ובנפרד ,על פי הצור ,רשימת טבלאות ואיורי ורשימת נספחי.

תקציר העבודה " העבודה תכלול תקציר בעברית ובאנגלית ,שניה כתובי באותה מתכונת.
אור התקציר לא יעלה על  3עמודי.
מקורות
ספרותיים

" רשימת המקורות הספרותיי תופיע על פי כללי האקדמיה למדעי הרוח
והחברה:
א .ספרי – ש המחבר )ש פרטי תחילה( ,ש הספר מודגש בקו ,מקו
ההוצאה ,ש ההוצאה ,שנה ,פרק  ,העמוד המצוטט.
ב .מאמרי – ש המחבר )ש פרטי תחילה(* ,ש המאמר )במירכאות(,
ש העיתו) #מודגש בקו( ,מספר הכר ,העמודי.
* בחיבורי בלועזית ,ש המשפחה תחילה.

סדר הצגת העבודה " א .ד הכריכה בעברית לפי דוגמה מס' 1
ב .ד הכותרת בעברית לפי דוגמה מס' 3
ג .תקציר
ד .תוכ #הענייני
ה .רשימת טבלאות ואיורי
ו .מינוח )רשימת סימני(
ז .גו העבודה
ח .נספחי
ט .הערות – נית #לכתוב הערות בתחתית העמוד ,בגו העבודה או בסו
העבודה
י .ביבליוגרפיה
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יא .תוכ #הענייני באנגלית
יב .תקציר באנגלית
יג .ד הכותרת באנגלית לפי דוגמה מס' 4
יד .ד הכריכה באנגלית לפי דוגמה מס' 2
כריכה "

סעיפי א'"י' הכתובי עברית יכרכו בצידה הימני של העבודה
סעיפי יא'"יד' הכתובי באנגלית יכרכו בצידה השמאלי של העבודה

היק עבודת הגמר
היק עבודת גמר לא יעלה על  100עמודי )לא כולל ביבליוגרפיה ונספחי מכל סוג(.
עבודת גמר החורגת מהיק זה מחייבת פניה מנומקת בכתב של המנחה לוועדת המוסמכי פקולטית.
הנחיות להגשת עבודת הגמר
" המנחה יקבל את עבודת הגמר בצורת טיוטה סופית מודפסת .עליו לבדוק אותה ולאשרה תו חודש ימי.
" לאחר אישור המנחה ,עבודת הגמר תוגש למזכירות המחלקה בשני עותקי מודפסי וכרוכי )כריכה
ספיראלית( או כמספר השופטי כשה חתומי בידי הסטודנט ,המנחה/י ויו"ר ועדת המוסמכי
המחלקתית/ראש המסלול.
" העותקי החתומי והמאושרי יועברו למזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכי בצירו שמות הקוראי
שאושרו לשמש כשופטי לעבודה.
" שיפוט עבודת הגמר יער על ידי שני שופטי לפחות :מנחה העבודה ושופט שיקבע על ידי הוועדה המחלקתית.
במידה ולסטודנטי שני מנחי יידרש מינוי שופט נוס  .מינוי השופטי טעו #אישור הוועדה הפקולטית.
" זמ #בדיקת העבודה על ידי השופטי ומת #הציו #לא יעלה על  60יו.
" ההערכות ,ההערות וההשגות של השופטי וכ #בקשות מפורשות לתיקוני יובאו לידיעת הפקולטה שתעביר
זאת לידיעת הסטודנט והמנחה במרוכז )ללא ציו #ש( בתו תהלי השיפוט.
" קיימות ארבע אפשרויות תגובה של השופטי:
 .1העבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר בצורתה הנוכחית ,ללא תיקוני.
 .2העבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר לאחר ביצוע התיקוני המומלצי על ידי השופט/י באישור המנחה.
התיקוני יושלמו תו חודש ,ללא שינוי הציו.#
 .3העבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר לאחר הכנסת תיקוני שיערכו תו שלושה חודשי .במקרי מיוחדי
יערכו התיקוני ,בהמלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית ובידיעת הוועדה הפקולטית ,תו שישה חודשי.
העבודה המתוקנת תועבר לקריאה חוזרת של אותו השופט שדרש את התיקוני ולמת #ציו.#
 .4העבודה אינה ראויה להתקבל כעבודת גמר.
ציו עבודת הגמר
" ציוני השופטי חסויי בפני הסטודנט
" ציו #השיפוט של עבודת הגמר הינו ממוצע הציוני שהעניקו השופטי .במידה וקיימת ג בחינת גמר ,הציו#
הסופי של עבודת הגמר יהיה שקלול ציו #השיפוט וציו #הבחינה )על פי האחוזי של כל מרכיב(.
" ציו #עובר של עבודת גמר הינו  .75ציו #נמו מזה פירושו כישלו.#
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העתקי עבודת הגמר
על הסטודנטי להגיש ארבעה עותקי )לבוגרי מדעי החברה( או שלושה עותקי )לבוגרי מדעי הרוח( ,כרוכי
וחתומי בידי הסטודנט המנחה/י ויו"ר הוועדה המחלקתית .בנוס יצור ג עותק דיגיטאלי )צרוב על דיסק
בפורמט  (PDFוטופס הפקדה לספרייה
תפוצת העתקי עבודת הגמר:
"בית הספרי הלאומי בירושלי –
"ספריית האוניברסיטה –
"מכו #סאלד בירושלי )לבוגרי מדעי החברה( –

עותק 1
 2עותקי  +עותק דיגיטאלי  +טופס הפקדה
עותק 1

הרישו לכתיבת עבודת גמר
סטודנטי שאושרה לה הצעת המחקר ירשמו לעבודת גמר )קוד "  XXX-2-9991המזכה בנקודות זכות(.
לאחר מכ ,#על הסטודנטי להירש לקוד ) XXX-2"7777ללא נקודות זכות( בכל סמסטר עד להגשת עבודת הגמר
לשיפוט .אי ביצוע הרישו כנדרש אינו פוטר מתשלו כמקובל )ראה חוברת הוראות והסברי – חשבונות
סטודנטי(
הרישו לכתיבת עבודת גמר איננו מועתק באופ אוטומטי .באחריות הסטודנטי להירש בכל סמסטר וסמסטר
ל"כתיבת עבודת גמר" עד להגשת העבודה לשיפוט ,אחרת יאלצו לחדש הרשמה לאוניברסיטה באמצעות מדור
רישו )על כל המשתמע מכ(.
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נספח -דוגמאות לדפי שער וכריכה
דוגמה מס' 1
ד כריכה בעברית

אוניברסיטת ב "#גוריו #בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה ל >ש המחלקה<

>ש העבודה<

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמ למדעי הרוח והחברה" )(M.A
מאת> :ש הסטודנט<
בהנחיית> :דרגה וש<

>חודש עברי שנה עברית<

>חודש ושנה בלועזית<
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2 'דוגמה מס
ד כריכה באנגלית

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
FACULTY OF HUMINITIES AND SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARTMENT>

(NAME OF THESIS)

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE
DEGREE OF MASTER OF ARTS

<NAME OF STUDENT>

UNDER THE SUPERVISION OF: <RANK NAME>

<MONTH YEAR>
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דוגמא מס' 3
ד כותרת )שער פנימי( עברית

אוניברסיטת ב "#גוריו #בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה ל >ש המחלקה<

>ש העבודה<

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמ למדעי הרוח והחברה" )(M.A

מאת> :ש הסטודנט<
מנחה> :דרגה וש המנחה<

חתימת הסטודנט_________________ :
חתימת המנחה__________________ :
חתימת יו"ר הועדה המחלקתית__________________ :

>חודש ושנה<

תארי___________:
תארי___________:
תארי___________:
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4 'דוגמה מס
ד כותרת )שער פנימי( אנגלית

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARMENT>

<NAME OF THESIS>

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE
DEGREE OF MASTER OF ARTS

<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: ________________

<MONTH YEAR>

Date: _________
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ב י ת  ה ס פ ר ל ל י מ ו ד י מ ח ק ר מ ת ק ד מ י  ע " ש קרייטמ
The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
תקנות וסדרי לימודי לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" )(Ph.D.
באוניברסיטת בגוריו בנגב
.1

מבוא
התקנות דנות במהל ,אופי ומטרת הלימודי להשגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" )(Ph.D.
באוניברסיטת בגוריו בנגב.

.2

הגדרות

2.1
באחת

"מועמד" סטודנט שהתקבל ללימודי באוניברסיטה לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
הפקולטות וטר עמד בבחינת המועמדות.

2.2

"תלמיד מחקר" סטודנט שהתקבל ללימודי לש השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ועמד
בבחינת המועמדות.

2.3
לש

"הועדה לתלמידי מחקר" הרשות האקדמית המטפלת בכל הענייני האקדמיי של הלימודי
השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" )להל הועדה(.

2.4
א.

"תוכנית לימודי" תוכנית הלימודי להשגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" הכוללת:
לימוד נוס%

הלימודי שבה יחויב כל תלמיד כגו דרישותקד ,אמו בשיטות מחקר ,שפות ,לימודי בתחו
מחקרו ,לימודי בתחומי הגובלי במחקר והרצאות סמינריוניות.
ב.

ביצוע מחקר וכתיבת חיבור מדעי.
"תקופת ניסיו" תקופה של עד  12חודשי מיו אישור הקבלה ללימודי ועד לאישור הצעת

2.5
תוכנית
המחקר ע"י הועדה לתלמידי מחקר.

" 2.6תקופת המועמדות"  תקופת הלימודי מתו תקופת הניסיו ועד העמידה בבחינת
המועמדות.
2.7

"תוכנית דרישות הלימודי" תוכנית המפרטת את הדרישות הלימודיות בה חויב הסטודנט
והמאושרת ע"י הועדה.

2.8

"מנחה"  חבר סגל האוניברסיטה ,ממרצה בכיר ומעלה שהוסמ באחת המחלקות האקדמיות
להנחות את התלמיד ושאושר ע"י הועדה.

 2.8.1בנוס %למנחה האחראי יכולי להשתת %בהנחיה מנחי ו/או יוע/+י נוס/%י.

בתוק%
ממאי 1989

2.9

"בוח"  חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה או בכל רמה מדעית
מקבילה ממוסד אחר שנקבע ע"י הועדה לתלמידי מחקר.

2.10
ע"י

"ועדת בוחני"  המנחה/י ועוד  24בוחני נוספי ולפחות אחד ממוסד אקדמי אחר ,שמונו
הועדה ללימודי מחקר ואשר ישמשו כבוחני של תוכנית המחקר בבחינת המועמדות.

" 2.11שופט"  חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה או בעל רמה
מדעית מקבילה ממוסד אחר אשר נקבע ע"י הועדה לתלמידי מחקר.
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בתוק%
ממאי 1989

בתוק%
מפברואר 1985

" 2.12חבר שופטי" המנחה/י ועוד  24שופטי נוספי ,ולפחות אחד מהשופטי ממוסד אקדמי
אחר,
שנקבעו ע"י הועדה ללימודי מחקר ואשר ישמשו כשופטי של חיבור עבודת המחקר וכשופטי
בבחינת
הגמר .רצוי שחבר השופטי יהיה זהה לועדת הבוחני ,ככל שהדבר יתאפשר.
" 2.13תוכנית המחקר"  תוכנית שעל המועמד להגיש לוועדה ללימודי מחקר לאחר אישור המנחה
וועדת
לימודי מוסמכי מחלקתית )נושא התוכנית יובא לידיעת ועדת מוסמכי פקולטית( .התוכנית
תכלול:
ניסוח הבעיות אות מתעתד התלמיד לפתור ,דרכי הגישה והשיטות לפתרונ וסקר ספרותי.
2.14
את

"בחינת מועמדות"  בחינה שעל המועמד לעבור לאחר הגשת תוכנית המחקר ומטרתה לבחו

גישת המועמד לנושא ,שליטתו ברקע המחקר ובספרות המקצועית בנושא ,ולעמוד על כושרו
והתאמתו
למחקר לתואר "דוקטור לפילוסופיה".
" 2.15עבודת מחקר"  עבודה מקורית ,עיונית או ניסויית המהווה תרומה מקורית לקידו המדע.
העבודה
תסוכ בחיבור מדעי הכתוב לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלי בספרות המקצועית.
2.16
לתואר

"בחינת גמר"  בחינה המתקיימת לאחר שהתלמיד מלא אחר כל הדרישות בתוכנית הלימודי
"דוקטור לפילוסופיה" ובה תלמיד המחקר מג על גישתו לנושא ועל מסקנותיו.

בתוק%
מאוקטובר 2002

2.17

"משלי"  סטודנט שהתקבל על תנאי ללימודי לש השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה".

.3

המבנה הארגוני של ביתהספר ללימודי מחקר מתקדמי ע"ש קרייטמ
השינויים בסעיפים  3.2.2.5- 3בתוקף מפברואר .1996

בראש ביתהספר יעמדו :דיק וועדת לימודי מחקר
3.1

דיק ביתהספר

מועמד לדיק ביה"ס יוצע ע"י ועדת חיפוש בראשות הרקטור.
ועדת החיפוש תורכב מנציג אחד מכל פקולטה ונציג אחד מכל המכוני ג יחד.
כל דיק פקולטה יביא לאישור הועדה המרכזת את נציג הפקולטה לועדת החיפוש.
הועדה המרכזת תמנה נציג אחד מכל המכוני ג יחד.
ועדת החיפוש תגיש לסינאט ש של מועמד אחד או שמות של מועמדי שמספר לא יעלה על 3
)שלושה(.מועמד זה או מועמדי אלה חייבי לקבל את תמיכת רוב החברי בועדת החיפוש ,בתנאי
שהרוב כולל את יו"ר הועדה.
דיק ביתהספר ייבחר עלידי הסינאט מתו המועמדי המוצעי ע"י ועדת החיפוש ברוב קולות.
תקופת כהונתו של הדיק היא ארבע שני .מי שכיה כדיק יוכל להיבחר לתפקיד זה מחדש רק אחרי
הפסקה של ארבע שני לפחות.
 3.1.1תפקידי דיק ביתהספר
 3.1.1.1הדיק ירכז בידיו את האחריות הכוללת לחיי ביתהספר בתאו ע הרקטור .עליו להבטיח
את
פעולתו התקינה של ביתהספר מבחינת הוראה ,מחקר ומנהל ,והוא מייצג את ביתהספר בפני
הסינאט והרשויות אחרות של האוניברסיטה ומחוצה לה.
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3.2

ועדת לימודי מחקר

 3.2.1הרכב ועדת לימודי מחקר:
3.2.1.1

דיק ביתהספר שיכה כיו"ר הועדה.

3.2.1.2

יו"ר ועדת מוסמכי מכל פקולטה ,בתוק %תפקידו.

3.2.1.3
שימונה ע"י

נציג סינאט אחד מכל פקולטה מדיסציפלינה שונה מזו של יו"ר ועדת המוסמכי,
הפקולטה ויאושר ע"י הסינאט.

3.2.1.4

נציג אחד מכל המכוני ג יחד ,שימונה ע"י הועדה המרכזת.

3.2.1.5

ראש מנהל ביה"ס ישמש כמרכז הועדה.

3.2.2

תפקידי הועדה

3.2.2.1

עידוד ופיתוח לימודי מחקר.

3.2.2.2

לארג סדנאות וקורסי אינטרדיסציפלינרי.

3.2.2.3
להקצות

לארג ולתא הבאת מרצי )הבולטי בשטח( לסדרה של הרצאות ,ימי עיו וסדנאות.
משאבי לקידו נושאי אלה.

3.2.2.4

להעניק מלגות מחקר מוגברות לסטודנטי מצטייני.

3.2.2.5

לרכז פעילות הבתרדוקטור באוניברסיטה בתאו ע הרקטור.

3.2.2.6
בהמלצת

לקבל תלמידי מחקר ,לאחר קבלת המלצת היחידה האקדמית בה יבוצע המחקר
הועדה ללימודי מוסמכי הפקולטית.

3.2.2.7

לאשר מנחי ,נושאי המחקר ותוכניות המחקר.

3.2.2.8

לאשר את תוכנית הלימודי של המועמד.

3.2.2.9

לקבוע בוחני ושופטי.

3.2.2.10

לעקוב אחר התקדמות הסטודנט באמצעות ועדות מחלקתיות.

3.2.2.11

לדו בדוחות הבוחני והשופטי.

לאשר עבודות המחקר כעומדות בדרישות להענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה".
אישור זה יינת בש סינאט האוניברסיטה.
3.2.2.13

להמלי +על הענקת התואר בפני סינאט האוניברסיטה

3.2.1.14

להפסיק לימודיו של סטודנט ,א לא עמד בדרישות.

3.2.2.15

לעדכ את התקנות ללימודי מחקר באישור הסינאט.

3.2.2.16

לאשר מת פרסי ומלגות לתלמידי מחקר.

3.2.2.17

לדו בערעורי שיובאו בפניה מטע המנחי או הסטודנטי
מתו כפיפות לתקנות.

3.2.2.18

לנקוט בכל האמצעי הדרושי להבטחת מהלכ התקי של
הלימודי.
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3.3

המזכירות לתלמידי מחקר

המזכירות לתלמידי מחקר תהיה אחראית לטיפול במנהל האקדמי של הלימודי להשגת התואר
"דוקטור לפילוסופיה" ,לתאו וקישור בי הועדה לועדות לימודי מוסמכי הפקולטות והמחלקתיות,
הבוחני והשופטי ,המנחי ,התלמידי ולביצוע החלטות הועדה.
.4

קבלה ללימודי מחקר
מועמד יוכל להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה יבוצע המחקר
ובאישור ועדת לימודי המוסמכי הפקולטית.

4.1
בתוק%
מאוקטובר
2002

נוס %לנ"ל ,על המועמד למלא את כל התנאי הבאי:

 4.1.1בעל תואר שני של אוניברסיטת בגוריו או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי אחר,בעל
הישגי גבוהי בלימודיו בתואר שני כולל בעבודת הגמר.
 4.1.2בעל הכשרה מספקת לש מחקר במקצוע שבחר בו ,לפי שיקול הועדה.
 4.2הועדה רשאית לקבל ג מועמד שאינו עונה לדרישות בסעי 4.1.1 %א השתכנעה שהמועמד יוכל
להגיע לרמה הנדרשת ע"י לימודי השלמה באוניברסיטת בגוריו בנגב בתקופה שלא תעלה על שנה
אחת .הועדה תטיל על המועמד כנ"ל להירש כתלמיד מתמחה למחקר ותקבע לו תוכנית מיוחדת
מתו התייעצות ע הגורמי הנוגעי בדבר .הועדה תדו בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל ללימודי מחקר
לאור הישגיו בתו שנת הלימודי.

בתוק%
מאוקטובר
2002

 4.2.1הועדה רשאית לקבל ג מועמד שטר השלי הדרישות בסעי 4.1.1 %במעמד של סטודנט
"משלי" ,לתקופה שלא תעלה שנה אחת ,במהלכה ישלי הדרישות שנקבעו לו.
4.3

הועדה תבדוק את מסמכי המועמד ,תזמינו לראיו ותעמידו לבחינה ,א תמצא זאת לנחו.+

4.4

סטודנט יתקבל לתקופת ניסיו של עד  12חודשי.

.5

הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" דורשת את מילוי התנאי הבאי:
א .קביעת מנחה ונושא מחקר )ראה סעי(5.1 %
ב .לימוד נוס) %ראה סעי(5.2 %
ג .הגשת תוכנית המחקר ובחינת המועמדות )ראה סעי(5.3 %
ד .ביצוע מחקר כולל הרצאה סמינריונית )ראה סעי(5.4 %
ה .חיבור )ראה סעי(5.5 %
ו .בחינת גמר )ראה סעי(5.6 %
5.1

קביעת מנחה ונושא מחקר

 5.1.1התלמיד יגיש לוועדה תו תקופת הניסיו את תוכנית המחקר שלו המאושרת ע"י המנחה וראש
היחידה האקדמית.
 5.1.2הועדה תדו על נושא המחקר ותמנה ועדת בוחני.
5.2

לימוד נוס%
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 5.2.1כל תלמיד יהיה חייב בלימוד נוס %לתואר "דוקטור לפילוסופיה" לפי קביעת המנחה בהיק %של
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נקודות.
 5.2.2תוכנית דרישות הלימודי תיער ע"י המנחה שיתחשב בלימודיו הקודמי של התלמיד ובנושא
מחקרו .התוכנית תאושר ע"י הועדה ,בהמלצת הועדה המחלקתית.
הבוחני רשאי להמלי +והועדה תהיה רשאית לדרוש מהתלמיד מילוי דרישות נוספות.
 5.2.3על התלמיד לקיי את כל הנהלי הקשורי בתוכנית דרישות לימודי לתואר "דוקטור
לפילוסופיה" כגו :מילוי אחר תאריכי רישו ,שינוי בתוכנית בחינות וכו'.
 5.2.3.1כדי להכי תלמיד המחקר לקראת תפקידי אות ימלא בתו לימודיו ,בתחומי ההוראה
והמחקר ,תכלול תוכנית דרישות הלימודי הכשרה פורמלית מיוחדת להוראה אוניברסיטאית ,א
קבעה הועדה מפורשות שדרישה זו נחוצה לגבי דוקטורנט מסוי .תוכנית הלימודי של תלמיד מחקר
לתואר שלישי תכלול התמחות אקדמית מעשית בהוראה ,מחקר ,הדרכה וטיפול בסטודנטי בהיק%
של לפחות  8שעות שבועיות וזאת בהתא לקביעת ראש היחידה האקדמית.
 5.2.4הועדה רשאית לדרוש מתלמיד ללמוד ולהבח בשפה העברית תו תקופת לימודיו א תמצא
שידיעתו בשפה העברית לקויה .הועדה תקבע מועד לבחינה בשפה העברית.
 5.2.5התלמיד חייב לסיי את תוכנית דרישות הלימודי ,לפני תחילת כתיבת עבודת המחקר.
5.3

הגשת תוכנית המחקר ובחינת המועמדות

 5.3.1לא יאוחר מ  12חודשי מיו קבלת התלמיד ללימודי יגיש התלמיד לוועדה את הצעת
תוכנית מחקרו )במספר עותקי מודפסי כפי שיקבע( כשהיא מאושרת ע"י המנחה העיקרי וכ ע"י
ועדת לימודי מוסמכי מחלקתית.
תוכנית המחקר תכלול :ניסוח הבעיה/יות אותה /מתעתד התלמיד לפתור ,דרכי הגישה והשיטות
לפתרו הבעיות וסקר ספרותי.
 5.3.2תוכנית המחקר אשר תשמש בסיס לבחינת המועמדות תועבר ע"י המזכירות לעיו הבוחני
לפני בחינת המועמדות.
 5.3.3בחינת המועמדות ,אשר תתקיי כחודש אחרי הגשת תוכנית המחקר ,מטרתה לבחו את גישת
המועמד לנושא ואת שליטתו ברקע המחקר ובספרות וכ לעמוד על כושרו והתאמתו למחקר לתואר
"דוקטור לפילוסופיה" .מש הבחינה ,סידוריה ושיטת עריכתה ,כולה או חלקה בעלפה ,יקבע ע"י
הבוחני.
 5.3.4בתו הבחינה ,הבוחני יעבירו את המלצותיה לאישור הועדה .המלצות הבוחני יכללו חוות
דעת על רמתו של התלמיד ,רמתה של העבודה ועל אפשרויות ביצוע המחקר באוניברסיטה או במוסד
מדעי אחר בישראל או אוניברסיטה מוכרת בחו"ל ,תו תקופת זמ סבירה.
 5.3.5האישור הסופי של תוכנית המחקר יינת ע"י הועדה .הועדה רשאית לפי שיקול דעתה או של
הבוחני לדרוש תיקוני או הכנסת שינויי בתוכנית המחקר וכ לחייב תלמיד בלימוד נוס %בתחומי
הגובלי במחקרו ,ולקבוע מועד למילויי.
 5.3.6תלמיד אשר לא יגיש את תוכנית המחקר כנ"ל ,ייחשב כאילו נכשל בבחינת המועמדות.
 5.3.7תלמיד שנכשל בבחינת המועמדות יורשה להבח שנית כעבור סמסטר עד שני סמסטרי ,כפי
שיקבע ע"י הועדה או על סמ המלצת הבוחני .במקרה זה יגיש התלמיד מחדש למנחהו תוכנית
המחקר כחודש לפני מועד הבחינה.למרות האמור לעיל ,רשאית הועדה להפסיק לימודיו של תלמיד
לאחר כשלו ראשו על סמ המלצת הבוחני .א נכשל התלמיד שנית או לא ניגש לבחינה במועד
יופסקו לימודיו.
 5.3.8במקרה של חילוקי דעות בי הבוחני לגבי תוצאות הבחינה ,תכריע הועדה.
 5.3.9התלמיד רשאי לשנות את נושא מחקרו ,לצמצמו או להרחיבו בהסכמת המנחה ובאישור הועדה
המחלקתית והועדה לתלמידי מחקר.
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במקרה של שינוי הנושא תחליט הועדה לתלמידי מחקר א ובאיזה מידה יש לזקו %לזכותו של
התלמיד את תקופת לימודיו לפני שינוי הנושא.
 5.3.10מועמד ששינה את נושא מחקרו לאחר שעמד בבחינת המועמדות ,חייב להבח מחדש בנושא
החדש אלא א קבעה הועדה לתלמידי מחקר בהמלצת המנחה והועדה המחלקתית ששני הנושאי
קרובי זה לזה.
5.4

ביצוע מחקר

 5.4.1המחקר יהיה מקורי ,עיוני או ניסויי .המחקר יחשב לבעל ער א הוא יהווה תרומה מקורית
לקידו הידע וההבנה בתחו הנחקר.
 5.4.2המנחה ידרי את התלמיד בתכנו המחקר ובביצועו ,יעקב אחר התקדמותו ויכוונו לפי הצור
בעריכת חיבורו לאחר גיבוש תוצאות המחקר.
 5.4.3מנחה המבקש שלא להמשי בהדרכת תלמיד יגיש בקשה מנומקת לוועדה באמצעות הועדה
המחלקתית.
נבצר ממנחה להמשי בהדרכת תלמיד מסיבה כלשהי תסייע הועדה לתלמיד במציאת מנחה מתאי.
 5.4.4א לאחר מינוי של מנחה ,יתברר שאופי המחקר דורש מינוי של מנחה נוס ,%תמנה הועדה
מנחה משנה לאחר התייעצות ע המנחה הראשו.
 5.4.5תלמיד המבקש להחלי %את מנחהו ,חייב להגיש בקשה מנומקת לוועדה.
 5.4.6התלמיד יגיש אחת לשנה מיו קבלתו כתלמיד מחקר במש! כל תקופת לימודיו דו"ח
התקדמות למנחהו וליו"ר הועדה המחלקתית אליה משתיי! הסטודנט .דו"ח ההתקדמות בצרו"
חוות דעת המנחה והועדה המחלקתית יועבר לאישור ועדת תלמידי מחקר לא יאוחר מחודש אחרי
קבלת הדו"ח.
 5.4.7כל דחייה בהגשת הדו"ח טעונה אישור הועדה ,ללא אישור כזה תנקוט הועדה בצעדי להפסקת
לימודי התלמיד.
 5.4.8בשלב מתקד של מחקרו ,ירצה התלמיד לפחות הרצאה סמינריונית אחת בנושא מחקרו .קיו
ההרצאה יפורס בדר נאותה באוניברסיטה.
 5.4.9מנחה ,שאיננו רואה ברכה בלימודיו של תלמיד או בהתקדמותו ,יוכל להציע לוועדה לתלמידי
מחקר להפסיק את לימודי התלמיד .הועדה לתלמידי מחקר תחליט א לקבל את ההצעה או להעביר
את התלמיד למנחה אחר.
 5.4.10יו"ר הועדה המחלקתית ללימודי מחקר יוכל בהמלצת המנחה ובאישור יו"ר הועדה למנות
לתלמיד יוע +מחקר או יועצי מחקר .מינוי כזה יוכל להיעשות כל מהל המחקר .יועצי המחקר ייעצו
לסטודנט במחקר ובמקצועות הנסמכי למחקר .יוכל להתמנות כיועצי ,חברי הסגל של מוסדות
מחקר והשכלה גבוהה אחרי שדרגת מקבילה לפחות לזו של מרצה או מדעני מומחי מקצועיי
ג ממוסד שאינו אקדמי.
5.5

חיבור עבודת המחקר

 5.5.1בדו"ח האחרו שיוגש לוועדה בהתא לסעי 5.4.6 %לפני תחילת כתיבת
העבודה ,יסכ התלמיד את ההישגי של מחקרו.
5.5.2

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
בתוקף
מדצמבר
2004

חיבור חייב לכלול את הסעיפי הבאי :
הסבר מפורט על מטרת המחקר
תאור הידוע בנושא המחקר
תאור המחקר ותוצאותיו
הקשר שבי עבודת המחקר לעבודות של אחרי באותו נושא
דיו במחקר והסקת מסקנות
ביבליוגרפיה.
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 5.5.3לחילופי חיבור דוקטורט יכול לכלול אסופת מאמרי המציגי את תוצאות מחקריו של
התלמיד )ראה סעי" .(10

בתוקף
מדצמבר
2004

 5.5.4החיבור צרי להיכתב בשפה העברית .הועדה לתלמידי מחקר תוכל לאשר כתיבת החיבור בשפה
האנגלית או שפה לועזית אחרת במקרי כגו:
א .התלמיד אינו שולט בשפה העברית וטר מלאו ארבע ) (4שני מאז בואו ארצה ,או כאשר הועדה
השתכנעה שהתלמיד לא הצליח לרכוש שליטה מספקת בשפה העברית.
ב .מדובר באזרח חו ,+שאיננו מעוניי להשתקע באר +ובא אלינו לצור עשיית הדוקטורט.
ג .עבודת דוקטור במחלקה ששפת ההוראה בה אינה עברית תוכל להיות מוגשת בשפת ההוראה.
ד .ובכל מקרה שועדת תלמידי מחקר תשתכנע שזה מצב חריג.
תלמיד הרוצה לכתוב את הדוקטורט בשפה לועזית מאחת הסיבות הנ"ל יצטר להגיש בקשה מראש
לועדת תלמידי מחקר בהמלצת המנחה ולקבל על כ אישור הועדה לפני התחלת כתיבת החיבור.
לחיבור הכתוב בשפה העברית,יצור %תקציר בשפה האנגלית .לחיבור הכתוב בשפה האנגלית יצור%
תקציר בעברית .לחיבור הכתוב בשפה לועזית אחרת יצורפו תקצירי בשפה העברית והאנגלית .הק%
התקציר יהיה כ 5%מהיק %העבודה המלאה.
 5.5.5ע סיומו ,יסוכ המחקר בחיבור מדעי הכתוב לפי נהגי המבנה והמינוח המקובלי בספרות
המקצוע ובסגנו הראוי לפרסו ויוגש ,בהתא להוראות לגבי העריכה וההגשה של החיבור,
למזכירות .הועדה תמנה את השופטי.
 5.5.6תלמיד מחקר רשאי להגיש את חיבורו בכל עת במש תקופת הלימודי.
 5.5.7המזכירות תעביר עותק אחד של החיבור לכל שופט אשר יתבקש למסור דו"ח בכתב לועדה מבלי
שיובאו לידיעתו תוכ הדוחות של השופטי האחרי.
 5.5.8הועדה תחליט על סמ דוחות השופטי א לקבל את החיבור .במקרה של חילוקי דעות בי
השופטי ,תחליט הועדה א לצר %שופטי לועדה או להעביר את החיבור לועדת שופטי חדשה.
כמוכ הועדה תחליט על סמ דוחות השופטי א להסתפק בתיקוני של החיבור או לחייב את
התלמיד בהגשת חיבור מחדש .א החליטה הועדה שעל התלמיד לתק את החיבור או להגישו מחדש,
תקבע מועד לכ על סמ המלצת השופטי.
5.6

בתוק%
ממאי 1998

ציוני

 5.6.1לא יינתנו ציוני לתואר "דוקטור לפילוסופיה" אלא למעט במקרה של הצטיינות רבתי בו יוענק
הציו "מעולה".
הציו מעולה יוענק כדלקמ:

בתוק%
מאוקטובר
2002

 5.6.1.1המלצת ציו "מעולה" עלידי רוב השופטי תפטור את תלמיד המחקר מבחינת גמר.
המלצת ציו "מעולה" עלידי שופט אחד או יותר ,ובכל מקרה לא רוב השופטי תחייב את התלמיד
בבחינת גמר.
לצור סעי %זה ,המנחה או המנחי של תלמיד המחקר אינ בגדר שופטי בוועדה ,כאמור בסעי%
 ,2.12ולא יוכלו להמלי +על מת ציו "מעולה" לתלמיד המחקר אותו ה מנחי.
 5.6.1.2הציו יאושר עלידי הוועדה והסינאט.
תלמידי מחקר שאי המלצה לגבי עבודת המחקר שלה לציו "מעולה" אינ חייבי בבחינת גמר.

בתוק"
ממאי 1998

 5.6.2מועד בחינת הגמר ייקבע עלידי הוועדה ,לאחר התייעצות ע השופטי.
בחינת הגמר תתקיי בעלפה ובה יג התלמיד על גישתו לנושא המחקר ועל מסקנותיו .לבחינה יוזמנו
הרקטור או בא כוחו ,דיק ביתהספר ,חברי הועדה ,דיק הפקולטה וראשי היחידות הנוגעות בדבר.
דבר קיו הבחינה יפורס בדר נאותה באוניברסיטה והיא תהיה פתוחה לכל.
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 5.6.3לאחר הבחינה יפגשו השופטי לש קביעת חוות דעת מוסכמת בדבר המלצה להענקת התואר
בציו "מעולה" .המלצה כזאת של השופטי תהיה מנומקת ומפורטת ועל דעת כול .ההמלצה
תועבר בהסכמת רוב חברי הועדה לאישור הסינאט.
 5.6.4במקרה של חילוקי דעות בי השופטי ,יגיש כל שופט חוות דעת נפרדת ע הערכה מנומקת.
הועדה תחליט סופית לאחר שתתייע +בשופטי.
 5.6.5החליטה הועדה כי התלמיד מלא כל חובותיו ,תעביר לאישור הסינאט המלצה למת התואר
"דוקטור לפילוסופיה".
.6
בתוק"
ממאי 1989

מש! הלימודי וסדרי הלימודי

 6.1תקופת הלימודי והמחקר של תלמיד לא תעלה על ארבע שני מתארי הקבלה .לא סיי
התלמיד את לימודיו ומחקרו עד המועד הנ"ל ,יוכל לפנות לוועדה בבקשה מנומקת להארכת תקופת
ביצוע המחקר.
במקרה של תלמיד שבכל תקופת לימודיו לא נתמ או הועסק ע"י האוניברסיטה ,תקופת הלימודי
והמחקר לא תעלה על שש שני.
 6.2התלמיד חייב לחדש את הרשמתו במזכירות מדי מועד במועד ,כל עוד לא הגיש את חיבור
עבודת המחקר.
 6.3תלמיד שאינו יכול להמשי בלימודיו יגיש למזכירות תלמידי מחקר לא יאוחר מחודש אחרי
תחילת הסמסטר ,בקשה מנומקת בהמלצת המנחה .הועדה לתלמידי מחקר רשאית לאשר לתלמיד
חופשה של סמסטר אחד או שניי .תלמיד שלא יחזור ללימודי בתו חופשתו ,יחשב כאילו הפסיק
לימודיו.
6.4

הועדה רשאית לא לאשר שובו של תלמיד ללימודי א הפסיק ללא קבלת חופשה מאושרת.

.7

הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

7.1

התואר "דוקטור לפילוסופיה" יוענק ע"י סינאט האוניברסיטה עלפי המלצת הועדה.

7.2

תעודות התואר "דוקטור לפילוסופיה" תחולקנה בטכס הנער אחת לשנה.

.8

מסלול משולב לדוקטורט

 8.1על קבלה למסלול המשולב יוחלט לגבי תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקד של מחקרו
והוכיח יכולת בולטת בעבודת המחקר שלו ,ומחקרו נית להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת
התוכ ,המקוריות והחידוש.
בתוק"
מאוקטובר
2002

 8.2על המועמד לסיי את מלוא תוכנית הלימודי לתואר שני )דהיינו את כל חובותיו מבחינת
מספר הנקודות שעליו לצבור( בציוני כפי שנדרש לקבלה לתואר שלישי.
 8.3ע אישור קבלת תלמיד למסלול המשולב יחולו עליו כל הכללי החלי על המועמדי
האחרי הלומדי לתואר שלישי.
הרשות להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב תינת עלידי הועדה לתלמידי מחקר עלסמ המלצת
המנחה והועדה המחלקתית ללימודי מוסמכי .א נתנה רשות כנ"ל יגיש התלמיד סיכו קצר של
תוצאות עבודת המחקר לתואר שני ותוכנית מחקר לתואר שלישי .התלמיד יבח על מחקרו לתואר
השני ועל תוכנית המחקר לתואר השלישי לפי המתכונת הנוהגת לבחינה זו .עמד התלמיד בבחינה 
יתקבל למסלול המשולב וכ יוענק לו תואר שני .לא עמד התלמיד בבחינה  יחולו עליו הכללי הנהוגי
לתלמידי תואר שני.
 8.4עבודת המחקר שבצע התלמיד לפני שהתקבל למסלול המשולב תוכל להיכלל בתזה שלו לקבלת
הדוקטורט.
 8.5כל פקולטה תוכל להגיש לוועדה לתלמידי מחקר הצעה מנומקת לדרישות נוספות מתלמיד שלה
הלומד במסלול המשולב.
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.9
9.1

מסלול ישיר לדוקטורט
הגדרות

" 9.1.1המסלול הישיר"  מיועד לתלמידי מצטייני אשר סיימו לימודי לתואר ראשו .מסלול זה
יאפשר לימודי לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרשמה קודמת בתוכנית לימודי לתואר
שני.
" 9.1.2לימוד מקצועי נוס  "%הלימודי הפורמליי בהיק %שיקבע בהתא לסעי.9.3.1 %
" 9.1.3מועמד"  תלמיד אשר התקבל למסלול הישיר וטר עמד בבחינת המועמדות.
 9.1.4כל כללי התקנות וסדרי הלימודי לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" חלי ג על תלמידי
במסלול הישיר ,אלא א צוי אחרת במפורש.
9.2

תנאי קבלה למסלול הישיר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 9.2.1תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה
המחקר ,ובאישור ועדת לימודי המוסמכי הפקולטית.
בנוס ,%על המועמד למלא את כל התנאי הבאי:
בתוק"
מאוקטובר
2002

ילמד ויבצע את

בעל תואר ראשו של אוניברסיטת בגוריו בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי
9.2.1.1
אחר ,בעל הישגי גבוהי בלימודיו ,או שהועדה ללימודי מחקר השתכנעה על סמ נתוני אחרי
שהנ"ל סיי את לימודיו ברמת הישגי השווה לזו של העשירו העליו של התלמידי במקצוע שלו.
9.2.1.2
הועדה.

בעל הכשרה מספקת לש לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו ,לפי שיקול

 9.2.2תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי.
 9.2.3הטיפול בבקשה להתקבל למסלול הישיר יהיה דומה בשאר פרטיו לטיפול בקבלה ללימודי
מחקר במסלול הרגיל.
9.3

הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" במסלול הישיר

קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" במסלול זה דורשת את מילוי כל התנאי המוזכרי בסעי ,5 %ע
לימוד מקצועי נוס %בהיק %רחב יותר מזה המוזכר בסעי.5.2 %
 9.3.1הלימוד המקצועי הנוס" יהיה בהיק" של הלימוד לתואר שני ביחידה האקדמית בה ילמד
התלמיד ,בתוספת של  610נקודות.
 9.3.2תוכנית הלימוד המקצועי תקבע ע"י ועדת לימודי המוסמכי ביחידה האקדמית בה לומד
התלמיד ,בעצה אחת ע המנחה .תוכנית זו תובא לאישור הועדה ללימודי מחקר.
 9.3.3לאחר בחינת המועמדות ,הועדה ללימודי מחקר תוכל לשנות את תוכנית הלימוד המקצועי
בהתא להמלצת ועדת הבוחני ותו התייעצות ע ועדת לימודי מוסמכי ביחידה האקדמית בה
התלמיד לומד .א הבוחני ימצאו שהרקע של המועמד לוקה בחסר ,תוכל התוכנית לחרוג מההיק%
המוזכר לעיל.
 9.3.4על התלמיד במסלול הישיר להשלי את כל הקורסי בתוכנית הלימוד המקצועי תו ארבע
שני מקבלתו ללימודי.
 9.3.5על התלמיד להגיש תמצית הצעת המחקר בתחילת השנה השנייה ללימודיו .תמצית ההצעה
תכלול הגדרת הבעיות/השאלות אשר תחקרנה ,סקירה תמציתית של הרקע המדעי ,והצעת גישה לחקר
הנושא.
ההצעה תשלח ע"י הועדה ללימודי מוסמכי של היחידה האקדמית לחוות דעת של מדעני נוספי.
ועדה זו תאשר או תדחה את תמצית הצעת המחקר .לא אישרה הועדה את תמצית הצעת המחקר
יגיש התלמיד הצעה מתוקנת תו חצי שנה .א התלמיד מוכ להגיש הצעת תוכנית מחקר כבסיס
לבחינת מועמדות כבר בשלב זה ,ישוחרר מהגשת תמצית הצעת מחקר מוקדמת.
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בתוק"
מאוקטובר 2002

 9.3.6סטודנט במסלול ישיר שסיי את מכסת הקורסי הדרושה ללימודי תואר שני ,הגיש הצעת
מחקר ונבח עליה בהצלחה ,יהיה רשאי לקבל תואר שני .התואר השני יוענק לסטודנט ע"י הפקולטה
שבה הסטודנט לומד .לסטודנטי בלימודי בינתחומיי תמלי +הועדה לתלמידי מחקר על מת
התואר לפקולטה/מחלקה רלבנטיי.
9.4

לוח זמני וסדרי הלימודי

 9.4.1תקופת הלימודי במסלול הישיר לא תעלה על חמש שני מתארי הקבלה .לא סיי התלמיד
את לימודיו ומחקרו עד המועד הנ"ל יוכל לפנות לוועדה בבקשה מנומקת להארכת תקופת ביצוע
המחקר .בדר כלל לא תינת הארכה שתעלה על שנה.
 9.4.2על התלמיד להגיש טופס קביעת מנחה ותמצית הצעת מחקר )סעי (9.3.5 %לא יאוחר מסו%
החודש הראשו של הסמסטר השלישי של לימודיו ,וכ עליו להגיש הצעת תוכנית מחקר )סעי (5.3 %לא
יאוחר מסו %החודש הראשו של הסמסטר החמישי של לימודיו.
 9.4.3על התלמיד להשלי לפחות  3/4מתוכנית הלימוד המקצועי שנקבעה לו ,במש שלוש השני
הראשונות ללימודיו ,ולהשיג ציו ממוצע של לפחות  85בלימודי אלה .א לא עמד בתנאי אלה,
יופסקו לימודיו במסלול הישיר.
 9.4.4תלמיד אשר לימודיו במסלול הישיר הופסקו ,או שיחליט להפסיק את לימודיו במסלול זה ,יוכל
לבקש מהמחלקה בה הוא לומד ומועדת לימודי מוסמכי ,להכיר בלימודיו במסלול כחלק מהדרישות
לתואר שני ,ולהשלי לימודי אלה לקבלת התואר השני.
 .10הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי
בתוק"
מדצמבר
2004

 10.1כללי
נית יהיה להגיש ג עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי המציגי את תוצאות מחקריו של התלמיד.
חשוב להדגיש כי ג ובעיקר במקרי אלה יש להקפיד על מימושו של התנאי הקובע כי לש קבלת תואר
על התלמיד – לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משו תרומה ייחודית לקידו הידע והבנה בתחו
הנחקר ולהגישו כ 'עבודת דוקטור'.
תנאי להגשת הבקשה
יוגשו לפחות שלושה מאמרי שהתקבלו לפירסו בכתבי עת איכותיי בתחו ,המקיימי
10.1.1
הליכי שיפוט .המאמרי יכתבו על ידי התלמיד .התלמיד חייב להיות המחבר הראשו של המאמרי ,או
לחילופי צוי במפורש במאמר שתרומת המדעית של התלמידי למאמר שווה .ע זאת מודגש כי לא
נית לכלול את אותו המאמר בשתי עבודות דוקטורט.
 10.1.2יתקבלו א ורק מאמרי הקשורי לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר.

 10.2אופ הגשת הבקשה
הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרי תכלול מכתבי מאת התלמיד והמנחה בצירו %עותק של
המאמרי:
 10.2.1מכתב התלמיד יתייחס בפירוט לנושאי הבאי:
א .פירוט המאמרי והיכ פורסמו או התקבלו לפירסו ) .במאמרי שעדיי לא פורסמו יש לצר%
אישור שהתקבלו לפירסו ממערכת כתב העת(.
ב .סדר הופעת המאמרי בעבודת המחקר .כיצד ה יוצרי מבנה המשכי והגיוני ועוני על נושא
שנחקר.
ג .פירוט לגבי פרקי נוספי של תוצאות שלא נכנסו למאמרי ואמורי להיכלל בעבודת המחקר.
 10.2.2מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרי ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:
א .מה הייתה תרומת התלמיד למאמר .מה היה חלקו של התלמיד ביחס לחלק של המחברי האחרי.
ב .איכות כתב העת בה פורסמו המאמרי.
ג .הצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת יישמר הכלל הבסיסי
שהמחקר הוא עצמאי ומקורי ושיש בו תרומה ייחודית לקידו הידע וההבנה בתחו המחקר.
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 10.2.3אישור המנחה להסכמת המחברי הנוספי להכללת המאמרי המשותפי בעבודת הדוקטורט.
בהעדר הסכמה כאמור ,תכריע ועדת תלמידי מחקר א נית לכלול את המאמר באסופת המאמרי.
 10.3החלטת הוועדה לתלמידי מחקר
הוועדה לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה ,ותחליט בנושא.
 10.4הליכי הגשה לשיפוט
אופ הגשת העבודה:
ע סיו הלימודי והמחקר יגיש התלמיד לוועדה לתלמידי מחקר את עבודת הדוקטור המורכבת
ממאמרי לפי המתכונת הבאה:
 10.4.1מבוא שיכלול התייחסות לנושאי האלה:
א .סקירה עדכנית של תחו המחקר הכללי.
ב .סקירה כללית של המאמרי ואופ השתלבות בתחו המחקר הכללי.
ג .תאור סדר הופעת המאמרי ,הקשר ביניה וכיצד ה יוצרי מבנה המשכי והגיוני.
ד .שיטות מחקר ומערכת ניסויית :תיאור שיטות המחקר שאינ מתוארות במאמרי ,ובמקרה
הצור תיאור רחב של השיטות שתוארו במאמרי בקצרה .יש לשי בעיקר דגש על
שיטות שפותחו במהל העבודה .במידה ומדובר בעבודה ניסויית תבוצע
סקירה מפורטת של המערכת הניסויית ששימשה את המחקר.
 10.4.2המאמרי
פרק זה יכלול את המאמרי ,שסודרו לפי רצ %התקדמות המחקר ,ואת החומר נמצא בהליכי הפרסו.
 10.4.3דיו וסיכו:
א .דיו נרחב בתוצאות ובמשמעות.
ב .עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרי.
ג .הבלטת החידושי ותרומת לתחו.
 10.4.4רשימת מקורות למבוא ולסיכו וכאלה שאינ מופיעי במאמרי.
 10.5שפת העבודה
שפת עבודת הדוקטורט המורכבת ממאמרי תהיה בעברית או באנגלית .כתיבת הדוקטורט בכל שפה
אחרת חייבת קבלת אישור מראש של הוועדה לתלמידי מחקר.
 10.6שיפוט העבודה
תהליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי יהיו ההליכי הרגילי.
יחד ע זאת ,כיוו שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת ,יצור %מכתב הסבר כללי לשופטי
בנושא .כמו כ ,יצור %לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרי ולחלקו
של התלמיד בה.
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המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
מקרא ,ארכיאולוגיה ,היסטוריה מקראית ,ולימודי תעודת הוראה

לימודי לתואר ראשו
הלימודי לתואר הראשו כוללי את המסלולי הבאי וצירופיה:
.1
.2
3.
.4

מקרא
מקרא והיסטוריה מקראית
מקרא ולימודי תעודת הוראה
ארכיאולוגיה

לימודי לתואר שני
הלימודי לתואר השני כוללי את המסלולי הבאי:
.1
.2
.3

מקרא
היסטוריה מקראית
ארכיאולוגיהאנתרופולוגיה

לימודי לתואר שלישי
הלימודי לתואר שלישי כוללי את המסלולי הבאי:
 .1מקרא ומזרח קדו
 .2היסטוריה מקראית
.3

ארכיאולוגיה
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לימודי לתואר ראשו
מסלול לימודי במקרא
)סימ מחשב (121
מטרת הלימודי היא להקנות לתלמידי את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תו #ניצול מקי"
של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה ,ושל ממצאי המחקר בזמ החדש .המסלול למקרא
רואה מתפקידו להעניק לתלמידיו כלי למחקר עצמאי במקרא בכיווני התמחות שוני וכלי דידקטיי
להוראת המקרא.
מבנה הלימודי
א .תוכנית מחלקה ראשית ) 80נק"ז(
סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיו שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג
ממוצע ציוני העומד על  75לפחות בלימודיו .עליו לשמור על ממוצע ציוני זה לאור #כל תקופת
לימודיו
עד לסיומ.
שנה א'
תולדות נוסח המקרא
טקסט מקראי )ספרותי או היסטורי(

2
4

נק"ז
נק"ז

הדרכה ביבליוגרפית
עברית מקראית
פרשנות ימי הביניי
סוגיה

2
4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

בחינת בקיאות )שתי חטיבות(



 20נק"ז

שנה ב'
התהוות ספרות המקרא

4

טקסטי מקראיי :אחד מ התורה )חוק ומשפט(
ואחד מספרות הנבואה ,המזמור או החכמה*

8

נק"ז

ארמית מקראית
תרגומי ארמיי
תולדות ישראל בתקופת המקרא
סוגיות
שפה עתיקה )אכדית ,מצרית או יוונית( למתחילי **

2
2
4
6
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

פרוסמינר
בחינת בקיאות )שתי חטיבות(

4



נק"ז

נק"ז

34

נק"ז

129

שנה ג'
טקסט מקראי )מספרות הנבואה ,המזמור או החכמה( *

4

נק"ז

סוגיות
ספרות אוגרית וספרות המקרא
שפה עתיקה )אכדית ,מצרית או יוונית( למתקדמי **

4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז

פרשנות חז"ל
סמינרי )(2

נק"ז
2
נק"ז
8

 26נק"ז

* התלמיד יגוו את הסוגי הספרותיי שילמד בשיעורי טקסט מקראי .בחירתו תלויה באישור היוע.-
** יש שהשיעור למתחילי ולמתקדמי נית במרוכז בשנה אחת )יילמד בשנה ב' או בשנה ג'(

ב.

תוכנית דומחלקתית ) 54נק"ז(
שנה א'
תולדות נוסח המקרא
טקסט מקראי )ספרותי או היסטורי(
הדרכה ביבליוגרפית
עברית מקראית
פרשנות ימי הביניי
בחינת בקיאות )שתי חטיבות(

2
4
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

4
4


 16נק"ז

שנה ב'
התהוות ספרות המקרא

4

נק"ז

טקסט מקראי )מ התורה :חוק ומשפט(
ארמית מקראית
תרגומי ארמיי
תולדות ישראל בתקופת המקרא
פרוסמינר

4
2
2
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

סוגיה
בחינת בקיאות )שתי חטיבות(

4

נק"ז


24

נק"ז
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שנה ג'
טקסט מקראי )מספרות הנבואה ,המזמור או החכמה(

4

נק"ז

סוגיה
ספרות אוגרית וספרות המקרא
סמינר

2
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז


 14נק"ז
תוכנית מחלקה משנית ) 28נק"ז(
שנה א'

ג.

תולדות נוסח המקרא
טקסט מקראי )ספרותי או היסטורי(
הדרכה ביבליוגרפית

2
4
2

עברית מקראית )סמס' א (
בחינת בקיאות )שתי חטיבות(

2


 10נק"ז

שנה ב'
התהוות ספרות המקרא
טקסט מקראי
סוגיה

שנה ג'
ספרות אוגרית וספרות המקרא )סמסטר א'(
פרוסמינר

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

4
4

נק"ז
נק"ז

נק"ז
2

 10נק"ז

4

נק"ז

נק"ז
4

8

נק"ז

תוכנית זו מיועדת ג לתלמידי הלומדי במסלול ללימודי כלליי במדעי הרוח והחברה.
הערות לתוכנית הלימודי במקרא:
.1

תלמידי מקרא רשאי לבחור קורסי בנושאי קרובי ,באישור יועצי המחלקה :שפות עתיקות
)אכדית ,מצרית או יוונית( ,ארכיאולוגיה של אר-ישראל וכיו"ב.

.2

תלמידי במחלקה ללשו עברית פטורי מלימודי עברית מקראית וארמית מקראית במסגרת
המחלקה.לימודי אלה יוכרו כחלק מחובות המחלקה ,א #התלמידי יחויבו ללמוד במקומ קורסי
אחרי מתו #קורסי הבחירה מהמחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו ,לפי הנחיית היוע.-
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סדרי הבחינות ותנאי המעבר:
.1

.2

.3

בסיומה של כל יחידת לימוד יינת ציו .הציוני נקבעי עלפי בחינות הנערכות בסו" הקורס
או בדר #אחרת ,לפי קביעת המורה .הציוני בפרוסמינר ובסמינר נקבעי לפי עבודת הפרוסמינר
ועבודת הסמינר .ע זאת ,רשאי המורה ,לפי שיקול דעתו ,לקיי מבחני על החומר הנלמד
בפרוסמינר או בסמינר.
המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהצלחה בבחינות :בשיעור "תולדות נוסח המקרא" ובשיעור "טקסט
מקראי" ,ובהשגת ציו ממוצע של  65לפחות בשתי בחינות אלה .בנוס" לכ ,#מותנית ההשתתפות
בפרוסמינר של שנה ב' בהשגת ציו עובר ב"הדרכה ביבליוגרפית" בשנה א'.
עבודת הפרוסמינר תוגש עד ה .31.7ההשתתפות בסמינר של שנה ג' מותנית בהשגת ציו של  65לפחות
בפרוסמינר של שנה ב' ,ובציו ממוצע של  70בקורס טקסט מקראי של שנה ב' ,ובהתהוות ספרות
המקרא.

.4

ההשתתפות בשיעור ספרות אוגרית וספרות המקרא ,שנועד רק לתלמידי שנה ג' ,מותנית בהשגת ציו
עובר בקורסי בעברית מקראית )שנה א'( ובארמית מקראית )שנה ב'(.

.5

ציו מעבר בסמינר הוא .70

 .6בחינת בקיאות .מדי שנה נערכות בחינות בקיאות .רשימת הפרקי והמועדי מתפרסמת
במזכירות המחלקה .הבחינות ערוכות במחזור של ארבע חטיבות שונות .כל תלמיד לתואר חייב
בארבע חטיבות :שתיי בשנה א' ושתיי בשנה ב' .ציו עובר של  65בכל אחת מ החטיבות דרוש
כדי לסיי את התואר .המעבר לשנה ג' מותנה בעמידה בבחינות הבקיאות.
 .7תארי #אחרו להגשת עבודות סמינר הוא  30בספטמבר כל שנה.
 .8חובת נוכחות .התלמידי חייבי להשתת" בשיעורי לסוגיה .תלמיד שנעדר שלושה שיעורי
רצופי או יותר ,או שיעדר מ 3שיעורי או יותר ללא סיבה מספקת )כמפורט לגבי זכאות לבחינות
במועד מיוחד( יורחק מהקורס.
.9

השקלול הסופי לתואר מחושב כדלהל:
שעור = ציו  xנק"ז
סמינר = ציו  xנק"ז

 .10התלמידי ישתתפו בסיור לימודי אחד במש #לימודי התואר הראשו.
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מסלול לימודי במקרא והיסטוריה מקראית
)סימ מחשב (120
מטרת הצירו" היא להקנות לתלמידי השכלה מקראיתהיסטורית ע"י הוראה בשני מדורי :מקרא
והיסטוריה מקראית.
מבנה הלימודי
א .תוכנית מחלקה ראשית ) 80נק"ז(
הלימודי כוללי את המדורי הבאי:
 .1מקרא והסטוריה מקראית
 .2ישראל וארצו והמזרח הקדו
סטודנט יכול להתקבל לתוכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיו השנה הראשונה של לימודיו ולאחר שהשיג
ממוצע של ציו  75לפחות בלימודיו .עליו לשמור על ממוצע ציוני זה לאור #כל תקופת לימודיו,
עד לסיומ.

 (1צירו %מקרא והיסטוריה מקראית
מדור היסטוריה מקראית

מדור מקרא
שנה א ) 24נק"ז(
תולדות נוסח המקרא
טקסט מקראי )ספרותי או
היסטורי(
הדרכה ביבליוגרפית
עברית מקראית
בחינת בקיאות ) שתי חטיבות(

 2נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

תולדות ישראל בתקופת המקרא
סוגיות
מקורות לתולדות ישראל בתקופת
המקרא

ספרות אוגרית וספרות המקרא

פרוסמינר

 4נק"ז

 4נק"ז

 12נק"ז

שנה ב ) 34נק"ז(
התהוות ספרות המקרא
טקסט מקראי
ארמית מקראית

 4נק"ז
 4נק"ז

 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז


 12נק"ז

קריאת מקורות וסוגיות
שפה עתיקה )אכדית או מצרית(
גיאוגרפיה היסטורית
אפיגרפיה עברית
פרוסמינר

 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז

בחינת בקיאות )שתי חטיבות(

 18נק"ז


 16נק"ז
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שנה ג ) 22נק"ז(
תרגומי ארמיי
סוגיות

 2נק"ז
 4נק"ז

קריאת מקורות וסוגיות
שפה עתיקה )אכדית או מצרית(

 4נק"ז
 4נק"ז

סמינר

 4נק"ז

 10נק"ז

סמינר

 4נק"ז

 12נק"ז

 (2מדור ישראל וארצו והמזרח הקדו
)תוכנית משולבת(

) 80נק"ז(*

תוכנית הלימודי
הלימודי בתוכנית מיועדי לתלמידי מצטייני המבקשי לקנות ידע בתולדות ישראל וארצו בתקופת
המקרא על רקע המזרח הקדו ותרבויותיו.
הלימודי מורכבי מחמש חטיבות לימוד:
מקרא
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

היסטוריה מקראית
ארכיאולוגיה של אר-ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא
שפות עתיקות
לימודי תרבויות שכנות

תנאי הקבלה למסלול זהי לאלו של תלמידי הלומדי בתוכנית מחלקה ראשית במקרא והיסטוריה
מקראית )  80נק"ז(.
משקל של החטיבות השונות במערכת נתו לשינוי ולכל תלמיד תקבע תוכנית לימודי בהתא לנטיותיו.
א .מקרא
התהוות ספרות המקרא
הדרכה ביבילוגרפית
טקסט מקראי )היסטוריוגרפי(
ספרות אוגרית וספרות המקרא
סוגיות

4
2

נק"ז
נק"ז

נק"ז
4
נק"ז
4
נק"ז
4

נק"ז
סה"כ 18

* התואר אותו יקבל בוגר תוכנית זו יהיה במקרא והיסטוריה מקראית.
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ב .היסטוריה מקראית
תולדות ישראל בתקופת המקרא
מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא
סוגיות

4
4
4

סמינר )או פרו"ס(
גיאוגרפיה היסטורית של אר -ישראל

נק"ז
נק"ז
נק"ז

נק"ז
4
נק"ז
2

סה"כ 18

נק"ז

ג .ארכיאולוגיה
מבוא לארכיאולוגיה של אר -ישראל וסוריה בתקופת
4
2
4

המקרא
קריאה מודרכת
קרמיקה
סוגיות
סמינר )או פרו"ס(

נק"ז
נק"ז
נק"ז

נק"ז
4
נק"ז
4

נק"ז
סה"כ 18

ד .המזרח הקדו
מגוו קורסי בנושא
10

)כגו :תרבות מצרי ותולדות מסופוטמיה(

סה"כ

נק"ז


נק"ז
10

אפיגרפיה ושפות עתיקות
עברית מקראית
ארמית מקראית

4
2

נק"ז
נק"ז

אפיגרפיה עברית
אכדית או מצרית

2
8

נק"ז
נק"ז

סה"כ


נק"ז
16

המחלקה ממליצה לתלמידי להרחיב את ידיעותיה בתחומי קרובי למקצוע במסגרת לימודי בחירה ,כגו:
שפות שמיות עתיקות ,היסטוריה ,גיאוגרפיה ,גיאולוגיה ,לימודי שפה זרה שניה )גרמנית או צרפתית(.
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מקצועות הלימוד לפי שנות הלימוד
שנה א'
חטיבה בארכיאולוגיה
מבוא לארכיאולוגיה של אר -ישראל וסוריה

 2נק"ז

קריאה מודרכת למבוא לארכיאולוגיה של אר -ישראל וסוריה

 2נק"ז

חטיבה בהיסטוריה מקראית
תולדות ישראל בתקופת המקרא
מקורות לתולדות ישראל באל" השני לפסה"נ
מקורות לתולדות ישראל בימי בית ראשו

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

חטיבה במקרא
טקסט מקראי
הדרכה ביבליוגרפית

 4נק"ז
 2נק"ז

סוגיות

 4נק"ז

שפות עתיקות
עברית מקראית

 4נק"ז

ארמית מקראית

 2נק"ז

 28נק"ז

שנה ב'
חטיבה בארכיאולוגיה
קרמיקה קדומה
סוגיה
סמינר או פרו"ס :נושאי נבחרי בארכיאולוגיה

4
2
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז

חטיבה בהיסטוריה מקראית
מקורות חיצוניי לתולדות ממלכת ישראל עד לחורב שומרו )סוגיה(
מקורות חיצוניי לסו" ימי ממלכת יהודה )סוגיה(

2
2

נק"ז
נק"ז

מבוא לגיאוגרפיה היסטורית של אר-ישראל בתקופת המקרא

2

נק"ז

חטיבה במקרא
התהוות ספרות המקרא
סוגיה

4
2

נק"ז
נק"ז
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לשונות עתיקות
אפיגרפיה עברית
אכדית או מצרית מתחילי *

2
4

תרבויות עתיקות

נק"ז
נק"ז

 2נק"ז

סה"כ

 30נק"ז

שנה ג'
חטיבה בארכיאולוגיה
היסטוריה וארכיאולוגיה של ראשית ישראל
מבוא לתרבות ואמנות איגאית בתקופת הברונזה

2
2

חטיבה בהיסטוריה מקראית
סמינר או פרו"ס :נושאי נבחרי בתולדות ישראל

4

נק"ז
נק"ז

נק"ז

חטיבה במקרא
4
2

ספרות אוגרית וספרות המקרא
סוגיה

נק"ז
נק"ז

שפות עתיקות
4

אכדית או מצרית מתקדמי*
תרבויות עתיקות
תולדות מצרי ותרבותה )סוגיה(
ממלכת אשור/בבל )סוגיה(

נק"ז

 2נק"ז
 2נק"ז

סה"כ

 22נק"ז

* השיעורי למתחילי ולמתקדמי ניתני לעיתי בקורס מרוכז במהל #שנה אחת.
הערות:
 .1נושאי הסוגיות עשויי להתחל" מדי שנה בשנה.
 .2משקל החטיבות השונות בתוכניות הלימודי האישיות של התלמידי ייקבע בהתא לתחומי ההתעניינות
של התלמיד.
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ב .תוכנית דומחלקתית ) 54נק"ז(
מדור מקרא
שנה א' ) 20נק"ז(
 2נק"ז
תולדות נוסח המקרא

סוגיה

טקסט מקראי )ספרותי או
היסטורי (
הדרכה ביבליוגרפית

 4נק"ז
 2נק"ז

תולדות ישראל בתקופת המקרא  4נק"ז
מקורות לתולדות ישראל

 2נק"ז
 2נק"ז

בתקופת המקרא )כולל הדרכה(  4נק"ז





 12נק"ז

 8נק"ז

סוגיה
עברית מקראית )סמ' א'(
בחינת בקיאות

מדור היסטוריה מקראית
 2נק"ז

שנה ב' ) 18נק"ז(
התהוות ספרות המקרא
טקסט מקראי
ארמית מקראית
בחינת בקיאות

 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

קריאת מקורות וסוגיות
גיאוגרפיה היסטורית


 10נק"ז

 6נק"ז
 2נק"ז


 8נק"ז

שנה ג' ) 16נק"ז(
סוגיות

 2נק"ז

ספרות אוגרית וספרות המקרא  4נק"ז
פרוסמינר

*

סמינר*

 4נק"ז

סוגיה

 2נק"ז

 4נק"ז




 10נק"ז

 6נק"ז

התלמיד ישתת" במדור אחד בפרוסמינר )התלמיד רשאי להשתת" בפרוסמינר כבר בשנה ב'( ובמדור
השני בסמינר לפי בחירתו ,ובאישור היוע.-
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תוכנית מחלקה משנית ) 28נק"ז(
מדור מקרא
שנה א' ) 18נק"ז(
 2נק"ז
תולדות נוסח המקרא
טקסט מקראי )ספרותי או
היסטורי(
הדרכה ביבליוגרפית

 4נק"ז
 2נק"ז

מדור היסטוריה מקראית
סוגיה

 2נק"ז

תולדות ישראל בתקופת המקרא
מקורות לתולדות ישראל בתקופת
המקרא )כולל הדרכה(

 4נק"ז


 8נק"ז

 4נק"ז

 10נק"ז

שנה ב' ) 6נק"ז(
התהוות ספרות המקרא

 4נק"ז

 4נק"ז

סוגיה

 2נק"ז

 2נק"ז

שנה ג' ) 4נק"ז(
פרו"ס  /סמינר באישור היוע-

תוכנית זו מיועדת ג לתלמידי הלומדי במסלול ללימודי רבתחומיי )ב.א .כללי לשעבר(.
סדרי הבחינות ותנאי המעבר:
סדרי הבחינות ותנאי המעבר זהי למסלול הדומחלקתי במקרא ,פרט לסעיפי הבאי:
 .1הצלחה בקורס מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא הכרחית למעבר משנה א' לשנה ב'.
 .2הסטודנט ייגש לבחינת בקיאות אחת בנושאי ההיסטוריי )בחינות ג'+ד'( .ציו עובר הוא .70
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מסלול לימודי במקרא והיסטוריה מקראית
תוכנית מחלקה משנית ) 28נק"ז(
שנה א'
תולדות ישראל בתקופת המקרא
מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא
סוגיה

 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

 10נק"ז

שנה ב'
גיאוגרפיה היסטורית
אפיגרפיה עברית
סוגיות )לפי בחירה ובאישור היוע*(-

 2נק"ז
 2נק"ז
 6נק"ז

 10נק"ז

שנה ג'
סוגיות )לפי בחירה ובאישור היוע*(-
פרוסמינר

 4נק"ז
 4נק"ז

 8נק"ז

* במסגרת הסוגיות ילמד התלמיד ג על תרבויות שונות ,ושיעור מבוא בארכיאולוגיה של אר-ישראל
)תלמידי שאינ לומדי ארכיאולוגיה( .נית להקדי חלק מהסוגיות )כגו מבוא לארכיאולוגיה או
תרבות שכנה( לשנה א.
סדרי הבחינות ותנאי המעבר:
סדרי הבחינות ותנאי המעבר זהי למסלול הדומחלקתי במקרא ,פרט לסעיפי הבאי:
 (1הצלחה בקורס מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא הכרחית למעבר משנה א' לשנה ב'.
 (2הסטודנט ייגש לבחינת בקיאות אחת בנושאי ההיסטוריי )בחינות ג'+ד'( .ציו עובר. 70 :
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מסלול משולב למקרא וללימודי תעודת הוראה
)סימו מחשב (119
הלימודי במסלול המשולב מיועדי להכשיר את הסטודנט להוראה בבתיהספר התיכוניי במטרה
להרחיב את בסיס הידע שלו במקרא ואת הכשרתו המקצועית כמורה.
המסגרת הלימודית משלבת את לימודי המחלקה למקרא והיחידה להכשרת מורי .לימודי התואר הראשו
ולימודי ההרחבה במחלקה יסתיימו כעבור  3שני .לימודי תעודת ההוראה ביחידה להכשרת מורי
יסתיימו בשנה הרביעית ללימודי ,בהתא לדרישות ש.
מסלול הלימודי מורכב מלימודי מקרא במסלול הדומחלקתי הרגיל ) 54נק"ז( בתוספת הרחבה מיוחדת
בסוגי הספרות המקראית הנלמדי בביתהספר התיכו ) 6נק"ז( ההרחבה המיוחד תיחשב במסגרת הנק"ז
של לימודי כלליי.
מבנה הלימודי
לימודי המחלקה
שנה א' ) 26נק"ז(
סוגיה *
תולדות נוסח המקרא
טקסט מקראי )ספרותי
או היסטורי(
הדרכה ביבליוגרפית
עברית מקראית
פרשנות ימיהביניי
מבוא לתולדות ישראל
בתקופת המקרא
מקורות לתולדות ישראל
בימי בית ראשו

הרחבה מיוחדת
2

נק"ז

2

נק"ז

4
2

נק"ז
נק"ז

4
4

נק"ז
נק"ז

4

נק"ז

2

נק"ז

הוראת הסיפור וההיסטוריוגרפיה


 24נק"ז
*  2נק"ז מ השיעור יחשבו במסגרת הנק"ז של הלימודי הכלליי.

 2נק"ז


 2נק"ז
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שנה ב' ) 18נק"ז  2 +נק"ז(
התהוות ספרות המקרא
טקסט מקראי מ התורה
סוגיה

 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

פרוסמינר
ארמית מקראית
תרגומי ארמיי
בחינת

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

הוראת החוק המקראי וספרות החכמה

 2נק"ז

בקיאות

 2נק"ז


 18נק"ז

שנה ג ) 12נק"ז  2 +נק"ז(
טקסט מקראי
)נבואה ,מזמור או חכמה(
סמינר
ספרות אוגרית והמקרא

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז

 12נק"ז

הוראת ספרות הנבואה והמזמור

 2נק"ז


 2נק"ז

המעבר משנה א לשנה ב מותנה בציו של  65לפחות בקורסי תולדות נוסח המקרא וטקסט מקראי.
המעבר משנה ב לשנה ג מותנה בציו של  65לפחות בקורסי התהוות ספרות המקרא וטקסט מקראי
ובשיעורי ההרחבה המיוחדת.
המש #לימודיו של הסטודנט לאחר השנתיי הראשונות מותנה באישור ועדת מיו של מורי המסלול.
על הסטודנטי להשיג ציו  80לפחות בשיעורי ההרחבה המיוחדת.
על הסטודנטי להשיג ציו  65בפרוסמינר ו 70בסמינר.
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מסלול לימודי בארכיאולוגיה
)סימ מחשב (135
הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידי שנוצרו בידי האד בימי קד .מטרת לימודי הארכיאולוגיה להקנות
לתלמידי ידע מקי" בשיטות הדיסציפלינה ,הבנה כללית בהתפתחות הציוויליזציות בעול ובמזרח הקרוב
בכלל ובאר -ישראל ושכנותיה בפרט,ולהכשיר לעבודה ארכיאולוגית בשדה ,במוזיאוני ובמחקר מדעי .
באופ טבעי באוניברסיטת בגוריו בנגב מוש דגש על המחקר של מדבריות הנגב וסיני.
לימודי הארכיאולוגיה כוללי את המדורי הבאי :
ארכיאולוגיה פרהיסטורית ואנתרופולוגית
א.
ארכיאולוגיה של אר -ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא
ב.
ג.

ארכיאולוגיה קלאסיתביזאנטית

מבנה הלימודי בתוכנית המחלקה הראשית ) 80נק"ז ( .שני מסלולי אפשריי :
 .1מסלול ארכיאולוגיה ולימודי מורחבי .
 .2מסלול חופר.
 .1לימודי חובה במסלול לארכיאולוגיה ולימודי מורחבי
 .1קריאה מודרכת )חובה לתלמידי שנה א' בכל המדורי(
 .2שיעורי מבוא חובה )לשנה א'( בשלושת המדורי  +שעורי חלק א'
בכלי חרס ושיעור בכלי צור
 .3מונוגרפיות וסמינר * )שני ב'–ג'( במדור ראשי א'
 .4מונוגרפיות וסמינר * )שני ב'–ג'( במדור ראשי ב'
 .5מונוגרפיות )שני ב'–ג'( במדור משני
 .6חטיבה )כמפורט בסעי" א'( .או מונוגרפיות בארכיאולוגיה
סה"כ

2

נק"ז

18
16

נק"ז
נק"ז

נק"ז
16
נק"ז
14
נק"ז
14

נק"ז
80

* על התלמידי להשתת" בשנה ג' בסמינרי של שניי מ המדורי .הלומדי בסמינר של המדור
לארכיאולוגיה של אר -ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא יכללו במסגרת המונוגרפיות ג את חלק ב'
של השיעור "קרמיקה קדומה" ) 2נק"ז( .הלומדי בסמינר של המדור לארכיאולוגיה קלאסיתביזאנטית
יכללו במסגרת המונוגרפיות ג את חלק ב' של השיעור "הקרמיקה של התקופה הקלאסית" )  2נק"ז(.

143
לימודי חטיבה )במסגרת המחלקה הראשית( ) 14נק"ז(
א.
 . 1תלמידי המתענייני בלימודי המדור לארכיאולוגיה פרהיסטורית ילמדו באחת מ החטיבות הבאות
)באישור מורי המסלול(:
* חטיבה בגיאוגרפיה
* חטיבה באנתרופולוגיה
 .2תלמידי המתענייני בלימודי המדור לארכיאולוגיה של אר-ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא,
ילמדו באחת מ החטיבות הבאות )באישור מורי המסלול(:
* חטיבה בגיאוגרפיה
* חטיבה במקרא
* חטיבה בהיסטוריה מקראית
 .3תלמידי המתענייני בלימודי המדור לארכיאולוגיה קלאסית ,ילמדו באחת מ החטיבות הבאות
)באישור מורי המחלקה(:
* חטיבה בהיסטוריה של עישראל ,תקופת בית שני
* חטיבה בהיסטוריה כללית ,התקופה הקלאסית
* חטיבה ללימודי אורבניי
* חטיבה לאמנויות
 .4לחליפי ,נית ללמוד את כל  14נק"ז החטיבה כמונוגרפיות בארכיאולוגיה.
לימודי שפה זרה עד רמת מתקדמי
ב.
כל תלמיד ארכיאולוגיה מחויב בלימוד שפה זרה עד לרמת מתקדמי .נקודות הזכות עבור
לימודי אלו ייחשבו במסגרת הלימודי הכלליי.
 .1תלמידי המתענייני בארכיאולוגיה פרהיסטורית ילמדו את השפה הצרפתית
 .2תלמידי המתענייני בארכיאולוגיה של אר-ישראלושכנותיה בתקופת המקרא ,יבחרו באחת
האפשרויות הבאות:
א .שפה עתיקה  מצרית או אכדית
ב .שפה מודרנית  צרפתית או גרמנית
 .3תלמידי המתענייני בארכיאולוגיה קלאסית יבחרו באחת האפשרויות הבאות:
א .שפה עתיקה  יוונית או לטינית
ב .שפה מודרנית  צרפתית או גרמנית
 .2מסלול חופר
המסלול מעניק הכשרה מורחבת בנושאי הרלוונטי במיוחד לניהול חפירה ,לתלמידי אשר מעונייני ע
סיו לימודיה לשמש כארכיאולוגי פעילי .חשוב לציי כי רשות העתיקות ,הגו" הממונה מטע המדינה
על שמירת עתיקות האר -ובמסגרת זאת ג על רישוי חפירות ,קבעה כי עמידה בתכנית הכשרה מורחבת
)מסלול חופר( תעניק בעתיד הקרוב ,קדימות בקבלת רישיו חפירה.
התלמידי אשר יסיימו בהצלחה את לימודי מסלול החופר ,יקבלו בנוס" לתעודת התואר הראשו ,מכתב
נלווה מטע המחלקה בו יצוי כי התלמיד/ה סיי/ה בהצלחה את הדרישות למסלול חופר.
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לימודי מסלול חופר
 .1קריאה מודרכת )חובה לתלמידי שנה א' בכל המדורי(
 .2שיעורי מבוא חובה )לשנה א'( בשלושת המדורי  +שיעורי חלק א'
בכלי חרס ושיעור בכלי צור

 18נק"ז

 .3מונוגרפיות וסמינר )שני ב'ג'( במדור ראשי א' *
 .4מונוגרפיות וסמינר )שני ב'ג'( במדור ראשי ב' *
 .5מונוגרפיות )שני ב'ג'( במדור משני*

 16נק"ז
 16נק"ז
 14נק"ז

 2נק"ז

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

 .6שיטות שדה בארכיאולוגיה
 .7סקר ארכיאולוגי
 .8שיטות כמותיות ושימושי מחשב
 .9כתיבת דו"ח חפירה ועיבוד מדעי

4
2
2
2

 .10מחקרי שדה**

 4נק"ז

* כולל שיעורי חלק ב' בכלי חרס.
** מחקרי שדה הינ ששה שבועות של עבודת שדה בחפירות המחלקה בתפקידי בעלי אחריות ניהולית.
אי מחקרי השדה פוטרי מהשתתפות בחפירה הלימודית של ארבעת השבועות החלה על כל
התלמידי.
תוכנית דומחלקתית ) 54נק"ז(
 .1קריאה מודרכת )חובה לתלמידי שנה א' בכל המדורי(
 .2שיעורי מבוא חובה )לשנה א'( בשלושת המדורי  +שיעורי חלק א'
בכלי חרס ושיעור בכלי צור
 .3מונוגרפיות וסמינר * )שני ב'–ג'( במדור א'
 .4מונוגרפיות * )שני ב'–ג'( במדור ב'
 .5מונוגרפיות * )שני ב'–ג'( במדור ג'

2
18

נק"ז
נק"ז

נק"ז
14
נק"ז
10
נק"ז
10
 
נק"ז
סה"כ 54

* על התלמידי להשתת" בשנה ג' בסמינר של אחד מ המדורי .הלומדי בסמינר של המדור
לארכיאולוגיה של אר -ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא ילמדו ג את חלק ב' של השיעור
"קרמיקה קדומה" )בהיק" של  2נק"ז(.
הלומדי בסמינר של המדור לארכיאולוגיה קלאסיתביזאנטית ילמדו ג את חלק ב' של השיעור
"הקרמיקה של התקופה הקלאסית" ) בהיק" של  2נק"ז( .
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שפה זרה שניה עד רמת מתקדמי
שפת מחקר מודרנית – גרמנית או צרפתית

חצי מנקודות הזכות יחשבו

או שפה עתיקה –מצרית ,אכדית ,יוונית ,או לטינית

במסגרת הלימודי הכלליי

במסגרת הלימודי הכלליי מומל -שהתלמיד ישמע את השיעור:
 .1למתמחי בארכיאולוגיה של אר-ישראל  תולדות ישראל בתקופה המקרא.
.2

למתמחי בארכיאולוגיה קלאסית  קווי יסוד בתולדות ע ישראל בימי הבית השני,
או מבוא לתולדות יוו  /אמנות יוונית.

בשנת הלימודי הראשונה ישתתפו התלמידי בשיעורי מבוא בשלושת המדורי וקריאה מודרכת ) 20נק"ז(.
השתתפות בשיעורי אלה ,כולל עבודות ובחינות ,היא תנאי מעבר ללימודי שנה ב.
תלמידי הבוחרי להשתת" בלימודי שפה עתיקה )אכדית ,מצרית או יוונית( ילמדו בקורס למתחילי
ולמתקדמי ) 4נק"ז( ויהיו פטורי מלימוד שפה מחקר מודרנית .בחירת השפה בהתא למגמה ההתמחות:
אכדית או מצרית לבוחרי בארכיאולוגיה של אר-ישראל וסוריה במגמה ראשית ,יוונית לבוחרי
בארכיאולוגיה קלאסיתביזאנטית כמגמה ראשית.
תוכנית מחלקה משנית ) 28נק"ז(
מדור ראשי
קריאה מודרכת
מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית /מקראית /קלאסיתביזאנטית
כלי צור  /כלי חרס חלק א'

שנה א'
שנה א'
שנה א'

מונוגרפיות
סמינר*

שני ב'ג'  4נק"ז
 4נק"ז
שנה ג'

מדור משני
מבוא לארכיאולוגיה פרהסטורית /מקראית /קלאסיתביזאנטית
מונוגרפיות

שנה א'
שני ב'ג'

 2נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

 4נק"ז
 8נק"ז


 28נק"ז
סה"כ
* על התלמידי להשתת" בשנה ג' בסמינר הנית באחד המדורי.

תוכנית זו מיועדת ג לתלמידי הלומדי במסלול ללימודי רבתחומיי )ב.א .כללי לשעבר(.
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הערות:
 .1במדור לפרהיסטוריה חלה חובת השתתפות בקורסי לאומנות פרהיסטורית וראשית הציויליזציה
במזרח התיכו.
 .2במדור לארכיאולוגיה של אר-ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא חלה חובת השתתפות בקורס
בקרמיקה קדומה.
 .3במדור לארכיאולוגיה קלאסית חלה חובת השתתפות בקורסי לקרמיקה קלאסית ואתרי א"י
בתקופה קלאסית.
 .4תלמידי הבוחרי בארכיאולוגיה כמחלקה משנית חייבי להשתת" בסיורי לימודיי ובחפירה
לימודית במחצית המתכונת שנקבעה בתקנו המחלקה.

סיורי לימודיי
התלמיד חייב להשתת" ב 10ימי סיור כמפורט למטה .התלמיד נדרש לכתוב דו"ח סיור אשר יימסר
למזכירות תו #שבועיי מתארי #הסיור .ימי הסיור יירשמו בתיק התלמיד רק לאחר בדיקת הדו"ח ע"י
מורי המסלול .הסיורי ייערכו בדר #כלל בימי חמישי.
דמי השתתפות לכיסוי חלק מהוצאות הסיורי יפורסמו במועד על לוח המודעות.
סיור צפו – מזרח )יומיי(
.1
.2
.3
.4
.5

סיור צפו – מערב )יומיי(
סיור דרו
סיור ירושלי והמרכז
סיורי חו"

התלמיד חייב להשתת" בסיורי צפו ודרו.
חפירה לימודית
כל תלמיד חייב להשתת" במהל #לימודי התואר הראשו במש #חודש ימי בחפירה לימודית הנערכת מידי
קי -מטע האוניברסיטה .בסיו החפירה ,ולא יאוחר מסו" סמסטר ראשו של השנה שלאחר עונת החפירה,
יכתוב התלמיד דו"ח חפירה בהדרכת המורה האחראי .על התלמיד לסיי את חובת החפירה הלימודית עד
סו" שנה ב' ללימודיו ,ולחפור במש #שבועיי לפחות בסיו שנה א' .בסמסטר שלפני החפירה יערכו שיעורי
הכנה לחפירה הלימודית.
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סדר הבחינות ותנאי מעבר
 .1בסיומה של כל יחידת לימוד יינת ציו סופי .הציו יקבע על פי ציו בחינת סו" הקורס ,בחינת ביניי,
תרגילי ועבודות בכתב .המרצה יודיע לתלמידי בראשית הקורס על הדר #בה ייקבע הציו .לא יינת
ציו על חלק של קורס.
 .2מי שנכשל בקורס מסוי חייב ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס.
א חלו שינויי בדרישות הקורס משנה לשנה חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר .לא יינת
לתלמיד לגשת לבחינה בקורס מבלי שהתלמיד השתת" בפועל בקורס זה ומילא את חובותיו כפי שנקבעו
עלידי המרצה.
 .3מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהשגת ציו מינימו של  65בכל אחד מקורסי המבוא )פרהיסטוריה/
מקראית /קלאסיתביזאנטית(.
 .4שיעורי המבוא בשנה א' מורכבי משני חלקי עוקבי אשר ציו המעבר בכל חלק בנפרד הוא 65
לפחות:
א .מוצא האד וראשית התרבות האנושית
ב .מבוא לפרהיסטוריה של אר -ישראל
א .מבוא לארכיאולוגיה של א"י וסוריה עד סו" תקופת הברונזה התיכונה
ב .מבוא לארכיאולוגיה של א"י וסוריה בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל
א .מבוא לארכיאולוגיה של יוו והעול הקלאסי  חלק א'
ב .מבוא לארכיאולוגיה של יוו והעול הקלאסי  חלק ב'
 .5תלמיד אשר נכשל בבחינה )ציו נמו #מ (65בשיעור מבוא  חלק א' ,לא יורשה להמשי #באותו שנה
בשיעור מבוא חלק ב' .התלמיד נדרש במקרה זה לחזור בשנה השנייה על שיעור המבוא על שני חלקיו.
 .6השתתפות תלמידי שנה א' בקורסי המיועדי לשני ב'ג' טעונה אישור ועדת ההוראה של המסלול
לארכיאולוגיה.
 .7התלמיד לא יורשה להשתת" בקורסי של שנה ב' באחד המדורי אלא א סיי בהצלחה
)ציו מינימו  (65את קורסי המבוא באותו מדור.
 .8מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בציו ממוצע מינימלי של  65בכל הקורסי של אותה שנה.
 .9תלמיד אשר נכשל בשלושה קורסי בשנת לימודיו השניה לא יוכל להמשי #בלימודי המסלול
בארכיאולוגיה.
 .10עבודות בכתב תימסרנה א #ורק באמצעות מזכירות המחלקה .התלמיד יקבל אישור בכתב על
תארי #הגשת העבודה.
 .11תארי #אחרו להגשת עבודות סמינריוניות הוא  30בספטמבר בכל שנה .לאחר מועד זה לא תתקבל
העבודה במזכירות המחלקה  .הציו לקורס זה יהיה ) 0אפס( והסטודנט יידרש לחזור על הקורס.
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לימודי לתואר שני במקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
לימודי לתואר שני במסלול מקרא
)סימ מחשב (1212
מטרת הלימודי
הלימודי במסלול למקרא מתנהלי בשני נתיבי לימוד:
א .הנתיב המחקרי
מיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטי במקרא כדי להכשיר למחקר עצמאי ,ולקראת לימודי
תואר שלישי )ד"ר לפילוסופיה(.
ב .הנתיב הכללי
מיועד להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של סטודנטי ושל מורי העוסקי בחינו#
העליסודי והעלתיכוני.
תנאי קבלה
ללימודי התואר השני רשאי להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשו במקרא או בהיסטוריה מקראית
מאוניברסיטת בגוריו בנגב ובעלי תואר  B.Edשהתמחו במקרא ,שציונ הסופי בתואר הוא  80לפחות או
שהישגיה מחו -ללימודי מקנה לה זכות זו ,לפי החלטת המחלקה ובאישור הפקולטה.
סטודנטי עשויי להידרש ללמוד קורסי השלמה לפי החלטת ועדת הקבלה המחלקתית .לימודי אלו לא
ייכללו במכסת שעות הלימוד לתואר השני.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה) .ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
חובות הסטודנטי
הסטודנטי חייבי במכסה קבועה של שעות סמסטריאליות )להל :ש"ס( המקנות נקודות זכות כמספר
השעות )להל :נק"ז( במסגרת המחלקה ,ממחלקות אחרות ובלימודי השלמה מעבר למכסה הזאת ,כמפורט
להל.
מש .הלימודי  על הסטודנטי לסיי את כל חובות השמיעה ללימודי התואר השני תו .שנתיי
מתחילת לימודיה .הסטודנטי ישתתפו בפגישות העיוניות של המחלקה.
א.

הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
 .1מכסת הנקודות  הסטודנטי ילמדו קורסי בהיק"  32נק"ז )פירוט בהמש.(#
 .2שפה עתיקה – הסטודנטי לתואר שני בנתיב המחקרי חייבי בהשלמת שפה עתיקה בהיק" של 8
נק"ז  ) מעבר לנקודות הנדרשות לתואר(.
על הסטודנטי להתחיל בלימוד השפה העתיקה בשנת הלימודי הראשונה .השפות האפשריות ה:
אכדית ,מצרית ,שפות שמיותמערביות או יוונית .סטודנטי שסיימו בהצלחה את לימודי השפה
העתיקה במהל #התואר הראשו יקבלו פטור.
 .3שפת מחקר – הסטודנטי ילמדו שפה מודרנית שנייה )גרמנית או צרפתית( לפי החלטת ועדת
המוסמכי המחלקתית בהיק" של  8נק"ז )מעבר לנקודות הנדרשות לתואר( או יעמדו
בבחינת פטור.
 .4עבודות סמינר  הסטודנטי יכתבו שתי עבודות סמינר ,שלפחות אחת מה תיכתב במסגרת לימודי
המחלקה.
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 .5עבודת גמר  הסטודנטי יכתבו עבודת גמר בהיק" של  8נק"ז בהדרכת חבר סגל מ המניי בדרגת
מרצה ומעלה מהמחלקה .הצעת המחקר תוגש ותאושר עד תו השנה הראשונה ללימודי ובאישור
חריג לא יאוחר מתו הסמסטר השלישי ללימודי.
הנתיב הכללי ) 40נק"ז(

ב.

 .1מכסת הנקודות  הסטודנטי ילמדו קורסי בהיק"  40נק"ז) .פירוט בהמש(#
 .2עבודות סמינר  הסטודנטי יכתבו שתי עבודות סמינר ,שלפחות אחת מה תוגש
במסגרת לימודי המחלקה.
 .3בחינת גמר – על הסטודנטי להיבח בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר )עד ה 30.9או לכל
המאוחר עד  31.12של אותה השנה( ובתנאי שסיימו את חובות השמיעה לתואר .הבחינה הינה אישית
ותיקבע בתאו ע המחלקה .הבחינה היא על יחידת התמחות בת עשרה פרקי מ המקרא ,בליווי 2
פירושי מימי הביניי 2 ,פירושי מודרניי וכ 300עמודי ביבליוגרפיה נוספת .יש להכי לקראת
המבח פרק אחד בתרגו ארמי של הטקסט המקראי תו #עמידה על סטיות התרגו מנוסח המסורה
וטיב של הסטיות .הבחינה תיבדק על ידי שני בוחני.
מבנה הלימודי
א .הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
 1820נק"ז הסטודנטי ילמדו  18עד  20שעות במסגרת לימודי המחלקה.
במסגרת זו חייבי הסטודנטי בשיעור בתרגומי המקרא הארמיי ) 4נק"ז(.
ושיעור בקריאת טקסטי בשפה העתיקה שהתמחו בה ) 4נק"ז(.
 810נק"ז הסטודנטי רשאי ללמוד בי  10 – 8נק"ז ממחלקות אחרות בהתא להתמחות
בעצת המנחה ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית.
4
8

נק"ז
נק"ז

מכינה בתלמוד )או קריאת טקסטי אחרי מספרות חז"ל(.
עבודת גמר

בנוס" על כ ,#הסטודנטי חייבי בלימודי השלמה )מעבר למכסה(
8
8

נק"ז
נק"ז

בשפה עתיקה או פטור למי שעמד בחובות השפה העתיקה בלימודי תואר ראשו
שפת מחקר שנייה ,או בחינת פטור.

ב .הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
 1820נק"ז
 1618נק"ז
4

נק"ז

במסגרת לימודי המחלקה.
במסגרת זאת חייבי הסטודנטי בשיעור בתרגומי המקרא הארמיי ) 4נק"ז(.
ממחלקות אחרות בהתא להתמחות הסטודנטי ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית.
מכינה בתלמוד או קריאת טקסטי אחרי מספרות חז"ל.

הרכב הציו הסופי לתואר
בנתיב המחקרי קורסי
עבודת גמר

50%
50%

קורסי
בחינת גמר

75%
25%

בנתיב הכללי
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לימודי לתואר שני במקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
במסלול היסטוריה מקראית
)סימ מחשב (1202
מטרת הלימודי
במסגרת לימודי התואר הראשו במחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו נלמדי תולדות ישראל
בתקופת המקרא כמדור במסלול למקרא והיסטוריה מקראית .מבנה לימודי זה מבוסס על ההנחה שלימוד
ההיסטוריה המקראית הוא חלק בלתי נפרד ממחקר המקרא ומחייב הכרת המקצוע וכלי המחקר המשמשי
בו .יחד ע זאת הוא חלק בלתי נפרד מלימודי המזרח הקדו לענפיה השוני .לימודי לקראת התואר השני
בנויי על היסודות שהונחו בלימודי התואר הראשו במחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו.
הלימודי לתואר השני בהיסטוריה מקראית מתנהלי בשני נתיבי לימוד:
א .הנתיב המחקרי מיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטי בהיסטוריה מקראית כדי
להכשיר למחקר עצמאי ,ולקראת לימודי תואר שלישי )ד"ר לפילוסופיה(.
ב .הנתיב הכללי מיועד להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של סטודנטי ומורי העוסקי בחינו#
העליסודי והעלתיכוני.
תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשו במחלקה למקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדו במסלול למקרא והיסטוריה מקראית
שציונ הסופי לתואר הוא  80לפחות או שהישגיה מחו -ללימודי מקני לה זכות זו ,לפי החלטת המחלקה
ובאישור הפקולטה.
סטודנטי שלמדו במסלולי אחרי במחלקה ,או בוגרי מוסדות אקדמיי אחרי בחוגי למקרא או
היסטוריה של ע ישראל ,יידרשו ללמוד לימודי השלמה לפי החלטת ועדת הקבלה המחלקתית .לימודי אלו
לא ייכללו במכסת שעות הלימוד לתואר.
חובות התלמידי
הסטודנטי חייבי במכסה קבועה של שעות סמסטריאליות )להל :ש"ס( המקנות נקודות זכות בהתא
)להל :נק"ז( במסגרת המחלקה וממחלקות אחרות ,ובלימודי השלמה מעבר למכסה הזאת – )כמפורט להל(.
הסטודנטי ישתתפו בפגישות העיוניות של המחלקה.
מש .הלימודי  על הסטודנטי לסיי את כל חובותיה ללימודי התואר השני תו #שנתיי .
א .הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
 .1מכסת הנקודות – הסטודנטי ילמדו קורסי בהיק"  ) 32פירוט בהמש.(#
 .2חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה) .ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
 .3שפה עתיקה – סטודנטי לתואר שני בנתיב המחקרי חייבי בהשלמת שפה עתיקה בהיק" של  8נק"ז
)מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר( .על הסטודנטי להתחיל בלימוד השפה העתיקה בשנת
הלימודי הראשונה .השפות האפשריות ה :אכדית ,מצרית ,שפות שמיותמערביות או יוונית .מי שסיי
את לימודי השפה העתיקה במהל #התואר הראשו יהיה פטור מ 8שעות אלה.
 .4שפת מחקר – הסטודנטי ילמדו שפה מודרנית שנייה – גרמנית או צרפתית ,לפי החלטת המחלקה בהיק"
של  4נק"ז )מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר( או יעמדו בבחינת פטור.
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 .5עבודות סמינר  הסטודנטי יכתבו שתי עבודות סמינריוניות ,שלפחות אחת מה תיכתב
מסגרת לימודי המחלקה.
 .6עבודת גמר  הסטודנטי יכתבו עבודת גמר בהיק" של  8נק"ז בהנחיית חבר סגל מ המניי
מהמחלקה בדרגת מרצה ומעלה .הצעת המחקר תוגש ותאושר עד תו השנה הראשונה ללימודי
ובאישור חריג לא יאוחר מהסמסטר השלישי ללימודי.
ב .הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
 .1מכסת הנקודות  הסטודנטי ילמדו קורסי בהיק"  40נק"ז.
 .2חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה) .ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
 .3עבודות סמינר  הסטודנטי יכתבו שתי עבודות סמינר ,שלפחות אחת מה תוגש במסגרת
לימודי המחלקה.
בחינת גמר – על הסטודנט להיבח בבחינת גמר בתו השנה השנייה ללימודיה )עד ה 30.9או לכל
המאוחר עד  (31.12ובתנאי שסיימו את חובות השמיעה לתואר .הסטודנטי ייבחנו על שני נושאי
שיקבעו בהתייעצות בי הסטודנט ובי שני חברי סגל שבהדרכת יבחרו הסטודנטי להיבח .מועד

.4

הבחינה יקבע בתאו ע המחלקה.
מבנה הלימודי
א .הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
 1820נק"ז הסטודנטי ילמדו  20  18נק"ז במסגרת לימודי המחלקה.
במסגרת זו הסטודנטי ילמדו שיעור בקריאת טקסטי בשפה העתיקה שהתמחו בה ) 4נק"ז(.
 810נק"ז הסטודנטי רשאי ללמוד בהיק" של  10  8נק"ז ממחלקות אחרות בהתא להתמחות
4
8

נק"ז
נק"ז

ובאישור המנחה וועדת המוסמכי המחלקתית.
מבוא לארכיאולוגיה מקראית.
עבודת גמר

בנוס" על כ ,#התלמידי חייבי בלימודי השלמה )מעבר למכסה(
שפה עתיקה ,או פטור למי שעמד בחובות השפה העתיקה בתואר ראשו.
נק"ז
8
שפת מחקר שנייה ,או בחינת פטור.
נק"ז
4
ב .הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
 1820נק"ז במסגרת לימודי המחלקה .
במסגרת זאת רשאי הסטודנטי ללמוד שפה עתיקה )מעבר למכסת הנקודות הנדרשות
לתואר(.
 4נק"ז
 1618נק"ז

מבוא לארכיאולוגיה מקראית.
במחלקות אחרות בהתא להתמחות הסטודנטי ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית.

הרכב הציו הסופי לתואר
קורסי
בנתיב המחקרי
עבודת גמר
קורסי
בנתיב הכללי

50%
50%
75%

בחינת גמר

25%
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מגמה במדעי היהדות – בינתחומי
)סימ מחשב (12522
תנאי הקבלה:
 .1בוגרי תואר הראשו שעמדו בבחינת פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית ועברו בהצלחה ראיו אישי.
 .2בוגרי תואר ראשו כנ"ל הבוחרי במחלקה אחרת כתחו התמחות ,או בעלי תואר ראשו מתחומי
אחרי עשויי להידרש ללימודי השלמה בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3הקבלה לתכנית מותנית בקבלה ע"י מחלקת ההתמחות.
הלימודי במסגרת זו הינ לשנתיי בנתיב הכללי בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר(
תוכנית הלימודי
 .1הסטודנטי בתוכנית הביתחומית יידרשו ללמוד:
א .את מכסת השיעורי הנדרשת ע"י מחלקת ההתמחות )ראו טבלה מצורפת(
ב .את הקורסי הייחודיי למשתתפי התכנית )קורסי הליבה של התוכנית( ) 10נק"ז(
ג .קורסי בחירה נוספי ,ממחלקות ההתמחות או  /ו ממחלקות אחרות..
תוכנית הלימודי תיעשה בתאו ע היועצי ובאישור.
 .2על הסטודנטי לכתוב עבודות סמינר בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3על הסטודנטי שסיימו חובות שמיעה להיבח ,בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר בכתב,
במסגרת מחלקת ההתמחות ובמסגרת התוכנית.
 .4שקלול הציוני ייעשה ע"פ הנהוג במחלקת ההתמחות.
 .5קורסי התכנית הבי תחומית מרוכזי ביו שלישי .שיבו -לשאר הקורסי בהתא לתוכניות
הלימודי של המחלקות השונות.
 .6חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.

בוגרי התוכנית יקבלו תואר שני ממחלקות ההתמחות ותעודה על סיו לימודיה בתוכנית הבי תחומית.
מחלקה

נק"ז חובה

נק"ז תכנית

נק"ז חופשי )בחירה(

היסטוריה של ע"י

20

10

10

מקרא
ארכיאולוגיה
והמזרח הקדו

20

10

10

במסלולי מקרא,
היסטוריה מקראית

ספרות עברית

20

10

10

לשו עברית

24

10

6

מחשבת ישראל

24

10

6

גיאוגרפיה ופיתוח 24
סביבתי
המסלול ללימודי 20
מדינת ישראל

10

6

10

10
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לימודי לתואר שני במקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
במסלול ארכיאולוגיהאנתרופולוגיה
)סימ מחשב (1352
מטרת הלימודי
לימודי המסלול נועדו להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטי בארכיאולוגיהאנתרופולוגיה כדי להכשיר
למחקר עצמאי ולעבודת שדה .בשילוב זה התיאוריה ותוצאות המחקר האנתרופולוגי משמשי כנקודות מוצא
חשובות לשחזור דר #החיי של חברות העבר.
תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשו במחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו במסלול לארכיאולוגיה שלמדו את הקורס
"מבוא לאנתרופולוגיה" ) 6נק"ז( .סטודנטי שסיימו תואר ראשו בתחו אחר יחויבו בקורסי מבוא
לארכיאולוגיה ובקורסי נוספי שיקבעו ע"י ועדת הקבלה המחלקתית )ס #כל ההשלמות  20נק"ז( .ייתכנו
שינויי בדרישות ההשלמה במקרי בה נלמדו קורסי רלוונטיי .סטודנטי שלא למדו סטטיסטיקה בתואר
הראשו יחויבו ללמוד את הקורס "שיטות כמותיות" .סטודנטי שלמדו במסלולי אחרי במחלקה ,או בוגרי
מוסדות אקדמיי בארכיאולוגיה או אנתרופולוגיה יידרשו ללמוד קורסי השלמה לפי החלטת ועדת הקבלה
המחלקתית .לימודי אלו לא ייכללו במכסת הנקודות לתואר.
רשאי להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשו שהציו הסופי שלה בתואר הוא  80לפחות ,או שהישגיה מחו-
ללימודי מקני לה זכות זו ,לפי החלטת המחלקה ובאישור הפקולטה.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
מש .הלימודי  על הסטודנטי לסיי את כל חובות השמיעה ללימודי התואר השני תו .שנתיי מתחילת
לימודיה.
חובות הסטודנטי – .הסטודנטי חייבי במכסה קבועה של שעות סמסטריאליות )להל :ש"ס( המקנות
נקודות זכות כמספר השעות )להל" נק"ז( במסגרת המחלקה ובמחלקות אחרות ובלימודי השלמה מעבר
למכסה ,הנקודות לתואר)כמפורט להל(.
סטודנטי בשני נתיבי הלימוד יהיו רשאי ללמוד חלק מהקורסי במחלקות קרובות בהתא להתמחות
ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית.
א .הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
 .1מכסת הנקודות הסטודנטי ילמדו קורסי בהיק"  32נק"ז .
 .2לימודי שפה  שפה עתיקה או שפה מודרנית שנייה למתקדמי לפי החלטת המדרי #בהיק"  4נק"ז.
)מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר(
 .3עבודת סמינר – על הסטודנטי לכתוב עבודת סמינר אחת לפחות )  4נק"ז(.
 .4עבודת גמר  הסטודנטי יכתבו עבודת גמר בהיק" של  8נק"ז בהנחיית חבר סגל מ המניי מהמחלקה
בדרגת מרצה ומעלה .הצעת המחקר תוגש ותאושר עד תו השנה הראשונה ללימודי ובאישור חריג לא
יאוחר מתו הסמסטר השלישי ללימודי .עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית
ללימודי.
 .5בחינת גמר – הסטודנטי יציגו עבודת בסמינר המחלקתי.
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ב .הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
 .1מכסת הנקודות  הסטודנטי ילמדו קורסי בהיק"  40נק"ז.
 .2לימודי שפה  סטודנטי בנתיב הכללי רשאי שלא ללמוד שפה עתיקה או מודרנית .סטודנטי שיבחרו
שלא ללמוד שפה ילמדו קורס בחירה בהיק" של  4נק"ז לפי החלטת ועדת המוסמכי המחלקתית
 .3בחינת גמר  הסטודנטי יבחנו בבחינת גמר בתו שנת הלימודי השנייה )עד ה 30.9או לכל המאוחר
עד  31.12בשנה השנייה ללימודי( ובתנאי שסיימו חובות שמיעה לתואר.
מבנה הלימודי
א .הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(.
 1618נק"ז במסגרת לימודי המחלקה.
 1012נק"ז ממחלקות אחרות בהתא להתמחות הסטודנטי ובאישור המנחה וועדת המוסמכי
המחלקתית.
נק"ז שפה עתיקה או מודרנית בהתא להתמחות הסטודנטי ובאישור המנחה וועדת המוסמכי
4

8

המחלקתית .סטודנטי שיתמחו בתקופות הפרהיסטורית יהיו פטורי מלימודי שפה עתיקה
ויהיו חייבי בקורס נוס" של  4נק"ז .
נק"ז עבודת גמר.

ב .הנתיב הכללי – ) 40נק"ז(.
 1820נק"ז במסגרת לימודי המחלקה.
 1618נק"ז ממחלקות אחרות בהתא להתמחות הסטודנטי ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית.
נק"ז שפה עתיקה או מודרנית בהתא להתמחות הסטודנטי ובאישור ועדת המוסמכי
4
המחלקתית .סטודנטי שיתמחו בתקופות הפרהיסטורית יהיו פטורי מלימודי שפה
עתיקה ויהיו חייבי בשיעורי נוספי של  4נק"ז .

הרכב הציו הסופי לתואר
בנתיב המחקרי קורסי
בנתיב הכללי

50%

עבודת גמר
קורסי

50%
75%

בחינת גמר

25%
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לימודי לתואר שלישי ) (Ph.D
במקרא ובמזרח קדו  ,בהיסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה
המחלקה למקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדו מקיימת תכנית לימודי לדוקטורט בהתא לתקנו הכללי של
האוניברסיטה .נית ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולי :מסלול רגיל ,מסלול משולב ומסלול ישיר.
למסלול הרגיל יכולי להגיש מועמדות בעלי תואר שני מחקרי במקרא ,היסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה
שממוצע ציוני הקורסי שלה בתואר השני  85לפחות וציו התיזה שלה  85לפחות .חריגי יובאו לדיו בועדת
הקבלה המחלקתית לתואר שלישי .על המועמד להידבר ע מנחה מסגל המחלקה ולהחליט איתו על נושא עבודת
הדוקטורט .תלמידי מ.א .מחקרי בתחומי קרובי רשאי להגיש מועמדות והיא תשקל על בסיס אישי על
ידי ועדת תלמידי מחקר של המחלקה ,ויידרשו ממנו לימודי השלמה בהתא .
למסלול המשולב יכולי להגיש מועמדות תלמידי לתואר שני מחקרי במקרא או בארכיאולוגיה שסיימו את
כל חובות השמיעה לתואר שני והחלו לכתוב את עבודת הגמר .המעבר למסלול זה מותנה באישור המנחה וועדת
המוסמכי של המחלקה.
למסלול הישיר יכולי להגיש מועמדות מצטייני בעלי תואר בוגר במקרא או בארכיאולוגיה בציו של 90
לפחות
המתקבלי ילמדו ישירות לתואר שלישי.
כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שני קורסי ) 8נק"ז( ולהכי עבודת דוקטורט בהנחיית מנחה מהמחלקה למקרא,
ארכיאולוגיה ומזרח קדו ובפיקוחו .חובות התלמיד ייקבעו על ידי המנחה וועדת הבדיקה של הצעת המחקר.
קבלת תלמידי בעלי מ.א .כללי
תלמידי בעלי מ.א כללי המעונייני בלימודי הדוקטורט במחלקה יתקבלו כתלמידי במעמד משלימי.
קבלת תלמיד כמשתל אינו מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט.
תנאי קבלה והשלמות:
תנאי קבלה :
תלמידי בעלי מ.א .במקרא ,היסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה ע ציו מ.א .ממוצע  90לפחות.
השלמות:
עבודה שוות ער #לתזה.
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המחלקה לספרות עברית
)סימ מחשב (122
לימודי לתואר ראשו
מטרות הלימודי
א .להכשיר את התלמיד להבנה ולמחקר עצמאי של יצירות ספרות.
ב.
ג.

להקנות לתלמיד ידע בספרות העברית לתקופותיה ולסוגיה.
להרחיב את הבנתה של היצירה הספרותית במסגרת התרבות היהודית והכללית.

מבנה הלימודי
הלימודי לתואר ראשו )ב.א (.מורכבי משלושה מדורי:
א .ספרות עברית חדשה
ב .היצירה העברית בימיהביניי ,הרנסנס והבארוק
ג .אגדה וספרות עממית
בכל המדורי יתקיימו ג שעורי בספרויות יהודיות שיש לה זיקה לספרות עברית.
הלימודי נמשכי שלוש שני ,התלמיד יכול לבחור בי  4תוכניות לימודי:
א .ספרות עברית כמחלקה ראשית ,בהיק #של  80נק"ז.
ב .תוכנית דומחלקתית ,בהיק #של  54נק"ז.
ג.

ספרות עברית כמחלקה משנית בהיק #של  28נק"ז.

ד.

ספרות עברית כחטיבה בהיק #של  14נק"ז )סימ מחשב .(178

בחינת המיו
כל תלמידי שנה א' חייבי בבחינת מיו .תארי +הבחינה  .19.10.2007פרטי על הבחינה יתפרסמו
בהמש +ונית להתקשר למזכירות המחלקה לבירורי נוספי :אילנית –  086461131או במייל
.ilcoh@bgu.ac.il
* ציו  85ומעלה – פטור מהקורס כתיבה עיונית.
* ציו  – 6585חובה ללמוד את הקורס כתיבה עיונית למתקדמי .12210017 :קורס המתקיי
פעמיי בשנה ויש ללמוד אותו רק פע אחת.
* ציו  64ומטה – חובה ללמוד את הקורס כתיבה עיונית .זהו קורס שנתי :סמסטר א' ,12210981
סמסטר ב' .12210991
סדנאות לכתיבה ספרותית
החל משנה"ל תשס"ג מוצעות סדנאות בכתיבה ספרותית בשירה ובפרוזה כחלק משיעורי הבחירה
במחלקה .לדוגמא :בתשס"ח תתקיי סדנת שירה בערבית לתלמידי דוברי ערבית ע
המשוררת נידא'א חורי וסדנת פרוזה ע הסופר אתגר קרת .לפרטי :סיגל – .086461132
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קריאת יצירות מופת
קורס זה הינו הדרכה אישית אליה חייב כל סטודנט במסלול דומחלקתי או מחלקה ראשית להירש בכל
סמסטר של כל שנה בלימודיו .ההדרכות לקריאה יתבצעו ע"י דוקטורנטי ובמסגרת המפגשי יקראו
הסטודנטי את יצירות החובה לתואר .הקורס אינו מקנה נק"ז והוא חובה על כל סטודנט שמתחיל לימודיו
בתשס"ז והלאה.
ספרות כמחלקה ראשית ) 80נק"ז(
תכנית זו מאפשרת לתלמיד לרכז את החלק העיקרי ללימודיו לתואר ב.א .במסגרת המחלקה לספרות עברית.
לתכנית זו נית להתקבל רק בתו ועל סמ +ציוני שנה א' ,ומותנה באישור בכתב של ועדת ההוראה
המחלקתית.
תלמיד המבצע שינוי בהרכב לימודיו שלא באישור ועדת ההוראה – מסתכ בביטול קורסי שלמד על דעת
עצמו.
שנה א'
חובה:
כתיבה עיונית – חלק א'  +חלק ב'
או )וזה תלוי בציו בבחינת המיו(
כתיבה עיונית למתקדמי – סמסטריאלי
הדרכה ביבליוגרפית – סמסטריאלי
קריאת יצירות מופת לשנה א' – שנתי
מבוא היסטורי :מספרות המדרש ועד החסידות ) 4נק"ז סה"כ( – שנתי
מבוא לספרות עממית ) 2נק"ז( – שנתי
מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה :המאה ה 19והמאה ה – 20שנתי
יסודות השירה ) 4נק"ז( – שנתי
יסודות הסיפורת ) 4נק"ז( – שנתי
מבוא לשירה עברית בימי הביניי ) 4נק"ז( – סמסטר א'
מבוא לספרות עברית בימי הביניי ) 2נק"ז( – סמסטר ב'
שנה ב'
חובה:
קריאת יצירות מופת לשנה ב' – שנתי
*מבוא היסטורי לספרות העברית החדשה – המאה ה 18והמאה ה 2) .19סמסטרי 2 ,נק"ז סה"כ( – שנתי
תורת הספרות – חלקי א'+ב' ) 6נק"ז(
פרו"ס :מבנה הפרו"ס השתנה .כל פרו"ס יהיה סמסטריאלי .יש לצבור  4נק"ז =  2פרו"ס ,משני מדורי
שוני.
בחירה :התלמיד יצבור בכל שנות לימודיו  26/28נק"ז )תלוי בקורס כתיבה עיונית( משיעורי בחירה ,מה יוכל
לבחור  8נק"ז משיעורי במחלקות :ספרויות זרות ,פילוסופיה ,לשו עברית ,מקרא והיסטוריה מקראית,
היסטוריה של ע ישראל ,תולדות מחשבת ישראל .קורסי אלה טעוני אישור היוע 3המחלקתי.
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שנה ג'
חובה:
התלמיד חייב ללמוד  3סמינרי בשניי או שלושה מדורי ,כרצונו.
ההשתתפות בשלושה סמינרי מותנית בסיומו בהצלחה את הפרוסמינר ,ללא תלות במדור שבו נלמד
הפרוסמינר.
בחירה :יצבור התלמיד בכל שנות לימודיו  26/28נק"ז )תלוי בקורס כתיבה עיונית( משיעורי בחירה ,מה
יוכל לבחור  8נק"ז משיעורי המחלקות :ספרויות זרות ,פילוסופיה ,לשו עברית ,מקרא והיסטוריה מקראית,
היסטוריה של ע ישראל ,תולדות מחשבת ישראל .קורסי אלה טעוני אישור היוע 3המחלקתי.
* קורס זה מיועד רק לתלמידי המתחילי ללמוד בתשס"ז ואשר בתשס"ח יהיו
בשנה ב' .קורס קד חובה :הקורס של שנה א' :מבוא היסטורי לספרות חדשה :המאה ה 19והמאה ה.20

חלוקת הנק"ז ע"פ שנות לימוד
שנה א'
קריאת יצירות מופת לשנה א' – שנתי
כתיבה עיונית למתקדמי )סמסטריאלי(
כתיבה עיונית )שנתי(

 0נק"ז
 1נק"ז
 3נק"ז

מבוא לספרות עממית )שנתי(
הדרכה ביביליוגרפית )סמסטריאלי(

 2נק"ז
 1נק"ז

מבואות מתודולוגיי:
יסודות השירה )שנתי(
יסודות הסיפורת )שנתי(

 4נק"ז
 4נק"ז

מבואות היסטוריי:
מבוא היסטורי :מספרות המדרש ועד החסידות )שנתי(

 4נק"ז

מבוא לשירה עברית בימי הביניי – סמסטר א'
מבוא לספרות עברית בימי הביניי – סמסטר ב'

 4נק"ז
 2נק"ז

מבוא היסטורי לספרות חדשה :המאה ה 19והמאה ה) 20שנתי(  4נק"ז
______
סה"כ 26 :או  28נק"ז

עפ"י הציו בבחינת המיו ,לומדי
אחד משני הקורסי של כתיבה.
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שנה ב'
חובה
קריאת יצירות מופת לשנה ב' – שנתי
מבוא היסטורי לספרות עברית המאה ה 18והמאה ה19

 0נק"ז

חלק א'+ב'

 2נק"ז

פרוסמינר )(2X

 4נק"ז

תורת הספרות א  +ב
שיעורי בחירה

 6נק"ז
 16נק"ז
______
סה"כ 28 :נק"ז

שנה ג'
חובה
קריאת יצירות מופת לשנה ג' – שנתי
 3סמינרי )משני מדורי שוני(
שיעורי בחירה

 0נק"ז
 12נק"ז
 12או  14נק"ז
_______
סה"כ  24או  26נק"ז

בכל שנות לימודיו יצבור התלמיד  26/28נק"ז )תלוי בקורס כתיבה( משיעורי הבחירה ,מה יוכל לבחור  8נק"ז
משיעורי במחלקות :ספרויות זרות ,פילוסופיה ,לשו עברית ,מקרא והיסטוריה מקראית ,היסטוריה של ע
ישראל ,תולדות מחשבת ישראל )את שיעורי הבחירה אפשר ללמוד בשני ב'&ג' בלבד!!!(.

תכנית דו&מחלקתית ) 54נק"ז(
שנה א'
חובה:
כתיבה עיונית – חלק א'  +חלק ב'
או )וזה תלוי בציו בבחינת המיו(
כתיבה עיונית למתקדמי – סמסטריאלי
הדרכה ביבליוגרפית – סמסטריאלי
קריאת יצירות מופת לשנה א' – שנתי
מבוא היסטורי :מספרות המדרש ועד החסידות ) 4נק"ז סה"כ( – שנתי
מבוא לספרות עממית ) 2נק"ז( – שנתי
מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה :המאה ה 19והמאה ה – 20שנתי
יסודות השירה ) 4נק"ז( – שנתי
יסודות הסיפורת ) 4נק"ז( – שנתי
מבוא לשירה עברית בימי הביניי ) 4נק"ז( – סמסטר א'
מבוא לספרות עברית בימי הביניי ) 2נק"ז( – סמסטר ב'

160

שנה ב'
חובה
קריאת יצירות מופת לשנה א' –שנתי
מבוא היסטורי לספרות העברית החדשה :המאה ה 18עד המאה ה  19שנתי
חלקי א+ב ) 2סמסטרי 2 ,נק"ז סה"כ(
תורת הספרות – חלקי א'  +ב'
פרו"ס :מבנה הפרו"ס השתנה .כל פרו"ס יהיה סמסטריאלי .יש לצבור  4נק"ז =  2פרו"ס משני מדורי שוני.
בחירה
בשנה ב' יתחיל הסטודנט ללמוד את שיעורי הבחירה .סה"כ שיעורי בחירה לתכנית דו מחלקתית:
 6נק"ז – לתלמידי הלומדי את הקורס "כתיבה עיונית" )סה"כ  6נק"ז בחירה לכל התואר(.
 8נק"ז – לתלמידי הלומדי את הקורס "כתיבה עיונית למתקדמי" )סה"כ  8נק"ז בחירה לכל התואר(.
שנה ג'
חובה:
קריאת יצירות מופת לשנה ג' – שנתי.
התלמיד חייב ללמוד  2סמינרי בשני מדורי שוני.
ההשתתפות בסמינרי מותנית בסיומו בהצלחה את הפרוסמינר ,ללא תלות במדור שבו נלמד הפרוסמינר.
בחירה :בשנה זו ישלי הסטודנט את מכסת שיעורי הבחירה ,א טר השלי אות.

שנה א'
קריאת יצירות מופת לשנה א'
כתיבה עיונית למתקדמי )סמסטריאלי(

 0נק"ז
 1נק"ז
 3נק"ז
 1נק"ז
 2נק"ז

כתיבה עיונית א'+ב' )שנתי(
הדרכה ביבליוגרפית )סמסטריאלי(
מבוא לספרות עממית )שנתי(
מבואות מתודולוגיי:
יסודות השירה  שנתי

 4נק"ז

יסודות הסיפורת  שנתי
מבואות היסטורי:
מבוא היסטורי :מספרות המדרש ועד החסידות  שנתי
מבוא לשירה עברית בימי הביניי – סמסטר א'
מבוא לספרות ע ברית בימי הביניי – סמסטר ב'
מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה
המאה ה 19והמאה ה  20שנתי

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

 4נק"ז
_______
סה"כ שנה א'  26/28נק"ז

161
שנה ב'
חובה:
קריאת יצירות מופת לשנה ב' –שנתי
מבוא היסטורי לספרות עברית החדשה
המאה ה 18עד המאה ה 19חלק א' +ב'

 2נק"ז

פרוסמינר 2 X

 4נק"ז

תורת הספרות א+ב
שיעורי בחירה )שנה ב' או ג'(

 6נק"ז
 6/8נק"ז

 0נק"ז

_______
סה"כ  18/20נק"ז
שנה ג'
חובה:
קריאת יצירות מופת לשנה ג' –שנתי
 2סמינרי

 0נק"ז
 8נק"ז
סה"כ  8נק"ז
סה"כ  54נק"ז

ספרות עברית כמחלקה משנית ) 28נק"ז(
תכנית זו מוצעת למי שלומד במחלקה אחרת בהיק #של  80נק"ז ומעוניי להשלי את לימודיו לתואר
במסגרת המחלקה לספרות עברית.
תכנית זו מיועדת ג לתלמידי במסלול לימודי רב&תחומיי )ב.א .כללי לשעבר(.
שנה א'
חובה:
קריאת יצירות מופת לשנה א' –שנתי
כתיבה עיונית  שנתי

 0נק"ז
 3נק"ז

כתיבה עיונית למתקדמי – סמסטריאלי
הדרכה ביבליוגרפית – סמסטריאלי
מבואות מתודולוגיי*:
יסודות השירה שנתי

 1נק"ז
 1נק"ז

יסודות הסיפורת  שנתי
בחירה )בסמסטר ב'(:

לומדי אחד מהשניי ע"פ ציו
בבחינת המיו

 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
______
סה"כ  12/14נק"ז

* לא יאושרו מבואות אחרי לתכנית זו .תלמיד שילמד מבוא אחר על דעת עצמו – לא יזכה להכרה בנק"ז אלה.
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שנה ב'
חובה:
 1פרוסמינר
בחירה

 2נק"ז
 10/8נק"ז
_______
סה"כ  10/12נק"ז

שנה ג'
סמינר
סמינר אחד ,ללא תלות במדור שבו למד התלמיד את הפרוסמינר.

 4נק"ז
______

סה"כ  4נק"ז
סה"כ  28נק"ז

ספרות עברית כחטיבה ) 14נק"ז ,מס' מחשב  – 178ר' פרק "חטיבות לימודי"(
התלמיד חייב ללמוד מבוא מתודולוגי אחד" ,יסודות השירה" ) 4נק"ז( ,או "יסודות הסיפורת" ) 4ק"ז(,
ולצבור  10נק"ז מתו +שיעורי הבחירה.
יסודות השירה או יסודות הסיפורת  שנתי
שיעורי בחירה:

 4נק"ז
 10נק"ז
______
סה"כ  14נק"ז

תקנות והוראות כלליות
 .1תלמידי שלא ישיגו את מינימו הסכ" הנדרש יוכלו לבקש להתקבל למחלקה על סמ +ראיו אישי
ומבח בע"פ.
 .2תלמידי שנה א' חייבי במבח מיו בסיסי בכתיבה ובהבנת הנקרא .המבח מתקיי בשבוע הראשו
של שנה"ל .נא לעקוב אחר פרסומי המחלקה .המחלקה תרשו אוטומטית כל תלמיד שלא ייגש
לבחינה לקורס כתיבה עיונית.
 .3ציו המעבר בקורסי בחירה ,סמינרי ופרוסמינריוני הוא .56
 .4ציו המעבר בקורסי המבוא וב"תורת הספרות" הוא .60 :יש לקבל ציו עובר ג בשיעור וג בתרגיל
)בשיעור בו מתקיי ג תרגיל(.
 .5העדרות של למעלה מ  20%מ השעורי תגרו לציו נכשל בקורס.
 .6אי ללמוד יותר משני קורסי אצל אותו מורה.
 .7מעבר משנה לשנה מותנה בהצלחה בבחינות )בממוצע כללי במחלקה של מינימו .(65
 .8חובת התלמיד להתעדכ בהודעות הנשלחות לתיבת הדואר האלקטרוני ,הודעות על אתר המחלקה
והודעות המתפרסמות על לוחות המודעות.
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שעורי מבוא
•

ציו מעבר בכל שעורי המבוא ,כולל "תורת הספרות" ו"מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה" ,הוא .60
לא יעשה שקלול ציו נכשל בבחינה ע ציו עובר בעבודות.

•

כישלו בשני מבואות אינו מאפשר מעבר לשנה ב'.

•

השלמת המבואות חייבת להיעשות במהל +שנה א' .באישור מיוחד של ועדת הוראה מחלקתית ,נית יהיה
להמשי +מבואות בשנה ב' .תלמיד לא יוכל להמשי +בלימודיו בשנה ג' ללא השלמת כל המבואות.

פרוסמינר
* הפרו"ס הוא קורס סמסטריאלי המקנה  2נק"ז.
•

צוות מורי הפרו"ס של המחלקה שקד על הכנת חוברת הנחיות לשיעורי הפרו"ס .נית למצוא ההנחיות
באתר האינטרנט המחלקתי .ההנחיות בחוברת מחייבות ה את המורה וה את התלמידי.

•

ציו מעבר בפרו"ס הוא .56

•

את עבודת ה הפרו"ס חובה להגיש עד  30בספטמבר בשנה בה נלמד הקורס.

•

עבודת הפרו"ס תוגש במזכירות המחלקה ויינת עליה אישור .על התלמיד לשמור אצלו עותק זהה לעותק
שנמסר למחלקה.

•

כל עבודה היא עבודה אישית של הכותב .לא תאושרנה עבודות משותפות.

•

ציו הקורס יורכב משקלול ציוני העבודות בפרו"ס וממבח שייער +באחד הסמסטרי )לפי החלטת
המרצה(.

•

מספר המקומות בפרו"ס הוא בי .1015

סמינרי
•

ציו מעבר בפרו"ס הוא תנאי כניסה לסמינר .איאפשר להשתת #בסמינרי אלא א הושלמו כל חובות
הפרוסמינר ,או שהסמינר נלמד במקביל לפרוסמינר )מותנה באישור מיוחד ובכתב של ועדת ההוראה
המחלקתית(.

•

הציו הסופי בקורס ישוקלל משני ציוני:
א .ציו עבודת הסמינר בתו השנה.
ב.

ציו ביניי שיקבע עלפי מבח או הגשת רפראט ,בהתא להחלטת המרצה .משקלו של ציו זה לא
יעלה על .30%

•

לא תאושרנה עבודות משותפות לשני סטודנטי או יותר.

•

את העבודה יש למסור למזכירות המחלקה ולקבל אישור על מסירתה .על התלמיד לשמור אצלו עותק
זהה לעותק שנמסר.

•

היק #עבודת סמינר  3025עמודי.

•

מספר המקומות בסמינר הוא בי .1015

•

תארי +אחרו למסירת עבודת סמינר הוא  30בספטמבר של אותה השנה בה השתת #התלמיד בסמינר.
אול תלמיד המבקש להבטיח את השתתפותו בטקס קבלת תארי של אותה שנה חייב להגיש עבודתו עד
 30בספטמבר כדי להכליל את הציו בתהליכי הרישו הדרושי .שימו לב כי הגשה באיחור של עבודה
תגרור תשלו קנס על הגשת עבודה באיחור.
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•

עבודות המוגשות באיחור ,ללא אישור ,לא תתקבלנה והתלמיד יאל 3ללמוד את הקורס מחדש.

•

בקשות לאישור מיוחד להארכת מועד הגשת עבודות סמינריות יש להגיש בכתב א +ורק לועדת הוראה של
המחלקה בצירו #אישורי מתאימי .סיבות מוצדקות להארכת מועד הגשה ה למשל :שרות מילואי,
אישפוז בבית חולי ,שמירת הריו ,אבל במשפחה מדרגת קירבה ראשונה.
אי לפנות למרצי בבקשת דחייה .רק לועדת הוראה יש סמכות לאישור הדחייה ) .הדחיה
המקסימלית היא עד ה&  01.12של אותה שנה (.סטודנט זה ג לא יוכל להשתת +בטקס הענקת
התארי בקי ,של אותה שנה.

•

חל איסור להגיש אותה עבודה בשני קורסי .הדבר ייחשב לעבירת משמעת.
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טבלת נקודות זכות של היקפי הלימוד השוני
 80מורחבת
הדרכה אישית
לקריאה
כתיבה עיונית
כתיבה עיונית
למתקדמי
הדרכה
ביבליוגרפית
מבוא לשירה
מבוא לסיפורת
מבוא היסטורי
מספרות מדרש
ועד חסידות
מבוא לספרות
עממית
מבוא היסטורי
לספרות עברית
חדשה המאות 19
20
מבוא לשירת ימי
הביניי
מבוא לספרות ימי
הביניי
תורת הספרות
מבוא היסטורי
לספרות עברית
חדשה המאות 18
19
פרוסמינר
סמינרי

סה"כ חובה:
בחירה:
סה"כ נק"ז
לתואר:

54
דו&מחלקתי
 0נק"ז .חובה
לתואר
3
3
וזה תלוי בציו בבחינת המיו
1
1

===

1

1

1

===

4

4

4

4
4

4
4

4
===

) 4או מבוא
לסיפורת(
) 4או מבוא לשירה(
===

2

2

===

===

4

4

===

===

4

4

===

===

2

2

===

===

) 6לומדי 8
שעות (
2

) 6לומדי 8
שעות (
2

===

===

===

===

4
12

4
8

2
4




50/52
30/28
80

46/48
8/6
54

20/22
10/8
28

4
10
14

 0נק"ז .חובה
לתואר
3
או:
1

 28משנית

 14חטיבה
===
===

*תלמידי הבוחרי בספרות עברית כחטיבה מצומצמת אינ רשאי להתקבל ללימודי תעודת הוראה
בספרות עברית.
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סילבוס קורסי חובה לתואר ראשו
נית יהיה לקבל סילבוסי מעודכני בתחילת סמסטר בשיעורי הראשוני.
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לימודי לתואר שני בספרות עברית
)סימ מחשב (122&2
מבנה הלימודי
המחלקה לספרות עברית מציעה לימודי תואר שני בשני נתיבי לימוד:
הלומדי בנתיב זה חייבי לכתוב עבודת גמר .הוא נועד לסטודנטי המעוניני
א .נתיב מחקרי
להרחיב את כושר המחקרי לקראת לימודי לתואר השלישי ).(Ph.D
ב .נתיב כללי
הלומדי בנתיב זה אינ נדרשי לכתוב עבודת גמר .הוא נועד לסטודנטי
המעונייני להעמיק את הידע בתחו התמחות ולהרחיב את השכלת האקדמית.
במסגרת הנתיב הכללי קיימת מגמת לימוד בכתיבה יצירתית :מגמה זו נועדה לסטודנטי המעוניני לשפר
את יכולת הכתיבה היצירתית שלה ולהרחיב את השכלת האקדמית .מגמה זו מציעה התנסות בסדנאות
יצירתיות לכתיבה בז'אנרי שוני.
מש .הלימודי לתואר שני בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיי.
תנאי קבלה
ללימודי לתואר שני רשאי להירש:
 .1סטודנטי אשר סיימו את לימודיה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בגוריו בנגב או
באוניברסיטה אחרת בישראל בציו "טוב" ) (80לפחות ועברו בהצלחה ראיו אישי.
 .2סטודנטי שסיימו את לימודיה בתחו אחר יוכל להתקבל רק לאחר דיו בוועדת הקבלה של התואר
השני של המחלקה .א יוחלט על קבלת ה יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתא לצור .+לימודי
ההשלמה לא יובאו בחשבו השעות לקראת התואר.
 .3סטודנטי בעלי תעודת "בוגר אוניברסיטה" בספרות עברית מאחת האוניברסיטאות המוכרות על ידי
המועצה להשכלה גבוהה בחו"ל יוכלו להיחשב כמועמדי לקבלה א ציוניה והישגיה עומדי בקנה
המידה הנדרש .ה יחויבו בלימודי השלמה בהתא לצור.+
 .4סטודנטי המבקשי להירש למגמת הכתיבה היצירתית יידרשו להגיש כתביד מקורי של יצירה בתחו
השירה ,הסיפורת או הביקורת הספרותית ,בהיק #של  10עמודי לפחות.
תוכנית הלימודי
א .הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(:
הקבלה לנתיב המחקרי מותנית בממוצע של  85לפחות בשנה הראשונה ללימודי התואר השני:
בנתיב המחקרי יידרשו הסטודנטי ללמוד קורסי בהיק #של  32נק"ז .תכנית הלימודי תקבע
בתיאו ע יוע .3שעורי עזר או השלמה אינ כלולי במסגרת נקודות הזכות לתואר.
עבודת גמר בהיק #של  8נק"ז :העבודה בהיק #של עד  100עמודי תיכתב בהנחיית חבר סגל מ
המניי מהמחלקה לפי בחירת הסטודנטי ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית .הצעת המחקר
תוגש לאישור ועדת המוסמכי המחלקתית עד תו השנה הראשונה ללימודי ובאישור חריג עד תו
הסמסטר השלישי ללימודי .עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודי.
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קורסי חובה 1216 :נק"ז
מתודולוגיה ) 4נק"ז(
תחנות יסוד בהיסטוריוגרפיה ) 4נק"ז(
קורס בספרות ימי הביניי ) 42נק"ז(
קורס בספרות עממית ואגדה ) 42נק"ז(
רצוי :קורס בכתיבה מדעית –  4נק"ז
קורסי בחירה
.1

 1814נק"ז

הסטודנטי רשאי ללמוד קורסי מתואר שני במחלקות אחרות בהיק #של עד  8נק"ז ,בתאו ע
היוע 3ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית.

.2

על הסטודנטי לכתוב  2עבודות סמינר במהל +לימודיה לתואר.

.3

בשיעורי שבה הסטודנטי אינ כותבי עבודת סמינר יהיה עליה להשתת #השתתפות פעילה
ולהגיש רפארט בכתב.

.4

המועד האחרו להגשת עבודות בקורסי ,סמינרי ורפרט 30 :בספטמבר בשנה בה נלמד הקורס.

.5

כתיבת עבודת גמר )בהיק 8 #נק"ז(.

.6

הרכב הציו הסופי לתואר:
קורסי:
עבודת גמר:

.1

50%
50%

ב .הנתיב הכללי 40) :נק"ז(
בנתיב הכללי יידרשו הסטודנטי ללמוד קורסי בהיק #של  40נק"ז .תכנית הלימודי תקבע
בתיאו ע היוע.3
 8&12נק"ז
קורסי חובה:
תחנות יסוד בהיסטוריוגרפיה )4נק"ז(
קורס בספרות ימיהביניי ) 42נק"ז(
קורס בספרות עממית ואגדה ) 42נק"ז(
 28&32נק"ז
קורסי בחירה:

.2

הסטודנטי רשאי ללמוד קורסי ממחלקות אחרות בהיק #של עד  8נק"ז בתאו ע היוע3
ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית.

.3

על הסטודנטי לכתוב  3עבודות סמינר במהל +לימודיה לתואר.

.4

בקורסי בה הסטודנטי אינ כותבי עבודת סמינר יהיה עליה להשתת #השתתפות פעילה
ולהגיש רפארט בכתב.

.5

בתו שנת הלימודי השניה לתואר )תו חובות השמיעה( על הסטודנטי להיבח בשתי בחינות גמר.
)מצ"ב נוהל בחינת גמר של המחלקה(.

.6

הרכב הציו הסופי לתואר:
70%
קורסי:
30%
בחינת גמר:
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נוהל בחינת גמר במחלקה לספרות עברית
מי חייב בבחינות גמר לתואר שני?
•

סטודנטי בנתיב הכללי שצברו  40נק"ז – חייבי בשתי בחינות.

•

סטודנטי בנתיב הכללי ,במגמת כתיבה יצירתית שצברו  40נק"ז – חייבי בשתי בחינות.

הנחיות:
•

בשלב הראשו יש לפנות אל ד"ר ענת ויסמ ,מתאמת הבחינות .אי לפנות למרצה בוח לפני שיחה ע
ד"ר ויסמ.

•

הסטודנטי חייבי להיבח בשני נושאי שוני .רצוי שנושא אחד לפחות יהיה תקופתי ,ז'אנרי,
תיאורטי ,חתכי וכו'.

•

הבחינות ייבדקו ע"י שני מרצי שוני )אחד לכל בחינה(.

•

לא יאושר נושא בו הסטודנטי כתבו עבודת סמינר.

•

כל נושא יכלול כ  500עמודי בבליוגרפיה נוס #על הטקסטי הנתוני.

•

לכל נושא יקבע /תיקבע בוח /בוחנת .הרשימה הבבליוגרפית תסוכ יחד ע הבוח/ת .חובה לציי
ברשימה הבבליוגרפית מספרי עמודי ולסכמ .הבוח/ת יעביר /תעביר את הרשימה הבבליוגרפית
המסוכמת בצרו #שאלו הבחינה אל מזכירות המחלקה.

•

הכנת השאלות ובדיקת הבחינות יחולקו באופ שווה ככל האפשר בי חברי סגל המחלקה.

שימו לב!
•

הבחינות מתקיימות בשלושה מועדי ,כל שנה בחודשי :נובמבר ,דצמבר ויולי ,בדר +כלל בשבוע
הראשו של החודש.

•

תאריכי הבחינות המדויקי יפורסמו על לוחות המודעות במחלקה ,ותישלחנה הודעות לתיבות
האימייל של התלמידי )לאימייל  BGUבלבד!(.

•

יש להירש לבחינה כחודש וחצי מראש.

•

כל שינוי במועד בחינה יש לתא ע הבוח ,המזכירות ומתאמת הבחינות )ד"ר ענת ויסמ(.

•

באחריות הסטודנטי לוודא שבוע לפני הבחינה ששאלו הבחינה שלו והרשימה הביבליוגרפית
המאושרת שלו נמצאי במזכירות המחלקה אצל סיגל אדרי ).(086461132

לתיאו בחינה יש ליצור קשר ע ד"ר ענת ויסמ .אפשר ליצור קשר בשתי דרכי:
 .1שעת קבלה בחדר  580בבניי  ,72במסדרו המחלקה:
• יו ד'18:0019:00 ,
בשעת קבלה נית לגשת אישית ,או להתקשר למשרד086472554 :
 .2פנייה באימיילanatweisman@gmail.com.:
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נתיב כללי במגמת כתיבה יצירתית
סטודנטי בנתיב הכללי הלומדי במגמה לכתיבה יצירתית נדרשי ללמוד  40נק"ז .תכנית
.1
הלימודי תקבע בתיאו ע היוע.3
 1410נק"ז
קורסי חובה:
תחנות יסוד בהיסטורגרפיה )4נק"ז
קורס בספרות ימיהביניי ) 42נק"ז(
קורס בספרות עממית ואגדה ) 42נק"ז(
סדנאות:
קורסי בחירה:

 1214נק"ז
 1420נק"ז

.2

המדור הראשי של הסטודנטי במגמה זו יהיה המדור לכתיבה יצירתית.

.3

על הסטודנטי לכתוב  2עבודות סמינריוניות בשני מדורי לפחות.

.4

בנוס #לעבודות הסמינר ,הסטודנטי במגמה זו יגישו יצירה מקורית שיכתבו בהנחיית אחד ממנחי
הסדנאות במחלקה.

.5

בקורסי בה הסטודנטי אינ כותבי עבודת סמינר יהיה עליה להשתת #השתתפות פעילה
ולהגיש רפארט בכתב.

.6

על הסטודנטי להיבח בבחינת גמר בכתב בתו השנה השניה ללימודי )סיו חובות שמיעה( ולא

.7

יאוחר מ 30.9בשנה השלישית .הבחינה תכלול  2נושאי לפי בחירת הסטודנטי והיא תמש +יומיי.
הסטודנטי רשאי להשתמש במש +הבחינה בכל חומר הלימוד) .הרכב הבחינה כאמור בנוהל בחינת
גמר לעיל(.
שקלול ציוני:
קורסי:
בחינת גמר:

70%
30%

הערות כלליות:
.1

לימודי התואר השני מתקיימי בד"כ ,שלושה ימי בשבוע )ימי ב' ,ג' וד'( .שיעורי החובה +
השלמה בימי ג' וד' ובימי שני סמינרי מחלקתיי.

.2

המועד האחרו להגשת עבודות 30 :בספטמבר של השנה בה נלמד הקורס.

.3

סטודנטי לא ילמדו יותר משני קורסי ו/או סדנאות אצל אותו המרצה.

.4
.5
.6

סטודנטי לא יכתבו יותר מעבודת סמינר אחת אצל אותו המרצה.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה )ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
ועדת המוסמכי המחלקתית תוכל לחייב את הסטודנטי ללמוד שפה זרה שניה א זו נדרשת לצור+
עבודת הגמר שלה) .מעבר למכסת הנקודות לתואר(.

.9

סטודנטי הלומדי במגמה לכתיבה יצירתית המבקשי לעבור לנתיב המחקרי )ללא מגמה בכתיבה
יצירתית( יהיו חייבי לעמוד
בדרישות הנתיב המחקרי ) .להשלי קורסי א יהיה בכ +צור ,+ולקבל ציו  90לפחות בקורסי
שלמדו(.
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מגמה במדעי היהדות – בינתחומי
)סימ מחשב (125&2&2
תנאי הקבלה:
 .1בוגרי תואר הראשו שעמדו בבחינת פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית ועברו בהצלחה ראיו אישי.
 .2בוגרי תואר ראשו כנ"ל הבוחרי במחלקה אחרת כתחו התמחות ,או בעלי תואר ראשו מתחומי
אחרי עשויי להידרש ללימודי השלמה בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3הקבלה לתכנית מותנית בקבלה ע"י מחלקת ההתמחות.
הלימודי במסגרת זו הינ לשנתיי בנתיב הכללי בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר(
תוכנית הלימודי
 .1הסטודנטי בתוכנית הביתחומית יידרשו ללמוד:
א .את מכסת השיעורי הנדרשת ע"י מחלקת ההתמחות )ראו טבלה מצורפת(
ב .את הקורסי הייחודיי למשתתפי התכנית )קורסי הליבה של התוכנית( ) 10נק"ז(
ג .קורסי בחירה נוספי ,ממחלקות ההתמחות או  /ו ממחלקות אחרות..
תוכנית הלימודי תיעשה בתאו ע היועצי ובאישור.
 .2על הסטודנטי לכתוב עבודות סמינר בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3על הסטודנטי שסיימו חובות שמיעה להיבח ,בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר בכתב,
במסגרת מחלקת ההתמחות ובמסגרת התוכנית.
 .4שקלול הציוני ייעשה ע"פ הנהוג במחלקת ההתמחות.
 .5קורסי התכנית הבי תחומית מרוכזי ביו שלישי .שיבו 3לשאר הקורסי בהתא לתוכניות
הלימודי של המחלקות השונות.
 .6חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.

בוגרי התוכנית יקבלו תואר שני ממחלקות ההתמחות ותעודה על סיו לימודיה בתוכנית הבי
תחומית.
מחלקה

נק"ז חובה

נק"ז תכנית

נק"ז חופשי )בחירה(

היסטוריה של ע"י

20

10

10

מקרא
ארכיאולוגיה
והמזרח הקדו

20

10

10

במסלולי מקרא,
היסטוריה מקראית

ספרות עברית

20

10

10

לשו עברית

24

10

6

מחשבת ישראל

24

10

6

גיאוגרפיה ופיתוח 24
סביבתי
המסלול ללימודי 20
מדינת ישראל

10

6

10

10
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לימודי לתואר שלישי בספרות עברית
תלמיד לא יוכל להתקבל ללימודי תואר שלישי ללא אישור הועדה ללימודי מתקדמי של המחלקה.
ועדת המחלקה תעביר את המלצתה לביה"ס ללימודי מחקר מתקדמי ע"ש קרייטמ .תלמיד לא יוכל
להירש לתואר שלישי ללא המלצה זו .על כל מועמד ליצור קשר ע מנחה המיועד להנחותו בלימודיו.
קבלה לכל מסלול ומסלול מותנית באישור המנחה.
א .מסלול רגיל לדוקטוראט & לאחר סיו לימודי מ.א .במסלול המחקרי
תנאי כניסה למסלול:
•

בעל תואר "מגיסטר" של אוניברסיטת בגוריו או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר ,שהשיג
ציו כללי של לפחות "טוב" בלימודי ו"טוב מאד" ) (85בעבודת הגמר לתואר מ.א.

•

בעל הכשרה מספקת לש מחקר במקצוע שבחר בו ,לפי שיקול הועדה.

•

הועדה רשאית לקבל ג מועמד שאינו עונה לדרישות א השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת
ע"י לימודי השלמה באוניברסיטת בגוריו בנגב בתקופה שלא תעלה על שנה אחת .הועדה תטיל על
המועמד כנ"ל להירש כתלמיד מתמחה למחקר ותקבע לו תוכנית מיוחדת מתו +התייעצות ע הגורמי
הנוגעי בדבר .הועדה תדו בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל ללימודי מחקר לאור הישגיו בתו שנת
הלימודי.

•

הועדה תבדוק את מסמכי המועמד ,תזמינו לראיו ותעמידו לבחינה ,א תמצא זאת לנחו.3

•

סטודנט יתקבל לתקופת ניסיו של עד  12חודשי.

ב .מסלול משולב
•

התלמיד ירש ללימודי מ.א .במסלול מחקרי.

•

במהל +כתיבת עבודת הגמר למ.א .התלמיד רשאי ,באישור המנחה ,לבקש להרחיב את העבודה לכלל
עבודת דוקטוראט.

•

התלמיד יפנה בבקשה לועדה ללימודי מתקדמי של המחלקה בצרו #העבודה והמלצת המנחה.

•

התלמיד יגיש הצעת מחקר לתואר שלישי על בסיס העבודה לתואר שני.

•

הועדה תבדוק את העבודה ואת ההצעה .הועדה רשאית להעביר את העבודה לקורא נוס #מחו 3לועדה.

•

הועדה המחלקתית תעביר את ההמלצה לועדת הפקולטה.

ג .מסלול ישיר לדוקטוראט לאחר סיו לימודי ב.א.
•

תנאי כניסה למסלול :ציו משוקלל לב.א.95 .

•

התלמיד יגיש לשיפוט הועדה ללימודי מתקדמי של המחלקה  3עבודות סמינריוניות שכתב בלימודיו
לב.א.
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•

התלמיד יהיה חייב להשתת #בקורסי למ.א .בהיק #של  32נק"ז .בכל קורס עליו לקבל ציו.

•

בנוס #יחוייב התלמיד לצבור עוד  610נק"ז.

•

תלמיד יוכל להגיש הצעת מחקר מורחבת רק לאחר שסיי לפחות  50%מחובותיו) .כ  16נק"ז(.

•

התלמיד יגיש לועדה ללימודי מתקדמי את הצעת המחקר בצרו #אישור המנחה.

•

הועדה תבדוק את הצעת המחקר ותהיה רשאית להעבירה לקורא נוס #מחו 3לועדה.

הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בכל המסלולי
קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" דורשת את מילוי התנאי הבאי:
א .קביעת מנחה ונושא מחקר
ב .לימוד נוס #בהיק #של  10נק"ז לפחות ,לפי דרישת המנחה.
ג .הגשת תוכנית המחקר ובחינת המועמדות לא יאוחר מ  12חודשי מיו קבלת התלמיד ללימודי.
ד .כתיבת עבודת מחקר בהיק #של כ  300עמודי.
ה .התלמיד יגיש אחת לשנה במש +כל תקופת לימודיו דו"ח התקדמות למנחה וליו"ר הועדה המחלקתית .
ו .בשלב מתקד של מחקרו ירצה התלמיד לפחות הרצאה סמינרית אחת בנושא מחקרו.
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לשו עברית
)סימ מחשב (123
הלימודי לתואר ראשו
מטרת הלימודי
.1
להקנות ידע בלשו העברית לתקופותיה ולתחומיה.
לתת לתלמיד כלי בלשניי ופילולוגיי למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות וללשונות מערביות בנות
זמננו.
מבנה הלימודי

.2

אפשר לבחור באחת משלוש התכניות האלה:
א .דו!מחלקתית )התכנית הרגילה( !  54נק"ז
ב .מחלקה משנית )התכנית המצומצמת( –  28נק"ז
ג .מחלקה ראשית )התכנית המורחבת( – 80נק"ז
הלימוד בתכנית המורחבת של  80נק"ז טעו אישור מטע ועדת ההוראה של המחלקה .האישור יינת בתו שנה
א' ללימודי במחלקה .הממוצע הדרוש )מהציוני לשיעורי שנה א' במחלקתנו( כדי להשתת* בתכנית המורחבת
הוא לפחות ) 80זה ג הציו הנדרש ,והוא הממוצע הכולל הדרוש כדי להתקבל ללימודי התואר השני במחלקתנו
! ראה להל ( .מומל ,מאוד ללמוד במסגרת הזאת.

 .3דרישות מיוחדות
א .חובה ללמוד במסגרת הלימודי הכלליי את הקורס מבוא לספרות חז"ל או קורס בתלמוד.
ב.

חובה לעבור בסו* שנה א' את הבחינות )או את השיעורי( בניקוד ,במבוא לדקדוק העברי ובניתוח
תחבירי בציו  65לפחות .קורסי אלה ה קורסי!קד לרוב השיעורי בשנה ב' .מי שלא סיי בהצלחה
את כל שיעורי הקד לקורס מסוי בשנה ב' לא יוכל להירש לאותו קורס בשנה ב' .

ג.

בסו* שנה א' ,יחויב התלמיד לעמוד בבחינת בקיאות בתנ" .על שבעי פרקי סיפוריי מ התורה
ומנביאי ראשוני .תלמידי לשו הלומדי במחלקה למקרא או במחלקה לספרות יהיו פטורי מ
המבח הזה א יציגו אישור שעמדו בהצלחה בבחינה במחלקה האחרת בבקיאות בתנ"..

ד.

בתכנית הרגילה ,חובה להשתת* בשני סמינרי .הלומדי במסגרת מחלקה ראשית ישתתפו בשלושה
סמינרי .יש להגיש עבודת סמינר בכל סמינר בנוס* לשאר הדרישות של כל מרצה ומרצה .העבודה תוגש
לא יאוחר מ!  30בספטמבר בסו* שנת הלימודי שבה השתת* התלמיד בסמינר .בקשות להארכת
המועד לא יידונו לאחר  31באוגוסט של אותה שנת הלימודי )תקנות מפורטות יותר נית לקבל
במזכירות המחלקה( .כללי הגשת העבודות ייקבעו על ידי המרצה .זכאי להשתת* בסמינריוני רק
תלמידי שסיימו את כל החובות של שנה א' .אי להשתת* בשני סמינרי של מרצה אחד או בנושא
אחד .בתכנית הרגילה יש ללמוד סמינר אחד בשנה ב' וסמינר אחד בשנה ג' .חלק מהסמינרי יהיו
פתוחי רק לתלמידי שנה ג'.

ה .תלמידי שנה א' חייבי בהדרכה ביבליוגרפית א' ) 0נק"ז( ובניקוד א' ) 0נק"ז( לפני שילמדו הדרכה
ביבליוגרפית ב' ) 2נק"ז( וניקוד ב' ) 2נק"ז(; וכ ניתוח תחבירי א' ) 0נק"ז( ומבוא לדקדוק העברי א' )0
נק"ז( לפני שילמדו ניתוח תחבירי ב' ) 1נק"ז( ומבוא לדקדוק העברי ב' ) 1נק"ז(.
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 .4שיעורי מיוחדי
 .1ערבית ספרותית למתחילי א' .שיעור זה מיועד לתלמידי שאינ יודעי ערבית .לא יוכל
להשתת* בו ,מי שקיבל ציו עובר בערבית בבחינת הבגרות ) 3יחידות ומעלה( ומי ששפת אמו ערבית.
.2

ערבית ספרותית למתחילי ב' .בשיעור זה לא ישתתפו מי שקיבל ציו  70ומעלה בערבית בבחינת
הבגרות ) 3יחידות ומעלה( ומי ששפת אמו ערבית.
תלמיד שאינו רשאי להשתת* באחד מהקורסי הנ"ל יהיה חייב להשלי את הנקודות
החסרות בתיאו ע ועדת ההוראה המחלקתית ובשיתו* המרצה לערבית .הציו העובר
בשיעור ערבית ספרותית למתחילי א' ובשיעור ערבית ספרותית למתחילי ב' הוא .65

 .5סדר הלימודי ודרישות הקד לכל השיעורי בשני ב' ג'
א .השיעורי יילמדו כסדר :לכל שיעור בשני ב' ,ג' ,יהיו רשומי במחשב שיעורי הקד לכל שיעור
ושיעור .המחשב לא יאפשר הרשמה לשיעור בשני ב' ,ג' ,א התלמיד לא סיי בהצלחה את שיעורי!
הקד הרשומי עבור אותו שיעור .תלמיד לא יוכל להירש לסמינר הפתוח לתלמידי שני ב' ,ג' ,א לא
סיי את כל שיעורי שנה א' .תלמיד לא יוכל להירש לסמינר הפתוח רק לתלמידי שנה ג' א הוא לא
סיי בהצלחה את כל שיעורי החובה משני א' ,ב'.
ב .כל חריגה בסדר הלימודי טעונה אישור מטע וועדת ההוראה של המחלקה .ועדת ההוראה לא תאשר
בקשות חריגות בשו אופ א חסרות יותר משש נק"ז משיעורי שנה א'.
ג .ציו עובר בשיעורי המחלקה הוא  56למעט בשיעורי המיוחדי הבאי ,שציו עובר בה הוא 65
)בשני חלקי הקורס( :ערבית ספרותית למתחילי ,ניקוד ,ניתוח תחבירי
ומבוא לדקדוק העברי .בקורס תולדות הלשו יינת ציו משוקלל של כל חלקי הבחינה ,ואי אפשר
יהיה להיבח על כל אחד מחלקי הבחינה בנפרד.
ד .תלמיד שנה א' שקיבל ציו נכשל פעמיי באותו שיעור ,או בשני שיעורי שוני ,לא
יוכל להמשי .את לימודיו במחלקה .במקרה זה ,לימודיו יופסקו לאלתר.
ה .בתכנית הרגילה ,על התלמיד ללמוד סמינר אחד בשנה ב' וסמינר אחד בשנה ג'.
 .6מחלקה ראשית – התכנית המורחבת   80נק"ז
מומל ,מאוד ללמוד במסגרת הזאת .בתיאו ע היוע ,יוסי* התלמיד  26נק"ז לתכנית הדו!מחלקתית
הרגילה מתו .סוגי הקורסי שלהל :
א.

ממאגר הסמינרי של המחלקה )מלבד שלושת הסמינרי שבה מחויב התלמיד לכתוב עבודת
סמינרי נית ללמוד סמינרי נוספי ללא צור .בכתיבת עבודת סמינר ! הדרישות והציו
ייקבעו בתיאו ע המרצה(.

ב.

שפות שמיות נוספות )ערבית למתקדמי ,אכדית ,ארמית למתקדמי(.

ג.

שפות קלאסיות )יוונית או לטינית(.

ד.

שפות מדוברות )במיוחד גרמנית או צרפתית(.

ה.

שיעורי ממחלקות אחרות.
לפני תחילת הסמסטר הראשו  ,תפורס רשימת שיעורי מומלצי כדי למלא את מכסת  26נק"ז
הנוספות ,ה שיעורי בחירה וסמינרי ממחלקתנו ה שיעורי נבחרי ממחלקות אחרות.
תלמיד המשתת* בתכנית המורחבת יכול להירש לשיעורי מומלצי אלו בלי לקבל אישור
מראש מוועדת ההוראה המחלקתית.
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 .7פירוט התכנית הדומחלקתית לפי שנות לימוד:
שנה א'
מס' השעות בסמסטר

הסמסטר

נקודות זכות

ניקוד א' ,ב'

2

שנתי

) 2בסמ' ב' בלבד(

ניתוח תחבירי א' ,ב'

2

שנתי

) 1בסמ' ב' בלבד(

ערבית ספרותית למתחילי א'

4

א'

3

ערבית ספרותית למתחילי ב'

4

ב'

3

הדרכה ביבליוגרפית א' ,ב'

2

שנתי

) 2בסמ' ב' בלבד(

פונטיקה ורישו פונטי

2

ב'

2

ארמית א'

2

א'

2

ארמית ב'

2

ב'

2

מבוא לדקדוק העברי א' ,ב'

2

שנתי

) 1בסמ' ב' בלבד(

תורת ההגה של לשו המקרא

2

ב'

2

סמנטיקה

2

א'

2
סה"כ:

22

שנה ב'
מס' השעות בסמסטר הסמסטר

נקודות זכות

תורת הצורות של לשו המקרא א ,ב'

2

שנתי

4

לשו חז"ל א' ,ב'

2

שנתי

4

מבוא לעברית של ימי הביניי

2

א'

2

תורת ההגה של העברית החדשה

2

א'

2

תחביר לשו המקרא

2

ב'

2

תחביר העברית החדשה

2

ב'

2

סמינר ראשו א' ,ב'

2

שנתי

4

סה"כ:

20
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שנה ג'
מס' השעות בסמסטר

הסמסטר

נקודות זכות

טקסטי מקראיי

2

ב'

2

טקסטי מ העברית החדשה

2

א'

2

תולדות הלשו א' ,ב'

2

שנתי

4

סמינר שני א' ,ב'

2

שנתי

4
סה"כ:

12

 .8פירוט תכנית המחלקה המשנית –  28נק"ז
השיעורי הרשומי להל ערוכי לפי שני ,ולא לפי נושאי .לא נית להירש לשיעורי שני ב' וג' לפני
שמסיימי בהצלחה את שיעורי שני א' ,ב' בהתאמה.
שנה א'
מס' השעות בסמסטר

הסמסטר

נקודות זכות

ניקוד א' ,ב'

2

שנתי

) 2סמס' ב' בלבד(

מבוא לדקדוק העברי א' ,ב'

2

שנתי

) 1סמס' ב בלבד(

ניתוח תחבירי א' ,ב'

2

שנתי

) 1סמס' ב' בלבד(

פונטיקה ורישו פונטי

2

ב'

2

תורת ההגה של לשו המקרא

2

ב'

2

שנה ב'

תחביר העברית החדשה

מס' השעות בסמסטר

הסמסטר

נקודות זכות

2

ב'

2

שנתי

4

תורת הצורות של לשו המקרא א'2 ,
ב'
לשו חז"ל א' ,ב'

2

שנתי

4

שנה ג'
מס' השעות בסמסטר

הסמסטר

נקודות זכות

סמנטיקה

2

א'

2

תולדות הלשו א' ,ב'

2

שנתי

4

סמינר אחד א' ,ב'

2

שנתי

4
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לימודי לתואר שני בלשו עברית
)סימ מחשב (1232
 .1תנאי קבלה
יתקבלו תלמידי שסיימו את לימודיה לתואר הראשו במחלקה ללשו העברית באוני' ב !גוריו או במוסד
אקדמי מוכר אחר באר ,והשיגו ממוצע ציוני של  80ומעלה .ועדת הקבלה המחלקתית תשקול בקשות של
מועמדי מחו"ל להתקבל למחלקה .כמו כ  ,הוועדה תשקול א לקבל מועמדי שממוצע הציוני שלה
נמו .מ! 80ללימודי בתנאי מיוחדי לשנה אחת.
 .2מבנה הלימודי
הלימודי יתמקדו בעיו בעברית העתיקה ובמחקרה לתקופותיה ולמסורותיה בזיקה לשפות השמיות; וכ
בחקר העברית בת זמננו בכלי של הבלשנות המודרנית ובזיקה לרובדי הלשו הקודמי .העיו והמחקר
יתבססו על הלשו הכתובה ,על הלשו המדוברת ועל מסורות הלשו ולשונות היהודי.
מש* הלימודי לתואר השני הוא שנתיי .
 .3נתיבי הלימוד
במחלקה ללשו העברית מוצעי שני נתיבי לימוד:
א .נתיב כללי ) 40נק"ז( – מיועד לסטודנטי המעונייני בהעמקת הידע ובהרחבת השכלת.
על הסטודנטי ללמוד קורסי בהיק* של  40נק"ז ובכלל שני שיעורי חובה שנתיי וסמינר מחלקתי
)כאמור בסעי*  4להל ( ,ולהגיש שתי עבודות סמינר בשני קורסי .נית לכתוב עבודת סמינר בכל קורס שנתי
המוצע בתכנית הלימודי לתואר שני במחלקתנו באישור מראש של מרצה הקורס .עבודות הסמינר תיכתבנה
אצל מרצי שוני ובנושאי שוני .עבודות סמינר ועבודות מסכמות בקורסי יש להגיש
עד ! 30.9בשנה שבה נלמד הקורס .באישור חריג של מרצה הקורס ושל וועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני
נית להגיש את העבודות לא יאוחר מ! 31.12באותה השנה.
ב .נתיב מחקרי  40נק"ז( – מיועד לסטודנטי המעונייני להמשי .בלימודיה לתואר השלישי .המעבר
לנתיב המחקרי טעו אישור של ועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני .תנאי ראשוני למעבר הוא סיו שנה
ראשונה בלימודי התואר השני בממוצע של  ,88בחירת נושא לעבודת גמר ובחירת מנחה מהמחלקה )חבר סגל
מ המניי בדרגת מרצה ומעלה( שייאות להנחות את הסטודנטי בכתיבת עבודת הגמר ולאחר קבלת אישור
מועדת המוסמכי המחלקתית.
על הסטודנטי בנתיב המחקרי ללמוד קורסי בהיק* של  32נק"ז עד תו השנה השנייה ללימודי
ולכתוב עבודת גמר בהיק* של  8נק"ז .במסגרת חובות השמיעה לתואר ,על הסטודנטי לכתוב שתי
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עבודות סמינר בשני קורסי .עבודות )סמינר ואחרות( יש להגיש עד  30.9בשנה שבה נלמד הקורס .באישור
חריג של מרצה הקורס וועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני ,נית להגיש את העבודות לא יאוחר מ!31.12
באותה השנה.
עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודי .החיבור חייב לעמוד בדרישות של
עבודה אקדמית מקצועית ויהיה בהיק* של עד  100עמודי .בעבודה יתבטא כושר הסטודנטי לכתוב עבודה
מדעית עצמאית המושתתת בעיקרה על מקורות ראשוניי ומשניי .העבודה תשק* כושר ניתוח וסינתזה,
בקיאות בחומר הלשוני ,שליטה מקפת ומעמיקה בספרות המקצועית )ביבליוגרפיה( ,ויכולת ניסוח והתבטאות
בהירה .השיפוט ייעשה על ידי המנחה ושופט נוס* לפחות שייקבע על ידי ועדת המוסמכי המחלקתית לתואר
השני ובאישור ועדת המוסמכי הפקולטית.

 .4קורסי
כל אחד מ הקורסי יינת לא יותר מאחת לשנתיי .כל הקורסי ה קורסי בחירה ,חו ,משני קורסי
שנתיי כל שנה )כל קורס  4נק"ז( שיוכרזו מראש כקורס חובה לאותה שנה .שני שיעורי אלה יהיו מהתחומי
של הבלשנות השמית הכללית והמילונאות העברית .על הסטודנטי ללמוד שני קורסי חובה כאלה )ס .הכל 8
נק"ז(.
כמו כ  ,כל הסטודנטי במחלקה חייבי להשתת* השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי )המתקיי אחת
לשבועיי( במש .השנתיי לתואר .הסמינר המחלקתי מזכה ב! 1נק"ז לסמסטר במש .ארבעה סמסטרי
)ס .הכל  4נק"ז( החל מהשנה השלישית ללימודי )במידה ואושרה הארכת לימודי( .הסטודנטי רשאי
ללמוד קורסי מלימודי התואר השני במחלקות אחרות עד שליש מס .הנק"ז הדרושות לתואר .בנוס*,
רשאי ללמוד קורסי מתואר  1בהיק* של עד  8נק"ז .שיעורי אלו טעוני אישור וועדת המוסמכי
המחלקתית .השתתפות בקורסי ממחלקות אחרות המופיעי במערכת השעות המפורסמת ע"י המחלקה ללשו
עברית אינ טעוני אישור הועדה.
 .5לימוד מונחה
סטודנטי לתואר השני בשנת הלימודי השנייה רשאי ללמוד לימוד עצמי בנושאי הקרובי ללב ,ובתנאי
שימצאו מנחה מבכירי המחלקה שיסכי להנחות בלימודיה .המנחה יהיה אחראי לבדיקת ידיעותיה
והבנת .הלימוד המונחה במסגרת הקורס "קריאה מודרכת" יעניק עד  4נקודות זכות.
 .6חובת אנגלית ! בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק "תואר שני! חובת אנגלית"(.
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 .7שפות זרות
הסטודנטי בשני נתיבי הלימוד חייבי ללמוד שפה זרה מודרנית שנייה ברמת מתקדמי )מעבר למכסת
הנקודות לתואר( .בנוס* לכ ,.חייבי כל הסטודנטי בלימוד שפה עתיקה )אוגריתית ,אכדית ,ארמית ,פניקית(
בהיק*  4נק"ז )במניי הנקודות לתואר(.
 .8בחינת גמר
סטודנטי בנתיב הכללי שסיימו את כל חובותיה לתואר ייבחנו בכתב על מאמרי וטקסטי )עד  30.9ולא
יאוחר מה! 31.12באותה שנה( .הסטודנטי בנתיב המחקרי פטורי מחובה זו.

 .9הרכב הציוני הסופי לתואר
בנתיב הכללי

קורסי

– 80%

בחינת גמר ! 20%
בנתיב המחקרי

קורסי

– 50%

עבודת גמר ! 50%
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מגמה במדעי היהדות – בינתחומי
)סימ מחשב (12522
תנאי הקבלה:
 .1בוגרי תואר הראשו שעמדו בבחינת פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית ועברו בהצלחה ראיו אישי.
 .2בוגרי תואר ראשו כנ"ל הבוחרי במחלקה אחרת כתחו התמחות ,או בעלי תואר ראשו מתחומי
אחרי עשויי להידרש ללימודי השלמה בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3הקבלה לתכנית מותנית בקבלה ע"י מחלקת ההתמחות.
הלימודי במסגרת זו הינ לשנתיי בנתיב הכללי בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר(
תוכנית הלימודי
 .1הסטודנטי בתוכנית הבי !תחומית יידרשו ללמוד:
א .את מכסת השיעורי הנדרשת ע"י מחלקת ההתמחות )ראו טבלה מצורפת(
ב .את הקורסי הייחודיי למשתתפי התכנית )קורסי הליבה של התוכנית( ) 10נק"ז(
ג .קורסי בחירה נוספי ,ממחלקות ההתמחות או  /ו ממחלקות אחרות..
תוכנית הלימודי תיעשה בתאו ע היועצי ובאישור.
 .2על הסטודנטי לכתוב עבודות סמינר בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3על הסטודנטי שסיימו חובות שמיעה להיבח  ,בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר בכתב,
במסגרת מחלקת ההתמחות ובמסגרת התוכנית.
 .4שקלול הציוני ייעשה ע"פ הנהוג במחלקת ההתמחות.
 .5קורסי התכנית הבי ! תחומית מרוכזי ביו שלישי .שיבו ,לשאר הקורסי בהתא לתוכניות
הלימודי של המחלקות השונות.
 .6חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.

בוגרי התוכנית יקבלו תואר שני ממחלקות ההתמחות ותעודה על סיו לימודיה בתוכנית הבי ! תחומית.
מחלקה

נק"ז חובה

נק"ז תכנית

נק"ז חופשי )בחירה(

היסטוריה של ע"י

20

10

10

מקרא
ארכיאולוגיה
והמזרח הקדו

20

10

10

במסלולי מקרא,
היסטוריה מקראית

ספרות עברית

20

10

10

לשו עברית

24

10

6

מחשבת ישראל

24

10

6

גיאוגרפיה ופיתוח 24
סביבתי
המסלול ללימודי 20
מדינת ישראל

10

6

10

10
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לימודי לתואר שלישי בלשו עברית

המסלול הרגיל לדוקטורט
מיועד לסטודנטי בעלי תואר "מוסמ ".בלשו עברית באוניברסיטת ב !גוריו או במוסד אקדמי מוכר אחר
באר) ,או בתנאי מסוימי בחו"ל( שלמדו בנתיב המחקרי בלבד )כלומר כולל כתיבת תזה( ושהשיגו ציו סופי
של  85ומעלה .על המועמד לבחור נושא בחקר הלשו העברית ולמצוא מנחה מבי בכירי המחלקה הקבועי
שייאות להנחותו בכתיבת עבודת המחקר )דוקטורט(.
המסלול המשולב לדוקטורט
מיועד לסטודנטי )בתנאי מסוימי( שהשיגו ממוצע של  90לפחות בקורסי בשנה הראשונה בלימודי התואר
השני .סטודנטי אלו ,באישור המנחה וועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני  ,במקו כתיבת עבודת תזה
נפרדת יכתבו מראש את הפרק הראשו לדוקטורט )אחרי שסיימו את כל חובות שמיעת הקורסי בלימודי
התואר השני( .במועד המבח לקבלת תכנית עבודת המחקר הסופית לדוקטורט ידונו חברי אותה ועדה ג בפרק
הראשו ויתנו לו ציו נפרד .ציו זה ייחשב במקו ציו לעבודת התזה לתואר השני .לאחר מת ציו זה על ידי
אותה ועדה ואישור תכנית עבודת המחקר לדוקטורט ,התלמיד יקבל ה את התואר השני ה את המעמד "מ
המניי " בלימודי התואר השלישי.
המסלול הישיר לדוקטורט
מיועד לסטודנטי בעלי תואר "בוגר" )בתנאי מסוימי( שסיימו לימודיה בלימודי התואר הראשו בציו 94
לפחות )אבל לא יותר משני תלמידי בכל שנה ממחלקתנו(.
הסטודנטי במסלול זה ,לאחר שלמדו  32נק"ז בלימודי התואר השני לפי דרישות המסלול המחקרי )ראה סעי*
 3לעיל( ,יעלו ללימודי התואר השלישי ללא צור .לכתוב עבודת מחקר כלשהי במקו עבודת התזה.
לתלמידי בשני מסלולי מיוחדי אלו יוענק התואר השני כאשר הוועדה בלימודי התואר השלישי תאשר
סופית את תוכנית המחקר שלה לדוקטורט בתו בחינת המועמדות .המחלקה ממליצה על לימודי בשני
מסלולי מיוחדי אלה ותעודד במיוחד את התלמידי המצטרפי אליה.
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המחלקה ללימודי המזרח התיכו
)סימ מחשב (124
מטרת הלימודי
מטרתה של המחלקה להעניק ידע בסיסי על התרבות וההיסטוריה של המזרח התיכו )על מגוו היבטיה:
פוליטיקה,חברה,דת ,תרבות,כלכלה( מצמיחת האסלא ועד ימינו .כמו כ תקנה המחלקה שיטות מחקר
בהיסטוריה במדעי התרבות ובמדעי החברה ותטפח חשיבה ביקורתית על המחקר המזרח תיכוני.
לימודי המחלקה מתנהלי במסלולי הבאי:
מחלקה ראשית ) 80נק"ז( $קבלה למסלול ראשי נקבעת רק בתו שנה א' באישור ועדת הוראה.
דו מחלקתית ) 54נק"ז(
מחלקה משנית ) 28נק"ז(
המחלקה מציעה שני מסלולי לימוד ערבית$מוא ,המיועד לתלמידי המעונייני להתמחות בערבית או
להמשי) ללימודי מתקדמי ,ומדורג ,המיועד לתלמידי המעונייני בידע בסיסי בערבית .תלמידי שאינ
בעלי ידע קוד יידרשו ללמוד ערבית בשני א' ו$ב' בהיק* של  28שעות במסלול המוא +או  20שעות במסלול
המדורג .לימוד הערבית מזכה את התלמיד במסלול המוא +ב 12$נקודות זכות לתואר ובמסלול המדורג
ב 4$נק"ז .בעלי ידע קוד בערבית הנרשמי למחלקה צריכי להוכיח יכולת באופ שיענה על הנדרש
בשיעורי קריאת המקורות של שנה ג' .בעלי ידע כזה ,אשר שפת אמ אינה ערבית ,יחויבו בבחינת מיו ופטור
אשר תקבע א ה יידרשו ללמוד ערבית ,וא כ – באיזה היק*.
תלמידי שיהיו פטורי מלימודי הערבית יידרשו ללמוד שיעורי בחירה נוספי בהיק* של  12נק"ז במסלול
המוא +ו 4$נק"ז שעות במסלול המדורג.
מבנה הלימודי) :לתלמידי מחלקה ראשית או דו$מחלקתית(.
שנה א' $ :חובות השנה הראשונה ה ארבעה קורסי מבוא לפי הפירוט הבא:
 4נק"ז
 4נק"ז

מבוא למזרח התיכו ממחמד ועד עליית האימפריה העוסמאנית
מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית
מבוא למזרח התיכו המודרני
מבוא לדת האסלא
סה"כ

 4נק"ז
 4נק"ז
 16נק"ז

ערבית  $בנוס* לנ"ל חלה חובת לימודי ערבית בהיק* של  12ש"ש )ללא נק"ז(.
ציו  65לפחות בקורסי החובה של שנה א' )מבואות וערבית( הוא תנאי הכרחי למעבר לשנה ב'  .מבוא לדת
האסלא ומבוא לאימפריה העות'מאנית אפשר ללמוד ג בשנה ב' ,אול לא נית להתקבל לקורסי
מתקדמי )פרו"ס וסמינר( לפני השלמת כל המבואות ומיומנויות א' בציו  65לפחות.
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שנה ב' – לתלמידי מסלול ראשי ) 80נק"ז( חובות השנה השנייה ה :תרגיל מיומנויות למידה אקדמית
) 2נק"ז( שלושה קורסי מתקדמי )פרו$סמינרי( מתו) מגוו הקורסי המוצע )סה"כ  12נק"ז( .במסגרת
התוכנית האישית של כל תלמיד יוקפד על איזו בי קורסי העוסקי בתקופה המודרנית לבי קורסי
העוסקי בתקופות מוקדמות יותר.
ערבית $בנוס* לנ"ל חלה חובת לימוד ערבית בהיק* של  16שעות במסלול המוא +המזכה ב 12$נק" ואילו
במסלול המדורג ילמדו  8שעות המזכה ב 4$נק"ז .תלמידי הפטורי משעורי ערבית יחויבו במסלול המוא+
ב 3$שיעורי בחירה נוספי או במסלול המדורג בשיעור בחירה נוס*.
שנה ג' –לתלמידי מסלול ראשי ) 80נק"ז( חובות השנה השלישית ה שני סמינרי ,סה"כ  8נק"ז.
יוקפד על איזו בי סמינרי העוסקי בתקופה המודרנית לבי כאלה העוסקי בתקופות מוקדמות יותר.
ערבית $בנוס* לנ"ל חלה חובת השתתפות בקורסי של קריאת מקורות ערביי .בוגרי המסלול המוא +ילמדו
 3קורסי בקריאת טקסטי ואילו בוגרי המסלול המדורג ילמדו קורס טקסטי אחד.
במהל) שלושת השני לתואר על הסטודנט להשתת* ב 5$שיעורי בחירה )סה"כ  18נק"ז( במסלול המוא+
או  9שיעורי בחירה )סה"כ  34נק"ז( במסלול המדורג.
שנה ב' $לתלמידי מסלול דו $מחלקתי חובות השנה השנייה ה :תרגיל מיומנויות למידה אקדמית
) 2נק"ז( שני קורסי מתקדמי )פרו$סמינרי( מתו) מגוו הקורסי המוצע )סה"כ  8נק"ז( .במסגרת
התוכנית האישית של כל תלמיד יוקפד על איזו בי קורסי העוסקי בתקופה המודרנית לבי קורסי
העוסקי בתקופות מוקדמות יותר .אחד מהקורסי המתקדמי יעסוק במתודולוגיה.
ערבית –בנוס* לנ"ל חלה חובת לימוד ערבית בהיק* של  8שעות ) 4נק"ז( .תלמידי הפטורי משיעורי ערבית
יחויבו בשיעור בחירה נוס* ) 4נק"ז(.
שנה ג' – לתלמידי מסלול דו $מחלקתי חובות השנה השלישית ה קורס מתקד אחד )סמינר( מתו) מגוו
הקורסי המוצע )סה"כ  4נק"ז(.
ערבית $בנוס* לנ"ל חלה חובת השתתפות בקורס אחד של קריאת מקורות ערביי.
במהל) שלושת השני לתואר ,על הסטודנט ללמוד  4שיעורי בחירה בהיק*  16נק"ז.

185
מבנה הלימודי לתלמידי מסלול משני ) 28נק"ז(.
שנה א' $חובות השנה הראשונה ה שלושה קורסי מבוא לפי הפירוט הבא:
מבוא למזרח התיכו ממחמד ועד לצמיחת האימפריה העוסמאנית

 4נק"ז

מבוא למזרח התיכו המודרני
מבוא לדת האיסלא

 4נק"ז
 4נק"ז

שני ב' ו$ג' על הסטודנט להשתת* בשלושה שיעורי בחירה )סה"כ  12נק"ז( וקורס מתקד אחד )סמינר(
סה"כ  4נק"ז.

מבנה הלימודי בחטיבה מצומצמת ) 14נק"ז – סימ מחשב (156
שנה א' $חובות השנה הראשונה ה שני קורסי מבוא לפי הפירוט שלהל:
מבוא לתולדות המזרח התיכו ממחמד ועד עליית האימפריה העוסמאנית
מבוא לתולדות המזרח התיכו המודרני

 4נק"ז
 4נק"ז
 8נק"ז

חובות השנה השניה והשלישית ה $שיעור בחירה אחד ) 4נק"ז( ושיעור בחירה ) 2נק"ז(.

ציוני מעבר במחלקה
בקורסי המבואות +תרגיל מיומנויות למידה אקדמית +ערבית ציו המעבר הוא .65
ביתר הקורסי במחלקה ציו עובר הוא .60
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לימודי לתואר שני בלימודי המזרח התיכו
)סימ מחשב (124$2
מטרת הלימודי
המחלקה ללימודי המזרח התיכו מציעה תכנית עשירה ומגוונת לתואר מוסמ) בלימודי המזרח התיכו.
תוכנית הלימודי בעלת אופי רב $תחומי .מגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בי מתודות שמקור במחקר
ההיסטורי לבי כאלה שמוצא במדעי חברה .במאמ +להעניק ביטוי לתפיסה זו כוללת תכנית הלימודי
קורסי המדגישי ג היבטי תרבותיי וחברתיי בחקר המזרח התיכו.
הלימודי לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכו מתנהלי בשני נתיבי לימוד :מחקרי וכללי )ללא
תיזה(.
תנאי קבלה
א .ללימודי תואר שני בנתיב הכללי יכולי להתקבל המועמדי הבאי:
 .1בעלי תואר ראשו במחלקה ללימודי המזרח התיכו באוניברסיטת ב$גוריו בנגב ,או באוניברסיטה
אחרת מוכרת באר +או בחו"ל בציו ממוצע של  80לפחות.
 .2בעלי תואר ראשו במחלקה אחרת באוניברסיטה ב –גוריו בנגב ,או אוניברסיטה אחרת מוכרת
באר +או בחו"ל ,שממוצע הציוני שלה בכלל הלימודי לתואר ראשו הוא  80לפחות .סטודנטי
אלה יחויבו בלימודי השלמה כפי שייקבעו על $ידי ועדת הקבלה המחלקתית.
ב .ללימודי תואר שני בנתיב המחקרי יכולי להתקבל המועמדי הבאי:
 .1בעלי תואר ראשו במחלקה ללימודי המזרח התיכו באוניבריסטת ב$גוריו בנגב ,או באוניברסיטה
אחרת מוכרת באר +או בחו"ל בציו ממוצע של  85לפחות.
 .2בעלי תואר ראשו במחלקה אחרת באוניברסיטת ב$גוריו בנגב ,או אוניברסיטה אחרת מוכרת
באר +או בחו"ל ,שממוצע הציוני שלה בכלל הלימודי לתואר ראשו הוא  85לפחות וזאת לאחר
שסיימו את לימודי ההשלמה במחלקה כמפורט בסעי* א 2לעיל.
 .3סטודנטי לתואר שני בנתיב הכללי שהשיגו ציו ממוצע של  85לפחות בקורסי התואר השני.
 .4בוגרי תואר שני בלימודי המזרח התיכו בנתיב הכללי שסיימו בממוצע  85לפחות.
 .5תנאי קבלה נוספי לנתיב המחקרי:
א .המלצת מרצה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכו )או ממחלקה  /אוניברסיטה אחרת
במקרה של מועמדי שלמדו תואר ראשו במחלקה  /אוניברסיטה אחרת( אשר המועמד
הגיש לו עבודת סמינר או פרו"ס בלימודי התואר הראשו .מועמדי שהחלו לימודי תואר
שני במסלול הכללי יגישו המלצה של מרצה מהמחלקה שהגישו לו עבודת סמינר לתואר שני.
ב .ראיו קבלה.
ג .נושא לכתיבת עבודת גמר וחתימת חבר סגל של המחלקה ללימודי המזרח התיכו המוכ
לשמש כמנחה .סטודנטי המבקשי להתקבל לתואר שני בנתיב המחקרי ע סיו לימודי
התואר הראשו יוכלו להתקבל לשנה הראשונה בלימודי הנתיב המחקרי ללא נושא ומנחה
לעבודת גמר ,בתנאי שעד תו השנה הראשונה יגבשו נושא מחקר ,ישיגו הסכמה של מרצה
מהמחלקה להנחות ויגישו הצעת מחקר.
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תוכנית הלימודי
הלימודי לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכו מתנהלי בשני נתיבי :מחקרי וכללי .המעבר
לנתיב המחקרי מותנה בהשלמה של שני קורסי סמינר )או ברמת סמינר( בממוצע של  90לפחות ,ובכפו*
לאישור ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית.
מש) הלימודי בשני הנתיבי הינו שנתיי
הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
הנתיב המחקרי כולל לימודי בהיק* של  40נק"ז ,שכוללי ג  8נק"ז של לימודי שפה מזרח תיכונית
)תורכית ,תורכית עוסמאנית ,פרסית ,או העמקה בלימודי הערבית( ,על$פי תוכנית המחקר של הסטודנטי,
והגשת עבודת גמר .תוכנית הלימודי בנתיב זה כוללת שמונה קורסי )שישה במסגרת המחלקה ,ושניי
ממחלקות אחרות( .בנוס* לה שני קורסי שפה .מתו) הקורסי שיועברו במחלקה ,יחויבו הסטודנטי
להשתת* בקורס אחד שיעסוק בסוגיות מתודולוגיות .בשניי מקורסי המחלקה ידרשו המשתתפי להגיש
עבודת סמינר .על הסטודנטי להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודי.
נתיב הכללי ) 40נק"ז(
הנתיב הכללי כולל לימודי בהיק* של  40נק"ז ובחינת גמר .בנתיב זה יחויבו המשתתפי בלימודי שפה
מזרח תיכונית ,א) לא ידרשו להגיש עבודת גמר .תכנית הלימודי בנתיב זה כוללת עשרה קורסי )שמונה
במסגרת המחלקה ,ושניי ממחלקות אחרות( .מתו) הקורסי שיועברו במחלקה יחויבו הסטודנטי
להשתת* בקורס שיעסוק בסוגיות מתודולוגיות .בשלושה מכלל הקורסי שיועברו במחלקה ידרשו
הסטודנטי להגיש עבודת סמינר .על הסטודנטי להיבח בבחינת גמר ע סיו חובות השמיעה לתואר
)עד  30.9ולא יאוחר מ 31.12$בשנה השניה ללימודי( .בחינת הגמר בכתב תכלול שני נושאי שיוקצו
לסטודנטי בצירו* ביביליוגרפיה מתאימה .הבחינה תיבדק על ידי שני מרצי מהמחלקה ,ושקלול
הציוני של שניה יהווה את ציו הבחינה.

הרכב הציו הסופי לתואר:
בנתיב המחקרי:

קורסי
עבודת גמר

50%
50%

בנתיב הכללי:

קורסי
בחינת גמר

80%
20%
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תוכנית המאסטר הבינלאומית
MAPMES-Masters of Art Program in Middle East Studies
מטרת הלימודי
תוכנית ה MAPMES$מציעה קשת רחבה של גישות לחקר המזרח התיכו וצפו אפריקה וכ התבוננות
מקרוב על החברות באזור .לתוכנית ארבע מטרות:
 $לתת לסטודנטי ידע מעמיק של ההיסטוריה ,החברה ,אנתרופולוגיה  ,גיאוגרפיה,ספרות ואומנות
במזרח התיכו ובצפו אפריקה.
$

להפגיש את הסטודנטי ע הקשרי שבי מדעי החברה והרוח.

$

לערו) לסטודנטי היכרות ע המתודות והבעיות המייחדות את האזור.

$

לעודד כתיבה ביקורתית ,חשיבה אנליטית ,מחקר מלומד והסתכלות תרבותית גמישה.

תנאי קבלה
ללימודי תואר מוסמ +יכולי להתקבל המועמדי הבאי:
 .1בעלי תואר ראשו מאוניברסיטה בחו"ל שממוצע הציוני שלה בכלל הלימודי לתואר הוא 80
לפחות )או ממוצע מקביל במערכת הציוני בה למדו( במקרי מיוחדי יתקבלו ללימודי מועמדי
שלמדו לתואר ראשו באר ,+א) לא במסגרת לימודי המזרח התיכו.
 .2נדרשת מהמועמדי אנגלית ברמה של שפת א.
 .3ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של MAPMES

תוכנית הלימודי
הלימודי לתואר מוסמ) בתוכנית ה MAPMES $מתקיימי בשפה האנגלית ומתנהלי בשני נתיבי,
מחקרי וכללי.
הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
בקידו ארבעת המטרות לעיל התוכנית מספקת לסטודנטי רקע להמש) נתיב מחקרי פרטני המשלב כמה
שדות מחקר ע מיומנויות לעבודה יצירתית ועצמאית על האזור.
הנתיב המחקרי כולל לימודי בהיק* של  40נק"ז .בתוכנית לימודי זו נדרשי הסטודנטי ללמוד בשנה
הראשונה עשרה קורסי לתואר שני בציו מינימלי של  .80תוכנית הקורסי כוללת 8 :סמינרי ו2$
קורסי שפה מזרח תיכונית )פרסית ,תורכית ,ערבית ,עברית( .השנה השניה מיועדת לכתיבת עבודת הגמר.
הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
הנתיב הכללי כולל לימודי בהיק* של  40נק"ז ובחינת גמר .בתוכנית לימודי זו נדרשי הסטודנטי
ללמוד  10קורסי של תואר שני .תוכנית הקורסי כוללת 8 :סמינרי ו 2$קורסי שפה מזרח תיכונית
)פרסית ,תורכית ,ערבית ,עברית( .בתו השנה הראשונה על הסטודנטי להיבח בבחינת גמר) .עד 30.9
ולא יאוחר מ(31.12$

הרכב הציו הסופי לתואר:
בנתיב המחקרי:
בנתיב הכללי:

קורסי
עבודת גמר
קורסי
בחינת גמר

50%
50%
80%
20%
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לימודי לתואר שני במזרח תיכו במגמת פוליטיקה וממשל
)סימו מחשב (124$2$3
מטרת הלימודי
המחלקה ללימודי המזרח התיכו מקיימת מסלול מיוחד בשיתו* המחלקה לפוליטיקה וממשל המתמקד
בבחינה של השינויי המתחוללי בחברה האזרחית ובניתוח של המשמעות המשתנה של ריבונות,
לאומיות ,וגבולות .סטודנטי שיתקבלו לתוכנית הלימודי יתחקו אחר נקודות המפגש שבי התפתחות
הכלכלה המקומית והבינלאומית ובי שינויי במעמד של גבולות טריטוריאליי ופוליטיי ,וא* יבחנו
את האינטראקציה שבי המורשת הפוסט$קולוניאלית ,החוק הבינלאומי ותהליכי הגיאופוליטיקה בעיד
הגלובליזציה.
דרישות קבלה לנתיב הכללי
• תואר ראשו בלימודי מדעי המדינה/פוליטיקה וממשל ממוסד אקדמי מוכר באר +ובחו"ל ,בציו
משוקלל של  85לפחות.
•

סטודנטי לתואר ראשו שנה ג' שסיימו חובות שמיעה לתואר בפוליטיקה וממשל או במחלקות
למדעי המדינה ,ובתנאי שממוצע ציוניה עד לסיו ההרשמה אינו נמו) מ.85$

•

סטודנטי שהשלימו תואר ראשו בדיסציפלינה אחרת בציו ממוצע של  85יתבקשו להשלי קורסי
מתכנית המחלקה בהתא להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית.

•

בנוס* יוזמנו המועמדי לראיו אישי שיער) על ידי ועדת לימודי המוסמ) של המחלקה.

דרישות הקבלה לנתיב המחקרי
תואר ראשו בלימודי מדעי המדינה  /פוליטיקה וממשל ממוסד אקדמי מוכר באר +או
בחו"ל ,בציו משוקלל של  90לפחות.
•

סטודנטי לתואר ראשו שנה ג' שסיימו חובות שמיעה לתואר בפוליטיקה וממשל או במחלקות
למדעי המדינה ,בתנאי שממוצע ציוניה עד לסיו ההרשמה אינו נמו) מ90$

•

סטודנטי שהשלימו תואר ראשו בדיסציפלינה אחרת בציו ממוצע של  90יתבקשו להשלי קורסי
מתוכנית המחלקה בהתא להחלטות ועדת הקבלה המחלקתית.

•

בנוס* יוזמנו המועמדי לראיו אישי שייער) על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

תוכנית הלימודי
הלימודי לתואר מוסמ) במחלקה למזרח תיכו במגמה לפוליטיקה וממשל מתנהלי בשני נתיבי לימוד:
מחקרי וכללי .מש) הלימודי בשני הנתיבי הינו שנתיי.
הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
הנתיב המחקרי כולל לימודי בהיק* של  40נק"ז )כולל שפה זרה שניה( ,והגשת עבודת גמר.
תוכנית הלימודי בנתיב זה :

שנה ראשונה
מחשבה מדינית של המאה העשרי –  4נק"ז
גישות וסוגיות מרכזיות במחקר המודרני של הפוליטיקה –  4נק"ז
שפה מזרח תיכונית )תורכית ,תורכית עוסמאנית ,פרסית או העמקה בלימודי הערבית( –  4נק"ז
קורס מתודולוגי למוסמכי –  4נק"ז

סמינר  4 $נק"ז
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שנה שניה
קורס קריאה מודרכת –  4נק"ז
שלושה קורסי בחירה 12 $נק"ז
סמינר –  4נק"ז
עבודת גמר
על הסטודנטי להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודי.

הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
הנתיב הכללי כולל לימודי בהיק* של  40נק"ז ובחינת גמר.
תוכנית הלימודי בנתיב זה :
שנה ראשונה
מחשבה מדינית של המאה העשרי –  4נק"ז
גישות וסוגיות מרכזיות במחקר המודרני של הפוליטיקה –  4נק"ז
שפה מזרח תיכונית )תורכית ,תורכית עוסמאנית ,פרסית או העמקה בלימודי הערבית( –  4נק"ז )קורס
השלמה לא במניי הנק"ז לתואר(
קורס מתודולוגי למוסמכי –  4נק"ז
סמינר  4 $נק"ז
שנה שנייה
קורס קריאה מודרכת –  4נק"ז
ארבעה קורסי בחירה 16 $נק"ז
סמינר –  4נק"ז
על הסטודנטי להיבח ע סיו חובות השמיעה בבחינת גמר בכתב בתו השנה השנייה ללימודי
עד  30.9ולא יאוחר מ.31.12$
מעבר לנתיב המחקרי מותנה בממוצע  90לפחות בשני סמינרי.
הרכב הציו הסופי לתואר:
בנתיב המחקרי:
בנתיב הכללי:

קורסי
עבודת גמר
קורסי
בחינת גמר

50%
50%
80%
20%
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המחלקה להיסטוריה של ע ישראל
)סימ מחשב (125
סדר הלימודי לקבלת התואר הראשו )(B.A.
מבנה המחלקה
במחלקה שני מסלולי:
א .המסלול להיסטוריה של ע ישראל
ב .המסלול ללימודי מדינת ישראל
מטרת הלימודי
המטרה היא לפתח ולהעמיק את התודעה ההיסטורית הביקורתית ולחנ לומדי תואר שני ושלישי
אשר יובילו את כיווני המחקר העתידיי .המחלקה משלבת לימודי בתחומי של היסטוריה
תרבותית ,חברתית ומדינית בתולדות ישראל.
מבנה הלימודי
תוכנית א' " חד מחלקתית ) 108נק"ז(
בתוכנית זו התלמיד יבחר בשני מסלולי מתו המחלקה ,בכל אחד  54נק"ז.
תוכנית ב' " מסלול ראשי ) 80נק"ז(
בתוכנית זו חייב התלמיד לבחור במסלול לתולדות ישראל כמסלול ראשי " וללמוד בו  54נק"ז.
אשר ל" 26הנק"ז הנותרות " רשאי התלמיד לבחור ללמוד את כול במסלול ללימודי מדינת ישראל או
במחלקה להיסטוריה כללית.
תכנית ג' " מסלול ראשי ) 80נק"ז(
המחלקה תאשר תכנית מיוחדת של  80נק"ז במסלול של היסטוריה של ע ישראל ,שתאפשר לימוד
אינטנסיבי ומעמיק יותר במסלול.
תוכנית ד' " מסלול דו מחלקתית ) 54נק"ז(
התלמיד חייב ללמוד את כל  54הנקודות במסלול אחד.
תוכנית ה' " מסלול משני ) 28נק"ז(
התלמיד רשאי ללמוד נקודות אלה במסלול אחד .לימודי אלה יתנהלו לפי הדרישות המפורטות
בתוכנית הלימודי של המסלול בו מדובר.
תנאי מעבר
תנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציוני של לפחות  .65תלמיד שממוצע ציוניו  60"64בלימודי שנה
א' ,תינת לו אפשרות להמשי את לימודיו במחלקה בהסכמת ועדת ההוראה של המחלקה
ובהנחייתה.
ידיעת אנגלית
תלמידי המחלקה העוברי לשנה ב' חייבי בידיעת אנגלית ברמה של כניסה לקורסי של מתקדמי
 ,1לפחות ,באנגלית כשפה זרה.
לימודי כלליי
בנוס +לדרישות המחלקה חייב כל תלמיד בכל אחת מ התוכניות לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי
הרוח והחברה :לימודי כלליי " חובה ובחירה .ראה בפרק הד בדרישות הפקולטה.
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המסלול לתולדות ע ישראל
)סימ מחשב (125
מטרת הלימודי
לפתח ולהעמיק את התודעה ההיסטורית הביקורתית ולחנ לומדי תואר שני ושלישי אשר יובילו
את כיווני המחקר העתידיי .המסלול משלב לימודי בתחומי של היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית
של היהדות וסביבתה התרבותית באר",ישראל ובמזרח הקרוב ,בארצות הנצרות והאיסלא ,בפזורה
היהודית באירופה ,בצפו אפריקה ,צפו אמריקה ועוד .כ נלמדות בעיות היסטוריוגרפיות ספציפיות
ומחלוקות מרכזיות המפלגות את קהילת ההיסטוריוני בדורנו.
הלימודי במסלול מחולקי לשלוש תקופות:
א .העת העתיקה )ימי בית השני ,המשנה והתלמוד(
ב .ימי"הביניי
ג .העת החדשה
מבנה הלימודי
א .תוכנית מחלקה ראשית ) 80נק"ז(
סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיו שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג
ממוצע ציוני העומד על  65לפחות בלימודיו .עליו לשמור על ממוצע ציוני זה לאור כל תקופת
לימודיו עד לסיומ.
שנה א'
מבוא

תולדות ע ישראל בימי הבית השני" סימסטריאלי

2

נק"ז

מבוא
מבוא
מבוא
חובה

מבוא לתקופת המשנה והתלמוד" סימסטריאלי
תולדות ע"י בימה"ב " שנתי
תולדות ע"י בתקופה המודרנית" שנתי
מעבדת ההיסטוריו " שנתי

2
4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

חובה

כתיבה אקדמית" סימסטריאלי

 2נק"ז
"""""""""""
 18נק"ז

סה"כ
שנה ב'

 24נק"ז
תקופה ראשית  6קורסי בחירה מתקדמי ע"פ בחירת הסטודנט
 12נק"ז
תקופה משנית  3קורסי בחירה מתקדמי ע"פ בחירת הסטודנט
 8נק"ז
תקופה שלישית  2קורסי בחירה מתקדמי ע"פ בחירת הסטודנט
נית ללמוד את קורסי הבחירה בשלושת התקופות במהל שני ב' וג'.
""""""""""
סה"כ
שנה ג'
תקופה ראשית
תקופה משנית
בחירה

 44נק"ז

 2סמינרי
 1סמינר

 8נק"ז
 4נק"ז

סטודנט רשאי לבחור עד שני קורסי בחירה מחו ,למחלקה
)ממול ,ללמוד תלמוד או שפה זרה שניה(

 6נק"ז

סה"כ
סה"כ לתכנית

"""""""""""
 18נק"ז
 80נק"ז
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ב .תוכנית דו$מחלקתית ) 54נק"ז(
התלמיד ילמד בכל שלוש התקופות הנלמדות במסלול לפי בחירתו כדלקמ :
שנה א'
2
תולדות ע ישראל בימי הבית השני" סימסטריאלי
מבוא

נק"ז

מבוא
מבוא
מבוא
חובה

מבוא לתקופת המשנה והתלמוד" סימסטריאלי
תולדות ע"י בימה"ב " שנתי
תולדות ע"י בתקופה המודרנית" שנתי
מעבדת ההיסטוריו " שנתי

2
4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

חובה

כתיבה אקדמית" סימסטריאלי

 2נק"ז
"""""""""""
 18נק"ז

סה"כ
שנה ב'
תקופה ראשית  4קורסי בחירה מתקדמי ע"פ בחירת הסטודנט
תקופה משנית  3קורסי בחירה מתקדמי ע"פ בחירת הסטודנט

 16נק"ז
 8נק"ז

תקופה שלישית קורס מתקד או תלמוד או שפה זרה שניה )מחו ,למחלקה(  4נק"ז
""""""""""
 28נק"ז
סה"כ

שנה ג'
תקופה ראשית  1סמינר
תקופה משנית  1סמינר
סה"כ
סה"כ לתכנית

 4נק"ז
 4נק"ז
"""""""""""
 8נק"ז
 54נק"ז

שנה א'
בשנה הראשונה ללימודי התלמיד חייב ללמוד את שלושת קורסי המבואות ,קורס החובה "מעבדת
ההיסטוריו " וקורס כתיבה אקדמית כתנאי מעבר לשנה השנייה .כמו כ חייב התלמיד להשתת +בקורסי
ההדרכה הצמודי לקורסי המבואות )קורסי אלה לא מקני נק"ז(.
שנה ב' $ג'
בשנה השלישית ללימודי התלמיד ישלי את מכסת הקורסי המתקדמי וכ ילמד שני קורסי
סמינריוני – אחד בתקופה הראשונה )הראשית( והשני בתקופה השנייה.
קורס בחירה
תלמיד המעוניי ללמוד שפה זרה שנייה ,בנוס +לאנגלית ,יוכל לפנות ליוע ,ההוראה במסלול כדי שזה יאשר
לו את לימודי השפה עד למכסה של  4נק"ז .כמו כ אפשר ללמוד במסגרת קורס הבחירה לימודי תלמוד – ג
כ עד למכסה של  4נק"ז.
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ג .תוכנית מחלקה משנית/חטיבה ) 28נק"ז(
במסגרת תכנית זו התלמיד יוכל לבחור בשתיי משלוש התקופות הנלמדות במסלול וילמד כדלקמ :
שנה א'
מבוא

 2מבואות מתו  3התקופות ע"פ בחירת הסטודנט
סה"כ

שנה ב'
תקופה ראשית  3קורסי בחירה מתקדמי ע"פ בחירת הסטודנט
תקופה משנית  1קורס בחירה מתקד ע"פ בחירת הסטודנט
סה"כ

 8נק"ז
"""""""""""
 8נק"ז

 12נק"ז
 4נק"ז
""""""""""
 16נק"ז

שנה ג'
 1סמינר

סימסטריאלי או שנתי

סה"כ לתכנית

 4נק"ז
"""""""""""
 4נק"ז
 28נק"ז

*קיימת אפשרות להמיר את הקורס המתקד בתקופה השנייה בקורס המבוא לתקופה השלישית
בתיאו ע יוע ,ההוראה של המסלול.

יוע ,ההוראה לתואר ראשו :
יוע ,ההוראה לתואר שני:
יו"ר ועדת הוראה לתלמידי מחקר:
יוע ,לתוכנית הבינתחומית :

ד"ר עמר טרופר – טל' ) 08"6472516חדר (628
ד"ר אפרי זה"שטיינר – טל' ) 08"6472510חדר (625
– טל' ) 08"6479380חדר (508 C
ד"ר טד פרא
– טל' ) 08"6472242חדר (508B
ד"ר מוטי זלקי
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מסלול ללימודי מדינת ישראל
)סימ מחשב (167
מטרת המסלול להקנות ידע במגוו רחב של נושאי הקשורי במדינת ישראל חברתה ותרבותה .התכנית
מבוססת על גישה רב תחומית ועוסקת בהיבטי שוני של החברה הישראלית כגו  :היבטי פוליטיי,
תרבותיי ,חברתיי וצבאיי .הלימודי במסלול מוכרי בשיעור השלמה לתעודת הוראה.
המסלול מורכב משלושה צירי:
א .ציר כרונולוגי$היסטורי
מתקופת היישוב והמאבק להקמת המדינה ,ודר הצמתי המרכזיי בתולדות מדינת ישראל ועד לימינו.
ב .ציר נושאי
הדיו יקי +שורה של נושאי" על כמו :בטחו ויחסי חו ,,חברה וכלכלה ,מיעוטי בחברה הישראלית ישראל
והתפוצות ,ישראל והעול הערבי ,דמוגרפיה והתיישבות ,תרבות ואמנות.
ג .ציר מתודי
כאמור התכנית מבוססת על תפישה רב תחומית ובי תחומית ונעזרת בשיעורי מתודולוגיי וסדנאות מחקר
שכוונת לחשו +את הלומדי/ות לשיטות ותשתיות מחקר עדכניות ,ולבעיות המחקר האופייניות לעיסוק
בהיסטוריה בת זמננו .במסגרת זו ייחשפו הלומדי/ות לארכיוני באר ,ובעול ,למרכזי מידע ממוחשבי "
דוגמת "ארכיו המכו למורשת ב " גוריו " על מערכת המחשוב המתקדמת הפועלת בו " ולעול ההזדמנויות
המחקריות הגלו בה.
מבנה המסלול
התוכנית מאפשרת לימודי בתוכנית הדו"מחלקתית בהיק +של  54נק"ז ובתוכנית מחלקה משנית בהיק+
של  28נק"ז.
מבנה המסללול
התוכנית הדו מחלקתית  54נק"ז
שנה א'
מבוא
מבוא
מבוא

תולדות ע ישראל עד ראשית העת החדשה
תולדות ע"י בעת החדשה
מדינת ישראל מבוא היסטורי
מבוא
החברה הישראלית :היבטי סוציולוגיי ואנתרופולוגיי
סה"כ

שנה ב'
חובה
חובה

בחירה

מדינת ישראל בראיה רב תחומית
קורס מתודולוגי "בעקבות התיעוד" – במסגרת חובות

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
"""""""""""
 16נק"ז
 3נק"ז

המסלול כלולי שני סיורי יומיי אות יש לקחת במהל
 3נק"ז
הקורס "בעקבות התיעוד"
 24נק"ז
 6קורסי מתקדמי
נית להמיר קורס שנתי ב  2קורסי סימסטריאלי ) 2נק"ז כל אחד(
נית לקחת קורס מתקד אחד בשנה א' – בכפו +לאישור היוע,
ואת שאר הקורסי )או את כול( להשלי בשני ב' וג'.
סה"כ

""""""""""
 30נק"ז
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שנה ג'
חובה

 2סמינרי

 8נק"ז

סה"כ
סה"כ לתכנית

"""""""""""
 8נק"ז
 54נק"ז

תוכנית חטיבה מורחבת ) 28נק"ז(
שנה א'
תולדות ע ישראל בעת החדשה
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא

4

נק"ז

4
4

נק"ז
נק"ז

מדינת ישראל מבוא היסטורי
החברה הישראלית היבטי סוציולוגיי ואנתרופולוגיי
או
בעקבות התיעוד  +לימודי מדינת ישראל בראיה רב תחומית 6

נק"ז

מי שיבחר לקחת את הקורס החברה הישראלית
יצטר בנוס +לקחת קורס מתקד של  2נק"ז
"""""""""""
סה"כ
שנה ב'
קורס מתקד
קורס מתקד

 2קורסי בחירה מתקדמי שנתיי ע"פ בחירה
 1קורס בחירה מתקד סימסטריאלי ע"פ בחירה
סה"כ

שנה ג'
 1סמינר

 14נק"ז

 8נק"ז
 2נק"ז
""""""""""
 10נק"ז

 4נק"ז
"""""""""""
 4נק"ז

* במהל הלימודי יש לקחת סיור לימודי אחד כתנאי לתואר ,סיור זה לא יהיה אחד מהסיורי
המוצעי במסגרת הקורס ב"עקבות התיעוד".
ראש המסלול :ד"ר נחו קרלינסקי
יוע ,המסלול :ד"ר גידי נבו
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לימודי לתואר שני בהיסטוריה של ע ישראל
)סימ מחשב (125$2
תנאי קבלה
 .1בוגרי תואר ראשו במחלקה להיסטוריה של ע ישראל באוניברסיטת ב "גוריו בנגב או
באוניברסיטה אחרת מוכרת באר ,או בחו"ל בציו ממוצע של  80לפחות במסלול שבו ה
מתכווני להמשי לתואר שני.
 .2בוגרי תואר ראשו במחלקה אחרת באוניברסיטת ב "גוריו בנגב או באוניברסיטה אחרת
מוכרת באר ,או בחו"ל שממוצע הציוני שלה בכלל הלימודי הוא  80לפחות .סטודנטי
אלה יחויבו בלימודי השלמה כמפורט להל .
השלמות
 .1סטודנטי שסיימו תואר ראשו באחד המסלולי של המחלקה להיסטוריה בממוצע 80
יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר שני ויחויבו ב" 12"8נק"ז של לימודי השלמה בהתא
להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית .נקודות אלה לא יכללו במניי הנקודות לתואר .הציו
הנדרש בכל אחד מקורסי ההשלמה כדי להתקבל ללימודי תואר שני הוא  80לפחות.
 .2סטודנטי שסיימו תואר ראשו בתחו אחר בהיסטוריה של ע ישראל ועומדי בתנאי
הקבלה יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר שני ויידרשו ללמוד  16"12נק"ז השלמה
בהתא להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית .שעות אלה לא יכללו במניי השעות ללימודי
התואר .הציו הנדרש בכל אחד מקורסי ההשלמה כדי להתקבל ללימודי תואר שני הוא 80
לפחות.
תכנית הלימודי
הלימודי לתואר שני במחלקה להיסטוריה של ע ישראל מתנהלי בשני נתיבי לימוד
נמשכי שנתיי
א .נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
נתיב זה מיועד בעיקר לסטודנטי המעונייני בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחו
התמחות .נתיב זה חיוני להמש לימודי לתואר שלישי .סטודנטי בנתיב זה ילמדו
 8קורסי ) 32נק"ז( מתכנית לימודי המוסמ ויכתבו עבודת גמר בהיק +של  8נק"ז על פי
הפירוט הבא:
 24נק"ז
 6קורסי
 4נק"ז
קורס מתודולוגיה
 4נק"ז
קורס תלמוד
 8נק"ז
עבודת גמר
סטודנטי רשאי )באישור ועדת המוסמכי המחלקתית( ללמוד עד  3קורסי ברמת תואר
שני ממחלקות אחרות במידה שיש בה קרבה לתחו התמחות .כמו כ  ,נית ללמוד קורס
"קריאה מודרכת" באישור ועדת המוסמכי המחלקתית.
המחלקה להיסטוריה של ע ישראל מחייבת לימודי בהיק +של  4נק"ז שיוקדשו לקורס חובה
בתלמוד .קורס זה יכלל במסגרת  7קורסי החובה ) 28נק"ז( הנזכרי לעיל.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.
שפות זרות
הסטודנטי יידרשו להוכיח יכולת קריאה טובה של טקסטי בשפה זרה נוספת )מעבר למכסת
הנקודות לתואר( בהתא לתחו התמחות ועל פי המלצת המנחה.
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עבודות סמינר
בנוס +לחובות שייקבעו על ידי המרצי בכל אחד מהקורסי חייבי סטודנטי בנתיב המחקרי
לכתוב שתי עבודות סמינר .עבודה אחת לפחות חייבת להיכתב במסגרת מסלול ההתמחות.
עבודות בכלל ועבודות סמינר בפרט חובה להגיש עד ה  30.9בשנה בה נלמד הקורס .במקרי
מיוחדי ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית תאושר הגשה עד  31.12באותה השנה.
עבודת גמר
מטרתה של עבודת הגמר להוכיח את יכולת של הסטודנטי לכתוב עבודה מדעית המושתתת
על מקורות ראשוניי ועל המחקר הקיי.
הצעת מחקר חתומה על ידי המנחה יש להגיש לאישור ועדת המוסמכי של המחלקה עד תו
השנה הראשונה .באישור חריג ההצעה תוגש עד תו הסמסטר השלישי ללימודי .עבודת הגמר
)בהיק +של עד  100עמודי( תוגש עד תו השנה השלישית ללימודי.
ב .נתיב כללי ) 40נק"ז(
 .1נתיב זה מיועד לסטודנטי המעונייני בהעמקת הידע ובהרחבת ההשכלה .נתיב זה אינו
מאפשר המש לימודי לתואר שלישי אלא א אושרה העברה לנתיב המחקרי )באישור
ועדת המוסמכי המחלקתית( הסטודנטי הלומדי בנתיב הכללי ילמדו  10קורסי לפי
הפירוט הבא:
 32נק"ז
 8קורסי
 4נק"ז
קורס מתודולוגיה
 4נק"ז
קורס בתלמוד
באישור ועדת המוסמכי המחלקתית נית ללמוד עד  3קורסי ברמת תואר שני ממחלקות
אחרות הרלוונטיי לתחו התמחות של הסטודנטי.
עבודות סמינר
בנוס +לחובות שייקבעו על ידי המרצי בכל אחד מהקורסי ,חייבי הסטודנטי לכתוב 2
עבודות סמינר .עבודה אחת לפחות חייבת להיכתב במסגרת מסלול ההתמחות .עבודות בכלל
ועבודות סמינר בפרט חובה להגיש עד ה  30.9בשנה בה נלמד הקורס .במקרי מיוחדי
ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית תאושר הגשה עד ה  31.12באותה השנה.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.
בחינת גמר
בחינת הגמר בנתיב הכללי היא בחינה בכתב ומועדה )בתיאו ע המחלקה( לאחר סיו חובות
השמיעה )בתו השנה השנייה ללימודי( .הבחינה תיבדק על ידי שני חברי סגל של המחלקה
בתאו מראש ) 3חודשי לפחות( וה שיקבעו את החומר הביבליוגראפי לבחינה.
ציו עובר בבחינה הינו ציו .75
הרכב הציו הסופי לתואר
בנתיב המחקרי:
בנתיב הכללי:

קורסי
עבודת גמר
קורסי
בחינת גמר

50%
50%
75%
25%
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לימודי לתואר שני בהיסטוריה של ע ישראל
במגמה במדינת ישראל*
המחלקה להיסטוריה של ע ישראל מציעה מגמת לימוד בלימודי מדינת ישראל .התכנית עוסקת בנושאי
שוני בתולדותיה ומאפייניה של מדינת ישראל בכלל ההגות הציונית והתרבות הישראלית ,מערכת
היישובי והתפתחותה ,המארג החברתי הישראלי ,הסכסו היהודי"ערבי ,יחסי ישראל ע יהדות התפוצות
והשלכות השואה על החברה הישראלית .התכנית מבוססת על הכשרה מעמיקה בלימודי ההיסטוריה,
ומשלבת בצד קורסי מתחומי מגווני במדעי הרוח והחברה.
תנאי קבלה
 .1בוגרי תואר ראשו במסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת ב "גוריו בנגב או במוסד אקדמי
מוכר באר ,,בציו ממוצע של  80לפחות.
 .2בוגרי תואר ראשו שסיימו לימודי לתואר ראשו מחו ,למסלול ללימודי מדינת ישראל
באוניברסיטת ב "גוריו בנגב או במוסד אקדמי מוכר באר ,,או בחו"ל וממוצע הציוני הסופי
שלה בכלל הלימודי לתואר הוא  80לפחות .סטודנטי אלה יחויבו בלימודי השלמה כמפורט
להל .
השלמות
סטודנטי שסיימו תואר ראשו מחו ,למסלול ללימודי מדינת ישראל ועומדי בתנאי הקבלה יתקבלו
ללימודי השלמה לקראת תואר שני ויידרשו ללמוד קורסי השלמה בהיק +של  8"12נק"ז בהתא להחלטת
ועדת הקבלה המחלקתית .הציו הנדרש בכל אחד מקורסי ההשלמה הוא  80לפחות .בתו שנת ההשלמות
יוחלט בא נית לקבל הסטודנטי הללו ללימודי תואר שני.
תכנית הלימודי
הלימודי במגמה ללימודי מדינת ישראל מתנהלי בשני נתיבי ונמשכי שנתיי:
נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
נתיב זה מיועד לסטודנטי המעונייני בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחו התמחות .סטודנטי
בנתיב זה ילמדו  8קורסי ) 32נק"ז( מתכנית לימודי המוסמ על פי הפירוט הבא:
"  1קורס חובה מתודולוגי
"  7קורסי בחירה
" עבודת גמר בהיק +של  8נק"ז
נית ללמוד עד  3קורסי ברמת תואר שני ממחלקות אחרות באוניברסיטה או באוניברסיטאות אחרות
באישור ועדת מוסמכי מחלקתית והפקולטית .נית להמיר אחד מקורסי הבחירה בקורס "קריאה מודרכת"
)בהיק +של  4נק"ז(.
שפות :על הסטודנטי לעמוד בחובות האנגלית על פי תקנו הפקולטה ) ראה תקנו הפקולטה – פרק תואר
שני – חובת אנגלית( .במידת הצור יידרשו ללמוד קורס/י שפה זרה שנייה בהתא לנושא התמחות ובכפו+
להחלטת ועדת המוסמכי המחלקתית .קורסי אלה לא משתקללי במניי הנקודות לתואר.
עבודות סמינר :בנוס +לחובות שייקבעו על"ידי המרצי בכל אחד מהקורסי ,חייבי סטודנטי בנתיב
המחקרי לכתוב שתי עבודות סמינר במסגרת שני קורסי )אחת בכל קורס( .עבודה אחת לפחות חייבת
להיכתב במסגרת הקורסי של המגמה ללימודי מדינת ישראל .עבודות בכלל ועבודות סמינר בפרט יש להגיש
עד ה" 30.9בשנה בה נלמד הקורס ובאישור ועדת מוסמכי מחלקתית עד  31.12באותה שנה.
עבודת גמר )בהיק +של  8נק"ז(:
הצעת מחקר של תכנית עבודת הגמר חתומה על ידי המנחה תוגש לאישור ועדת המוסמכי המחלקתית עד
תו שנת הלימודי הראשונה ובאישור חריג עד תו הסמסטר השלישי ללימודי.
עבודת הגמר )בהיק +של עד  100עמודי( תוגש לשיפוט ע סיו חובות השמיעה ולא יאוחר מתו השנה
השלישית ללימודי
הרכב הציו הסופי לתואר
50%
קורסי
50%
עבודת גמר

* הבוגרי של מגמה זו יקבלו תעודת מוסמ ,בהיסטוריה של ע ישראל
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נתיב כללי " ) 40נק"ז(
מיועד לסטודנטי המעונייני בהעמקת ידע ובהרחבת השכלה.
על הסטודנטי ללמוד  10קורסי ) 40נק"ז(:
"
"

 1קורס חובה מתודולוגי
 9קורסי בחירה מתו תוכנית הלימודי של המגמה ללימודי מדינת ישראל.

נית ללמוד עד  3קורסי ברמת תואר שני ממחלקות אחרות באוניברסיטה או במוסד אקדמי מוכר באישור
ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית .נית להמיר אחד מקורסי הבחירה בקורס "קריאה מודרכת"
)בהיק 4 +נק"ז(.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
עבודות סמינר :בנוס +לחובות שייקבעו על ידי המרצי בכל אחד מהקורסי ,חייבי הסטודנטי בנתיב זה
לכתוב שתי עבודות סמינר במסגרת שני קורסי )אחת בכל קורס( .עבודה אחת לפחות חייבת להיכתב
במסגרת הקורסי של המגמה ללימודי מדינת ישראל.
בחינת גמר :בחינת הגמר בנתיב זה הינה בחינה בכתב ומועדה לאחר סיו החובות בכל הקורסי )בתו
השנה השנייה ללימודי )עד ה"  30.9או לכל המאוחר עד  31.12באותה שנה(
ציו עובר בבחינה הינו  75לפחות.
הרכב הציו הסופי לתואר:
75%
קורסי
25%
בחינת גמר
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מגמה במדעי היהדות – בינתחומי
)סימ מחשב (125$2$2
תנאי הקבלה:
 .1בוגרי תואר הראשו שעמדו בבחינת פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית ועברו בהצלחה ראיו
אישי.
 .2בוגרי תואר ראשו כנ"ל הבוחרי במחלקה אחרת כתחו התמחות ,או בעלי תואר ראשו מתחומי
אחרי עשויי להידרש ללימודי השלמה בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3הקבלה לתכנית מותנית בקבלה ע"י מחלקת ההתמחות.
הלימודי במסגרת זו הינ לשנתיי בנתיב הכללי בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר(
תוכנית הלימודי
 .1הסטודנטי בתוכנית הבי "תחומית יידרשו ללמוד:
א .את מכסת השיעורי הנדרשת ע"י מחלקת ההתמחות )ראו טבלה מצורפת(
ב .את הקורסי הייחודיי למשתתפי התכנית )קורסי הליבה של התוכנית( ) 10נק"ז(
ג .קורסי בחירה נוספי ,ממחלקות ההתמחות או  /ו ממחלקות אחרות..
תוכנית הלימודי תיעשה בתאו ע היועצי ובאישור.
 .2על הסטודנטי לכתוב עבודות סמינר בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3על הסטודנטי שסיימו חובות שמיעה להיבח  ,בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר בכתב,
במסגרת מחלקת ההתמחות ובמסגרת התוכנית.
 .4שקלול הציוני ייעשה ע"פ הנהוג במחלקת ההתמחות.
 .5קורסי התכנית הבי " תחומית מרוכזי ביו שלישי .שיבו ,לשאר הקורסי בהתא לתוכניות
הלימודי של המחלקות השונות.
 .6חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.

בוגרי התוכנית יקבלו תואר שני ממחלקות ההתמחות ותעודה על סיו לימודיה בתוכנית הבי "
תחומית.
מחלקה

נק"ז חובה

נק"ז תכנית

נק"ז חופשי )בחירה(

היסטוריה של ע"י

20

10

10

מקרא
ארכיאולוגיה
והמזרח הקדו

20

10

10

במסלולי מקרא,
היסטוריה מקראית

ספרות עברית

20

10

10

לשו עברית

24

10

6

מחשבת ישראל

24

10

6

גיאוגרפיה ופיתוח 24
סביבתי
המסלול ללימודי 20
מדינת ישראל

10

6

10

10
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מחשבת ישראל
)סימ מחשב (126
מטרת הלימודי
מטרת הלימודי במחלקה למחשבת ישראל היא להכשיר את תלמידיה ללימוד ולמחקר מדעיי רחבי
אופקי ביצירה היהודית בתחומי האגדה וההלכה ,הפילוסופיה והקבלה; וכ להפגיש את התלמיד ע מיטב
המחשבה היהודית לדורותיה .במהל הלימודי תינת סקירה רחבה אודות המחשבה היהודית ויילמדו
חיבורי העוסקי בנושאי יסוד של מחשבת ישראל )כגו :תורת האלוהות ,טבע העול והאד ,מוסר גאולה,
בעיית הרע ,טעמי המצוות ועוד( אשר תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קד ועד לימינו.
במחלקה ארבעה תחומי לימוד:
א .אגדה והלכה – זרמי רוחניי בימי בית שני ,מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית
והמדרשית ,מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה ,סידור התפילה ,תולדות ההלכה ועוד.
ב .פילוסופיה יהודית בימי הביניי – המחשבה היהודית מימי רב סעדיה גאו ועד שלהי ימי
הביניי ,למשל :ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי ,וספר מורה נבוכי לרמב"; פרשנות פילוסופית
למקרא ,ספרות הפולמוס היהודי$נוצרי ועוד.
ג .תורת הסוד  $ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה ,תורת הסוד של חסידי אשכנז ,ספר הזוהר
וקבלת האר"י ,שבתאות ,ספרות הקבלה במזרח ובמערב ,החסידות ,מיסטיקה עכשווית ועוד.
ד .מחשבה יהודית בעת החדשה – המחשבה היהודית מתקופת העת החדשה המוקדמת ,מברו
שפינוזה ומשה מנדלסו וההשכלה ועד היו; המחשבה הלאומית והציונית ,המחשבה הדתית
המודרנית לזרמיה ,המחשבה החילונית ועוד.
סדר הלימודי לקבלת התואר הראשו )(B.A.
א .תוכנית מחלקה ראשית ) 80נק"ז(
סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיו שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג
ממוצע ציוני העומד על  80לפחות בלימודיו.
עליו לשמור על ממוצע ציוני זה לאור כל תקופת לימודיו עד לסיומ.
חובות שנה א'
4
 .1מבוא למחשבת חז"ל וספרותה )א+ב(
4
 .2מבוא לקבלה )א+ב(
 .3מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניי)א+ב( 4
4
 .4מבוא מחשבה יהודית בעת החדשה )א+ב(
4
 1קורס בחירה )שנתי( *
20
סה"כ

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

שנה ב'
 6קורסי בחירה )שנתיי( *
)שנתי( **
 1סמינר

 24נק"ז
 4נק"ז

סה"כ

 28נק"ז
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שנה ג'
 6קורסי בחירה )שנתיי( *
)שנתיי( **
 2סמינרי
סה"כ

 24נק"ז
 8נק"ז
 32נק"ז

* על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מכל ארבעת המדורי .נית לקחת עד ארבעה קורסי ממחלקות אחרות
בנושאי הקשורי למחשבת ישראל ובאישור היוע) -כגו קורסי ממחלקות/מסלולי הבאי :פילוסופיה
כללית ,היסטוריה של ע ישראל וספרות עברית(.
** על התלמיד להשתת /בשלושה סמינרי )יש להגיש עבודה בכל אחד מה( ממדורי שוני .תנאי
להשתתפות בסמינר :שמיעת מבוא וקורס בחירה באותו מדור קוד לכ .תלמיד המבקש להשתת /בסמינר
במדור "אגדה והלכה" חייב ללמוד קוד לכ קורס שנתי של תלמוד כחלק מ 80 $נק"ז.
ב .תוכנית דו"מחלקתית

) 54נק"ז(

חובות שנה א'
 .1מבוא למחשבת חז"ל וספרותה )א+ב(
 .2מבוא לקבלה )א+ב(

4
4

נק"ז
נק"ז

 .3מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניי)א+ב(
 .4מבוא מחשבה יהודית בעת החדשה )א+ב(
 1קורס בחירה )שנתי( *
סה"כ

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 20נק"ז

שנה ב'
 4קורסי בחירה )שנתיי( *
סה"כ

 16נק"ז
 16נק"ז

שנה ג'
 2.5קורסי בחירה *
 2סמינרי **
סה"כ

 10נק"ז
 8נק"ז
 18נק"ז

* על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מתו שלושה מדורי לפחות .נית לקחת עד שני קורסי ממחלקות
אחרות בנושאי הקשורי למחשבת ישראל ובאישור היוע) -כגו קורסי ממחלקות/מסלולי הבאי:
פילוסופיה כללית ,היסטוריה של ע ישראל וספרות עברית(.
** על התלמיד להשתת /בשני סמינרי )יש להגיש עבודה בכל אחד מה( ממדורי שוני .תנאי להשתתפות
בסמינר :שמיעת מבוא וקורס בחירה באותו מדור קוד לכ .תלמיד המבקש להשתת /בסמינר במדור "אגדה
והלכה" חייב ללמוד קוד לכ קורס שנתי של תלמוד כחלק מ 54 $נק"ז.
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ג .מחלקה משנית /חטיבה ) 28נק"ז(
שנה א'
נק"ז
נק"ז
נק"ז

)שנתי(
חובה 1
)שנתי(
חובה 2
 1קורס בחירה )שנתי(

4
4
4

סה"כ

 12נק"ז

שנה ב'
 2קורסי בחירה

8

נק"ז

סה"כ

8

נק"ז

שנה ג'
 1קורס בחירה )שנתי(
)שנתי( **
 1סמינר
סה"כ
סה"כ כללי

4
4
8
28

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

על התלמיד ללמוד את קורסי הבחירה מתו שני מדורי לפחות .נית לקחת קורס אחד ממחלקה אחרת
בנושא הקשור ללימודי מחשבת ישראל באישור היוע) -כגו :קורס בפילוסופיה כללית ,היסטוריה של ע
ישראל וספרות עברית(.
** על התלמיד להשתת /בסמינר אחד במדור העיקרי שלו .תנאי להשתתפות בסמינר :לימוד מבוא וקורס
בחירה באותו מדור קוד לכ .תלמיד המבקש להשתת /בסמינר במדור "אגדה והלכה" חייב ללמוד קוד
לכ קורס שנתי של תלמוד כחלק מ 28 $נק"ז.
ג .תוכנית חטיבה מצומצמת ) 14נק"ז(
שנה א'
חובה 1
 1בחירה
סה"כ

)שנתי( מדור א'
)שנתי(

4
4
8

נק"ז
נק"ז
נק"ז

שנה ב'
חובה ) 1סמסטריאלי( מדור ב'
 1קורס בחירה מתקד )שנתי(
סה"כ

 2נק"ז
 4נק"ז
 6נק"ז

סה"כ כללי

 14נק"ז

יש ג אפשרות לעשות תעודת הוראה במחשבת ישראל בתנאי שיהיו מספיק נרשמי.
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לימודי לתואר שני במחשבת ישראל
)סימ מחשב (126"2
המחלקה למחשבת ישראל מציעה לימודי לתואר שני בארבעה מדורי:
א .אגדה והלכה – זרמי רוחניי בימי בית שני ,מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית,
מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה ,סידור התפילה ,תולדות ההלכה ועוד.
ב .פילוסופיה יהודית בימי הביניי – המחשבה היהודית מימי רב סעדיה גאו ועד שלהי ימי$הביניי ,למשל:
ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי ,וספר מורה נבוכי לרמב"; פרשנות פילוסופית למקרא ,ספרות הפולמוס
היהודי$נוצרי ועוד.
ג .תורת הסוד  $ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה ,תורת הסוד של חסידי אשכנז ,ספר הזוהר וקבלת
האר"י ,שבתאות ,ספרות הקבלה במזרח ובמערב ,החסידות ,מיסטיקה עכשווית ועוד.
ד .מחשבה יהודית בעת החדשה – המחשבה היהודית מתקופת העת החדשה המוקדמת ,מברו שפינוזה ומשה
מנדלסו וההשכלה ועד היו; המחשבה הלאומית והציונית ,המחשבה הדתית המודרנית לזרמיה ,המחשבה
החילונית ועוד.
מש הלימודי לתואר שני הינו שנתיי.
הלימודי לתואר שני במחשבת ישראל מתנהלי בשני נתיבי לימוד:
 .1נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
מיועד לסטודנטי המעונייני בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחו התמחות .לימוד בנתיב זה
מאפשר המש לימודי לתואר שלישי.
דרישות קבלה לנתיב המחקרי
ללימודי לתואר שני במחלקה למחשבת ישראל בנתיב המחקרי יכולי להגיש מועמדות:
 .1בעלי תואר ראשו במחשבת ישראל באוניברסיטת ב$גוריו בנגב או באוניברסיטה אחרת מוכרת באר -או
בחו"ל )מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה( שציונ בתואר הוא  89לפחות.
 .2בעלי תואר ראשו במחלקה אחרת באוניברסיטת ב$גוריו בנגב או באוניברסיטה אחרת מוכרת באר -או
בחו"ל שציונ בתואר הוא  89לפחות .הרוצי ללמוד בנתיב המחקרי בלי רקע מתאי במחשבת ישראל ו/או
בתלמוד יחויבו בלימודי השלמה )למשל ,הקורס "הספרות התלמודית והמדרשית" ,או קורס מקביל לו;
קורסי אלה לא ייחשבו במניי הנקודות לתואר( .הסטודנטי בנתיב המחקרי חייבי לשלוט בשפה האנגלית
ברמת קריאה.

תוכנית הלימודי
סטודנטי בנתיב המחקרי ילמדו  8קורסי שנתיי ) 32נק"ז( בשלושה מדורי לפחות עבודת גמר בהיק /של
 8נק"ז .מתו  8הקורסי השנתיי ,יש ללמוד לפחות  2קורסי מחקריי ) 8נק"ז( .נית ללמוד עד שני
קורסי ברמת תואר שני ממחלקות אחרות בתנאי שה קשורי לתחו ההתמחות של הסטודנטי )באישור
ועדת המוסמכי המחלקתית( .כמו כ נית ללמוד עד שני קורסי של קריאה מודרכת בהנחיית מרצי שוני
בנושאי הקשורי לתחו ההתמחות של הסטודנטי.
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שפות
בהתא לתחו התמחות ועל פי המלצות המנחה .לימודי שפה זרה לא יוכרו במניי הנקודות לתואר
מתוכנית הלימודי.
מעבר לשנה שנייה
המעבר לשנה שנייה בנתיב המחקרי תלוי ב:
א( קבסיעת מנחה לעבודת הגמר במהל השנה הראשונה ללימודי.
ב( הגשת הצעת מחקר לאישור עד תו השנה הראשונה ללימודי.
ג( אישור ועדת המוסמכי המחלקתית.
סטודנטי שלא יעמדו בדרישות אלה לא יוכלו לעבור לנתיב המחקרי.
עבודות סמינר
בנוס /לחובות שייקבעו על ידי המרצי בכל אחד מהקורסי חייבי סטודנטי בנתיב המחקרי לכתוב שתי
עבודות סמינר במסגרת שני קורסי )אחת בכל קורס(.
עבודת גמר )8נק"ז(
יש להגיש הצעה פורמאלית של תוכנית עבודת גמר חתומה על ידי המנחה שתאושר על$ידי ועדת המוסמכי
של המחלקה במהל השנה הראשונה ללימודי .מטרתה להוכיח את יכולתו של הסטודנט לכתוב עבודה
מדעית המושתתת על מקורות ראשוניי ועל המחקר הקיי.
עבודת הגמר )בהיק /של לא יותר מ  100 $עמודי מודפסי( תוגש עד תו השנה השלישית.
הרכב הציו הסופי לתואר
50%
קורסי
עבודת גמר 50%

 .2הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
המחלקה למחשבת ישראל מציעה שתי תוכניות לימוד בנתיב הכללי :א .תוכנית כללית במחשבת ישראל ב.
תוכנית מיוחדת למורי )בוגרי תואר ראשו( .בשתי התוכניות נית להעמיק ידע ולהרחיב את ההשכלה במגוו
התחומי של מחשבת ישראל.
דרישות הקבלה לנתיב הכללי
ללימודי לתואר שני במחלקה למחשבת ישראל בנתיב הכללי יכולי להגיש מועמדות:
 .1בעלי תואר ראשו במחשבת ישראל באוניברסיטת ב$גוריו בנגב או באוניברסיטה אחרת מוכרת באר -או
בחו"ל )מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה( שציונ בתואר הוא  80לפחות.
 .2בעלי תואר ראשו במחלקה אחרת באוניברסיטת ב$גוריו בנגב ,מאוניברסיטה אחרת מוכרת באר -או
בחו"ל ,או בעלי תואר ,B.Ed.שציונ בתואר הוא  80לפחות .סטודנטי בעלי רקע חלקי במחשבת ישראל
ובספרות רבנית יחויבו בלימודי השלמה בהתא )מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר(.
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תוכנית הלימודי
בשתי התוכניות ילמדו הסטודנטי  10קורסי שנתיי ) 40נק"ז( .על הלומדי בתוכנית המורי לקחת את
הסמינר הדידקטי כחלק מחובות הלימודי .מורי המשלימי את התוכנית ,מרחיבי בכ את רישיו
ההוראה שביד לתחומי מחשבת ישראל ותורה שבעל פה.
עבודות סמינר
בנוס /לחובות שייקבעו על ידי המרצי בכל אחד מהקורסי חייבי הסטודנטי לכתוב שתי עבודות סמינר
במסגרת שני הקורסי )אחת בכל קורס(.
בחינת גמר
בחינת הגמר בנתיב הכללי היא בכתב ומועדה לאחר סיו חובות השמיעה )בתו השנה השנייה ללימודי ולא
יאוחר מה 31.12$באותה שנה( .הבחינה הינה בחינה ביבליוגרפית שתתפרס מראש .מועד הבחינה יעשה
בתאו ע מזכירות המחלקה.
הרכב הציו הסופי לתואר
קורסי 80%
בחינת גמר 20%
המעבר מנתיב הכללי לנתיב המחקרי
סטודנטי שהפגינו יכולת מחקרית בשנה הראשונה של הלימודי יכולי לבקש לעבור לנתיב המחקרי.
אישור על המעבר לנתיב המחקרי מותנה בהחלטת ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית.
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מגמה במדעי היהדות – בינתחומי
)סימ מחשב (125"2"2
תנאי הקבלה:
 .1בוגרי תואר הראשו שעמדו בבחינת פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית ועברו בהצלחה ראיו אישי.
 .2בוגרי תואר ראשו כנ"ל הבוחרי במחלקה אחרת כתחו התמחות ,או בעלי תואר ראשו מתחומי
אחרי עשויי להידרש ללימודי השלמה בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3הקבלה לתכנית מותנית בקבלה ע"י מחלקת ההתמחות.
הלימודי במסגרת זו הינ לשנתיי בנתיב הכללי בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר(
תוכנית הלימודי
 .1הסטודנטי בתוכנית הבי$תחומית יידרשו ללמוד:
א .את מכסת השיעורי הנדרשת ע"י מחלקת ההתמחות )ראו טבלה מצורפת(
ב .את הקורסי הייחודיי למשתתפי התכנית )קורסי הליבה של התוכנית( ) 10נק"ז(
ג .קורסי בחירה נוספי ,ממחלקות ההתמחות או  /ו ממחלקות אחרות..
תוכנית הלימודי תיעשה בתאו ע היועצי ובאישור.
 .2על הסטודנטי לכתוב עבודות סמינר בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3על הסטודנטי שסיימו חובות שמיעה להיבח ,בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר בכתב,
במסגרת מחלקת ההתמחות ובמסגרת התוכנית.
 .4שקלול הציוני ייעשה ע"פ הנהוג במחלקת ההתמחות.
 .5קורסי התכנית הבי $תחומית מרוכזי ביו שלישי .שיבו -לשאר הקורסי בהתא לתוכניות
הלימודי של המחלקות השונות.
 .6חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.
בוגרי התוכנית יקבלו תואר שני ממחלקות ההתמחות ותעודה על סיו לימודיה בתוכנית הבי$
תחומית.
מחלקה

נק"ז חובה

נק"ז תכנית

נק"ז חופשי )בחירה(

היסטוריה של ע"י

20

10

10

מקרא
ארכיאולוגיה
והמזרח הקדו

20

10

10

במסלולי מקרא,
היסטוריה מקראית

ספרות עברית

20

10

10

לשו עברית

24

10

6

מחשבת ישראל

24

10

6

גיאוגרפיה ופיתוח 24
סביבתי
המסלול ללימודי 20
מדינת ישראל

10

6

10

10
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לימודי לתואר שלישי )(Ph.D
המחלקה למחשבת ישראל מקיימת תוכנית לימודי לדוקטורט בהתא לתקנו הכללי של האוניברסיטה.
נית ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולי :מסלול רגיל ,מסלול משולב ומסלול ישיר.
למסלול הרגיל יכולי להגיש מועמדות בעלי תואר שני מחקרי במחשבת ישראל ,או בספרות חז"ל שממוצע ציוני
הקורסי שלה ב $מ.א 85 .לפחות וממוצע התיזה שלה הוא  85לפחות .על המועמד למצוא מנחה .מועמדי
בעלי רקע חסר יידרשו בהשלמות בתחומי אלה .תלמידי מ.א .מחקרי בתחומי קרובי למחשבת ישראל
רשאי להגיש מועמדות והיא תישקל על בסיס אישי על$ידי ועדת מוסמכי.
בעל מ.א .מחקרי לא במחשבת ישראל – לאחר שהתקבל לדוקטורט במחלקה למחשבת ישראל על סמ הישגיו
בלימודי ה$מ.א .יצטר לעשות קורס השלמה מכל מדור שלא למד במהל לימודיו ל $ב.א .או ל $מ.א.
למסלול המשולב יכולי להגיש מועמדות תלמידי לתואר שני מחקרי במחשבת ישראל ,שסיימו את חובות
השמיעה של תואר שני והחלו לכתוב את עבודת הגמר .המעבר למסלול זה מותנה באישור המנחה וועדת
המוסמכי של המחלקה.
למסלול הישיר יכולי להגיש מועמדות מצטייני בעלי תואר בוגר במחשבת ישראל בציו  90לפחות.
המתקבלי ילמדו ישירות לתואר שלישי.
כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שני קורסי ) 8נק"ז( ולהכי עבודת דוקטורט בהנחיית מנחה מהמחלקה
למחשבת ישראל ובפיקוחו .חובות התלמידי יקבעו על ידי המנחה וועדת הבדיקה של הצעת המחקר.
שפות
לימוד שפות יהיה בהתא להחלטת המנחה.
קבלת תלמידי בעלי מ.א .כללי
תלמיד בעל מ.א.כללי המעוניי בלימודי דוקטורט במחלקה יתקבל כתלמיד במעמד משתל .קבלת תלמיד
כמשתל אינו מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט.
תנאי קבלה והשלמות:
תלמידי בעלי מ.א .כללי במחשבת ישראל$
תנאי קבלה :ציו מ.א .ממוצע  89לפחות ומציאת מנחה פוטנציאלי.
השלמות :עבודה שוות ער לתזה ובנוס 2 /קורסי מחקריי או קורס מחקרי וקורס קריאה מודרכת.
בעלי מ.א .כללי שאינו במחשבת ישראל$
תנאי קבלה :ציו מ.א .ממוצע  89לפחות ומציאת מנחה פוטנציאלי.
השלמות:
• תלמידי בעלי מ.א .בתלמוד או תורה שבעל פה:
א( עבודה שוות ער לתיזה.
ב(  2קורסי מחקריי או קורס מחקרי וקורס קריאה מודרכת.
ג( קורס השלמה מכל מדור שלא למד במהל לימודיו ל$ב.א .או ל$מ.א.
• תלמידי שרוב ה$מ.א .שלה אינו במחשבת ישראל יצטרכו לעשות מ.א .מחקרי במחשבת ישראל.
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המחלקה להיסטוריה כללית
)סימ מחשב (127
המחלקה מתמחה בהיסטוריה של תרבויות אירופה למ העיד הקלאסי ועד העת החדשה .מטרתה להקנות
לתלמידיה ידע היסטורי רחב ולהעניק לה כלי מושגיי ומתודיי להבנה ,ניתוח ומחקר היסטוריי .תכנית
הלימודי מציעה מגוו קורסי ברמות שונות העוסקי בהיבטי פוליטיי ,אינטלקטואליי ,חברתיי
ותרבותיי של ההיסטוריה האירופית ,ופורשי בפני הסטודנטי סוגיות מרכזיות העומדות במוקד המחקר
ההיסטורי העכשווי.
לימודי לתואר "בוגר"
להל שלוש תכניות הלימודי שמציעה המחלקה.
מבנה הלימודי
א .תכנית מחלקה ראשית ) 80נק"ז(
סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיו שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג
ממוצע ציוני העומד על  80לפחות בלימודיו .עליו לשמור על ממוצע ציוני זה לאור $כל תקופת לימודיו
עד לסיומ .ציו עובר בקורסי מבוא הוא  .65הלימודי מתקיימי בשלושה מדורי :העת העתיקה,
ימי(הביניי והעת החדשה.
בנוס) ללימודי בתו $המחלקה על הסטודנט ללמוד קורס מבוא )ע"פ בחירה( מהמחלקה להיסטוריה
של ע ישראל או לימודי המזרח התיכו או מקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדו ,או לימודי שפה עתיקה
)פירוט בהמש .($מס' הנק"ז מחו +למחלקה לא יעלה על  8נק"ז.
שנה א'
חובה במדור 2) 1קורסי סמסטריאליי(
חובה במדור  2) 2קורסי סמסטריאליי(
חובה במדור ) 3שנתי(
)סמסטריאלי(
בחירה 1
)סמסטריאלי(
בחירה 2

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

סה"כ

((((((((((
 16נק"ז

שנה ב'
חובה  1מחו +למחלקה )שנתי/סמסטריאלי(
 7קורסי בחירה מתקדמי )שנתיי(
או  14קורסי בחירה מתקדמי )סמסטריאלי(
סה"כ

4

נק"ז

 28נק"ז
((((((((((
 32נק"ז
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שנה ג'
 5קורסי בחירה מתקדמי )שנתיי(
או  10קורסי בחירה מתקדמי )סמסטריאלי(
 3סמינרי )שנתיי(

 20נק"ז
 12נק"ז

סה"כ

((((((((((
 32נק"ז

ב .תכנית דומחלקתית ) 54נק"ז(
כמו בתכנית מחלקה ראשית ,הלימודי מתקיימי בשלשה מדורי .כאשר בשני
מדורי מתו $השלושה ,נלמדי סמינרי שנתיי.
ג בתכנית זו יש ללמוד קורס חובה מהמחלקה להיסטוריה של ע ישראל או לימודי
המזרח התיכו או מקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדו או לימודי שפה עתיקה בהיק) שלט יעלה על  8נק"ז.
שנה א'
חובה במדור 2) 1קורסי סמסטריאליי(
חובה במדור  2) 2קורסי סמסטריאליי(
חובה במדור ) 3שנתי(
בחירה 1
בחירה 2

)סמסטריאלי(סמס' ב'(
)סמסטריאלי(סמס' ב'(

סה"כ
שנה ב'
חובה  1מחו +למחלקה )שנתי/סמסטריאלי(
 4קורסי בחירה מתקדמי )שנתיי(

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
((((((((((
 16נק"ז

4

נק"ז

או  8קורסי בחירה מתקדמי )סמסטריאלי(

 16נק"ז
((((((((((

סה"כ

 20נק"ז

שנה ג'
 2קורסי בחירה מתקדמי )שנתיי(
או  4קורסי בחירה מתקדמי )סמסטריאלי(
 2סמינרי )שנתיי(
 1קורס סמסטריאלי

 8נק"ז
 8נק"ז
 2נק"ז

סה"כ

((((((((((
 18נק"ז
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אנגלית
ידיעת אנגלית ברמה של מתקדמי  1היא תנאי ללימודי בשנה ג במחלקה.

שפות עתיקות
נית ללמוד יוונית או לטינית בהיק) של  8נק"ז במקו קורס המבוא מחו +למחלקה )ראה התוכנית הדו
מחלקתית לעיל( בהיק) של  4נק"ז ) 4נק"ז נוספי נית להמיר בחובת הלימודי הכלליי(.
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לימודי לתואר שני בהיסטוריה כללית
)סימ& מחשב (1272
תנאי קבלה
 .1בוגרי תואר ראשו במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת ב (גוריו בנגב או במוסד אקדמי מוכר
באר +או בחו"ל בציו של  80לפחות.
 .2בוגרי תואר ראשו במחלקות אחרות באוניברסיטת ב (גוריו בנגב או במוסד אקדמי מוכר באר +או
בחו"ל בציו משוקלל של  80לפחות .סטודנטי אלה יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר שני ויחויבו
ב( 16נק"ז של לימודי השלמה בהתא להחלטת היוע .+שעות אלה לא יכללו במניי שעות הלימוד לתואר.
הציו הנדרש בכל אחד מקורסי ההשלמה כדי להתקבל ללימודי תואר שני הוא  80לפחות.
תכניות הלימודי
מש( הלימודי לתואר שני הינו שנתיי.
הלימודי לתואר שני בהיסטוריה כללית מתנהלי בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
מיועד לסטודנטי המעונייני בפיתוח יכולת מחקרית ולהמש $לימודי לתואר שלישי .הקבלה ללימודי
בנתיב המחקרי טעוני אישור ועדת המוסמכי המחלקתית )ובתנאי שהסטודנטי השיגו ציו של  80לפחות
במחצית מקורסי החובה כמפורט להל (.
תוכנית הלימודי
סטודנטי בנתיב המחקרי ילמדו  8קורסי בהיק) של  32נק"ז מתו $תכנית לימודי התואר השני במחלקה
ע"פ הפירוט הבא:
קורס מתודולוגי
 7קורסי מתוכנית לימודי התואר השני ) באישור ועדת המוסמכי המחלקתית קיימת אפשרות להמיר
קורס אחד בקורס "קריאה מודרכת" בהנחיית אחד ממרצי המחלקה ו/או להמיר עד  2קורסי מתכנית
הלימודי לתואר שני ממחלקות אחרות(.
עבודות בקורסי )לרבות עבודות סמינר( יש להגיש עד ה( 30.9בשנה בה נלמד הקורס )באישור ועדת
המוסמכי המחלקתית לא יאוחר מ( 31.12באותה שנה(.
עבודות סמינר
בנתיב המחקרי תיכתב עבודה סמינריונית במסגרת שני קורסי )עבודה אחת בכל קורס(.
עבודת גמר )בהיק) של  8נק"ז(
מטרתה להוכיח יכולת כתיבת עבודה מדעית המושתתת על ניתוח מקורות ושליטה במחקר הקיי .עבודת
הגמר תכתב בהנחיית חבר סגל מ המניי בדרגת מרצה ומעלה מהמחלקה להיסטוריה כללית .במידת הצור$
נית לצר) מנחה נוס) בדרגת מרצה מ המניי מהמחלקה או מחוצה לה .הצעת מחקר מודפסת של עבודת
הגמר מאושרת וחתומה ע"י המנחה יש להגיש לאישור ועדת המוסמכי המחלקתית עד תו השנה הראשונה
ללימודי ובאישור חריג של ועדת המוסמכי המחלקתית עד תו הסמסטר ה( 3ללימודי .ההצעה תהיה
בהיק) של  3(6עמודי ותפרט את הנושא ,חשיבותו ,מצב המחקר ,תכנית המחקר וביבליוגרפיה עיקרית.
עבודת הגמר בהיק) של עד  100עמודי ,תוגש לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודי.
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שפות
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
במידה ועבודת הגמר מחייבת קריאה בשפה זרה שנייה ,וכאשר מדובר בשפה שאינה בגדר שפת(א ,על
הסטודנטי להוכיח יכולת זו לפני אישור הצעת המחקר באמצעות בחינה ברמת מתקדמי כנהוג בלימודי
שפות באוניברסיטה) .קורסי שפה זרה שנייה אינ נכללי במניי הנקודות לתואר שני(.
נתיב כללי ) 40נק"ז(
בנתיב זה פטורי הסטודנטי מכתיבת עבודת הגמר .מסיימיו אינ יכולי ללמוד לתואר שלישי אלא א
עברו לנתיב המחקרי כמפורט לעיל.
קורסי לימוד
סטודנטי בנתיב זה ילמדו  10קורסי בהיק) של  40נק"ז מתו $תכנית הלימודי לתואר שני ע"פ הפירוט
הבא:
קורס מתודולוגי
 9קורסי מתכנית לימודי התואר השני) .באישור ועדת המוסמכי המחלקתית נית ללמוד בקורס "קריאה
מודרכת" בהנחיית אחד ממרצי המחלקה ו/או ללמוד עד  2קורסי ברמת תואר  2ממחלקות אחרות(.
עבודות בקורסי לרבות עבודות סמינר יש להגיש עד ה( 30.9בשנה בה נלמד הקורס) .באישור ועדת מוסמכי
מחלקתית נית להגיש העבודות עד .(31.12

עבודות סמינר
בנתיב הכללי תיכתב עבודת סמינר במסגרת שני קורסי )עבודה אחת בכל קורס(.
חובת אנגלית ( בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה) .ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(
בחינת גמר
על הסטודנטי להיבח בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר בכתב )לאחר סיו חובות השמיעה(.
על הסטודנטי לתא את מועד הבחינה ע מזכירות המחלקה לפחות שלושה חדשי מראש .שאלו הבחינה
יתבסס על חומר קריאה בהיק) של עד  400עמודי בשפה האנגלית .ציו עובר בבחינת הגמר הינו ציו .75
הרכב הציו& הסופי לתואר
בנתיב הכללי:
בנתיב

המחקרי:

75%
קורסי
בחינת גמר 25%
50%
קורסי
עבודת גמר 50%
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המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
)סימ מחשב (128
א .תנאי קבלה
המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מקבלת סטודנטי וסטודנטיות על סמ הישגיה
לאוניברסיטה ,בבחינות הבגרות ועל סמ ניסיו מעשי בשטחי הקרובי למקצוע.

בבחינת הכניסה

בנוס לתנאי הקבלה המפורטי במבוא הכללי לשנתו זה ,סטודנטי יחשבו כתלמידי המחלקה לגיאוגרפיה
ופיתוח סביבתי א :
 .1קבלו הודעה על קבלת למחלקה.
 .2הגישו אישור רפואי המאשר כי מצב בריאות תקי.
הסטודנטי מתבקשי להסדיר את כל חובותיה לפני תחילת הלימודי .
ב .מבנה הלימודי
הלימודי במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מתקיימי בארבעה היקפי  :תכנית חד!מחלקתית ,תכנית
מחלקה ראשית ,תכנית דו!מחלקתית ותכנית מחלקה משנית .במסגרת החד!מחלקתית והמחלקה הראשית
נית להתמחות במסלולי הבאי  :גיאומורפולוגיה ,איכות סביבה ,פיתוח עיר ואזור .בתכניות הלימודי
בהיק דו!מחלקתי ומחלקה מישנית אי התמחות מסלולית .לתלמידי התוכנית החד!מחלקתית והמחלקה
הראשית יתחלקו הקורסי ללימודי חובה וללימודי התמחות לפי מסלולי  .רוב לימודי החובה ה כלל!
מחלקתיי ומיעוט חובה בהתא למסלול הנבחר כפי שמצוי בטבלאות שלהל.

תכניות הלימודי
תכנית הלימודי לתואר ראשו ) (B.A.על פי היק הלימודי במחלקה:
.1

חד!מחלקתי ) 108נק"ז(

.2

מחלקה ראשית ) 80נק"ז(

.3

דו!מחלקתי ) 54נק"ז(

.4

מחלקה משנית ) 28נק"ז(
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 .1תכנית חדמחלקתית ) 108נק"ז = נקודות זכות(
התכנית החד!מחלקתית מאפשרת לתלמיד לקבל תואר ב.א .במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי תו
התמקדות על לימודי פני !מחלקתיי  .בתכנית זו על התלמיד ללמוד  108נק"ז )מתו  (120במסגרת
המחלקה ו! 12נק"ז כלימודי כלליי במסגרת דרישות הפקולטה.
חלוקת  108נקודות הזכות של התוכנית החד!מחלקתית היא כדלקמ:

מגמה

חובת
מח'

חובה
מסלולית

התמחויות

נק"ז
לסיורי

חובה
מחו%
למחלקה

סה"כ

58

12

26

4

8

108

גיאומורפולוגיה
איכות סביבה

58

13

25

4

8

108

פיתוח עיר ואזור

58

11

27

4

8

108

תנאי המעבר לשנה ב' יהיה ממוצע  70בכל שיעורי המבוא )המצויני בכוכבית ברשימה להל וכ
בשיטות כמותיות א' ו!ב'( ,א בכל אחד מ הקורסי חייב התלמיד להשיג ציו עובר של לפחות .65
תלמיד בתכנית החד!מחלקתית יכתוב בשנה ג' עבודה סמינרית בתחו התמחותו .כמו כ ישתת
בסיור רגיונאלי ויגיש דו"ח סיור כנדרש .הקורס "אנגלית כשפה זרה" יושל עד תו שנה ב'.
כמו כ מומל -להשלי את הקורסי מלימודי כלליי בשני א' וב' ללימודי באוניברסיטה.
להל תכנית מוצעת:
רשימת לימודי חובה מחלקתיי

שנה א'
סמסטר א'
מבוא לגיאולוגיה*
ג"ג של אוכלוסי*
שיטות כמותיות א'
טופוגרפיה
כרטוגרפיה
ג"ג כלכלית
מבוא לאקולוגיה
פיסיקה של הסביבה
שמושי מחשב בג"ג
סה"כ שנה א'

נק"ז
3
2
3
1
2
2
3
2
1
19

שנה ב'
סמסטר א'
שיטות כמותיות למתקדמי
ג"ג פוליטית
תצלומי אויר

נק"ז
2
2
2

סה"כ שנה ב'

6

סמסטר ב'
מבוא לגיאומורפולוגיה*
גיאוגרפיה עירונית
שיטות כמותיות ב'
תורת האקלי

נק"ז
4
2
3
4

סה"כ שנה א'

13

סמסטר ב'
פרו!סמינר
מבוא לממ"ג
מבוא לחישה מרחוק
תולדות המחשבה
סה"כ שנה ב'

נק"ז
2
3
3
2
10
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שנה ג'
סמסטר א'
ג"ג פיזית של א"י
סמינר
סה"כ שנה ג'

נק"ז
3
2
5

תוספת לימודי חובה לחדמחלקתי ומחלקה ראשית:
מערכות מידע גיאוגרפיות  3 GISנק"ז
שיטות כמותיות למתקדמי
תולדות המחשבה הגיאוגרפית
מבוא לחישה מרחוק

 2נק"ז
 2נק"ז
3נק"ז

סמסטר ב'
ג"ג אנושית של א"י
סמינר
סה"כ שנה ג'

נק"ז
3
2
5

תוספת לימודי חובה לחדמחלקתי:
2נק"ז–)לחד
מבוא לגאוגרפיה פוליטית
מחלקתי בלבד(
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תכנית מחלקה ראשית  ) 80נק"ז(
תכנית זו מאפשרת לתלמיד לרכז את החלק העיקרי של לימודיו לתואר ב.א .במסגרת המחלקה
לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי .המש הלימודי בשנה ב' בתכנית מחלקה ראשית ,יותר לתלמידי
שהשיגו ציו ממוצע משוקלל  70בסיו שנה א' .לצור כ ילקחו בחשבו כל קורסי שנה א' הנלמדי
תמורת נק"ז .לתלמידי שני ב' ו!ג' המעונייני לעבור לתכנית חד!מחלקתית יחשבו ,לצור חישוב
ממוצע הציוני  ,א ורק שיעורי החובה של שני א'!ב'.
חלוקת  80נקודות הזכות שילמדו בתכנית מחלקה ראשית יהיו כדלקמ:
חובת
מחלקה

חובה
מסלולית

התמחויות

נק"ז
לסיורי

חובה
מחו%
למחלקה

סה"כ

מגמה

גיאומורפולוגיה

56

10

8

2

4

80

איכות סביבה

56

9

9

2

4

80

פיתוח עיר ואזור

56

9

9

2

4

80

את עבודת הסמינר בשנה ג' יש לכתוב במסלול ההתמחות ,מותנה במספר המקומות הפנויי בסמינר.
הבוחר במסלול משולב יוכל לכתוב עבודת סמינר באחד המסלולי לפי בחירתו מותנה במספר
המקומות הפנויי בסמינרי  .תלמיד בתוכנית מחלקה ראשית חייב להשתת בסיור רגיונאלי בשנה ג'
ולהגיש דו"ח סיור כנדרש.
 .2תכנית דומחלקתית  ) 54נק"ז(
החל משנה"ל תשס"ח התכנית הדו!מחלקתית מתקיימת ב! 5אופני שוני  :עיר ואזור ,איכות סביבה,
טמ"ג ,גיאוגרפיה פיזית ומשולבת.
תנאי מעבר משנה ב' ל!ג' זהי בכל התכניות)ראה להל(.
קורסי החובה המחלקתיי בתכנית המשולבת יסתכמו ב! 46נק"ז .כמו כ יוכרו  2נק"ז תמורת ימי
הסיור ו! 6נקודות זכות נוספות להשלמת התואר יבחרו מתו ההתמחויות .בשנה ג' ישתת התלמיד
בסמינר ובקורס גיאוגרפיה של אר -ישראל .כמו כ ישתת בסיור ראגיונאלי ויגיש דו"ח סיור כנדרש.
העבודה הסמינרית בשנה ג' תיכתב באחד המסלולי לפי בחירת התלמיד ,מותנה במספר המקומות
הפנויי בסמינר.
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תכנית דומחלקתית
בנושא עיר ואזור ) 54נק"ז(
בתכנית הדו מחלקתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמי ב –  29נק"ז .בשנה ג' ישתת התלמיד בסמינר
ובקורס 'גיאוגרפיה אנושית של אר -ישראל' .כמו כ ,התלמיד ישתת בסיור רגיונאלי ויגיש דו"ח סיור כנדרש.
יוכרו  2נק"ז תמורת כל ימי הסיור שבתכנית.
 23נק"ז נוספות להשלמת התואר ייבחרו בעדיפות ראשונה מתו מתו קורסי ההתמחויות/בחירה המתאימי
למסלול .בעדיפות שניה נית לבחור מתו קורסי לימודי החובה המסלוליי האחרי .
עבודת הסמינר בשנה ג' תיכתב באחד מקורסי הסמינר של המחלקה לפי בחירת התלמיד ,א השתתפות בו
מותנה במספר המקומות הפנויי .
קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
גאוגרפיה של אוכלוסי
מבוא לגאוגרפיה עירונית
מבוא לגאוגרפיה פוליטית א
שיטות כמותיות א
שיטות כמותיות ב
סה"כ

2
2
2
3
3
12

שנה ב'
מבוא לכרטוגרפיה
מבוא לגאוגרפיה כלכלית
פרו!סמינר
סה"כ

2
2
2
6

שנה ג'
גאוגרפיה אנושית של א"י
סמינר
סמינר
תכנו עיר ואזור א'
סה"כ

3
2
2
2
11

סה"כ חובה 29 :נק"ז
 2נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 23 :נק"ז
סה"כ לתואר 54 :נק"ז
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תכנית דומחלקתית
בנושא איכות סביבה ) 54נק"ז(
בתכנית הדו מחלקתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמי ב –  34נק"ז .בשנה ג' ישתת התלמיד בסמינר
ובקורס 'גיאוגרפיה פיזית של אר -ישראל' .כמו כ ,התלמיד ישתת בסיור רגיונאלי ויגיש דו"ח סיור כנדרש.
יוכרו  2נק"ז תמורת כל ימי הסיור שבתכנית.
 18נק"ז נוספות להשלמת התואר ייבחרו בעדיפות ראשונה מתו מתו קורסי ההתמחויות/בחירה המתאימי
למסלול .בעדיפות שניה נית לבחור מתו קורסי לימודי החובה המסלוליי האחרי .
עבודת הסמינר בשנה ג' תיכתב באחד מקורסי הסמינר של המחלקה לפי בחירת התלמיד ,א השתתפות בו
מותנה במספר המקומות הפנויי .
קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
מבוא לגיאולוגיה
מבוא לגיאומורפולוגיה
מבוא למטאורולוגיה וקלימ'
מבוא לאקולוגיה
שיטות כמותיות א
שיטות כמותיות ב
סה"כ

3
4
4
3
3
3
23

שנה ב'
מבוא לכרטוגרפיה
פרו!סמינר
סה"כ

2
2
4

שנה ג'
גאוגרפיה פיזית של א"י
סמינר
סמינר
סה"כ

3
2
2
7

סה"כ חובה 34 :נק"ז
 2נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 18 :נק"ז )מפוזרי בשני ב'ג'(
סה"כ לתואר 54 :נק"ז
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תכנית דומחלקתית
בנושא טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות )טמ"ג( ) 54נק"ז(
בתכנית הדו מחלקתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמי ב –  37נק"ז .בשנה ג' ישתת התלמיד בסמינר
ובקורס 'גיאוגרפיה פיזית של אר -ישראל' .כמו כ ,התלמיד ישתת בסיור רגיונאלי ויגיש דו"ח סיור כנדרש.
יוכרו  2נק"ז תמורת כל ימי הסיור שבתכנית.
 15נק"ז נוספות להשלמת התואר ייבחרו בעדיפות ראשונה מתו מתו קורסי ההתמחויות/בחירה המתאימי
למסלול .בעדיפות שניה נית לבחור מתו קורסי לימודי החובה המסלוליי האחרי .
עבודת הסמינר בשנה ג' תיכתב באחד מקורסי הסמינר של המחלקה לפי בחירת התלמיד ,א השתתפות בו
מותנה במספר המקומות הפנויי .

קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
3
מבוא לגיאולוגיה
4
מבוא לגיאומורפולוגיה
מבוא למטאורולוגיה ולקלימ' 4
3
שיטות כמותיות א
3
שיטות כמותיות ב
1
טופוגרפיה
18
סה"כ
שנה ב'
תצ"א
מבוא לכרטוגרפיה
מבוא לחישה מרחוק
מבוא לממ"ג
פרו!סמינר
סה"כ

2
2
3
3
2
12

שנה ג'
גאוגרפיה פיזית של א"י
סמינר
סמינר
סה"כ

3
2
2
7

סה"כ חובה 37 :נק"ז
 2נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 15 :נק"ז )מפוזרי בשני ב'ג'(
סה"כ לתואר 54 :נק"ז
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תכנית דומחלקתית
בנושא גיאוגרפיה פיזית ) 54נק"ז(
בתכנית הדו מחלקתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמי ב –  36נק"ז .בשנה ג' ישתת התלמיד בסמינר
ובקורס 'גיאוגרפיה אנושית של אר -ישראל' .כמו כ ,התלמיד ישתת בסיור רגיונאלי ויגיש דו"ח סיור כנדרש.
יוכרו  2נק"ז תמורת כל ימי הסיור שבתכנית.
 16נק"ז נוספות להשלמת התואר ייבחרו בעדיפות ראשונה מתו מתו קורסי ההתמחויות/בחירה המתאימי
למסלול .בעדיפות שניה נית לבחור מתו קורסי לימודי החובה המסלוליי האחרי .
עבודת הסמינר בשנה ג' תיכתב באחד מקורסי הסמינר של המחלקה לפי בחירת התלמיד ,א השתתפות בו
מותנה במספר המקומות הפנויי .
קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
מבוא לגיאולוגיה
מבוא לגיאומורפולוגיה
מבוא לטופוגרפיה
מבוא למטאורולוגיה וקלימ'
פיזיקה של הסביבה
שיטות כמותיות א
שיטות כמותיות ב
סה"כ

3
4
1
4
2
3
3
20

שנה ב'
מבוא לכרטוגרפיה
תצלומי אויר
פרו!סמינר
סה"כ

2
2
2
6

שנה ג'
גאוגרפיה פיזית של א"י
סמינר
סמינר
מבוא לחישה מרחוק או
מבוא לממ"ג
סה"כ

3
2
2
3
10

סה"כ חובה 36 :נק"ז
 2נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 16 :נק"ז )מפוזרי בשני ב' וג'(
סה"כ לתואר 54 :נק"ז
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תכנית לימודי דומחלקתית
שנה א'
סוג הקורס

סמסטר א'
ש הקורס

חובה
מחלקתית

סמסטר ב'
נק"ז

מבוא לגיאולוגיה
גאוגרפיה של אוכלוסי
שיטות כמותיות א

3
2
3

מבוא לטופוגרפיה
פיזיקה של הסביבה

1
2

סה"כ

ש הקורס
מבוא לגיאומורפולוגיה
שיטות כמותיות ב
מבוא מטאורולוגיה
וקלימטולוגיה
מבוא לגיאוגרפיה עירונית
!

11

סה"כ
נק"ז

נק"ז

4
3
4
2
!
13

24
24

שנה ב'
סוג הקורס

סמסטר א'
ש הקורס

חובה
מחלקתית
התמחות/
בחירה

מבוא לכרטוגרפיה
גיאוגרפיה כלכלית
מתו לימודי החובה
המסלוליי ו/או לימודי
הבחירה

סה"כ

סמסטר ב'
נק"ז
2
2
4

ש הקורס
תצלומי אויר
פרו ! סמינר
מתו לימודי החובה המסלוליי
ו/או לימודי הבחירה

8

נק"ז
2
2
2

6

סה"כ
נק"ז

8

6
14

שנה ג'
סוג הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

ש הקורס

נק"ז ש הקורס

גאוגרפיה פיזית של א"י
חובה
מחלקתית
סמינר
התמחות/בח מתו לימודי החובה
המסלוליי ו/או לימודי
ירה
הבחירה
סיורי
סה"כ

3
2
2

!
7

גאוגרפיה אנושית של א"י
סמינר
מתו לימודי החובה המסלוליי
ו/או לימודי הבחירה

סה"כ
נק"ז

נק"ז

3
2
2

10
4

2
9

2
16
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 .3תכנית מחלקה משנית  ) 28נק"ז(
החל משנה"ל תשס"ח התכנית מתקיימת ב! 5אופני שוני  :עיר ואזור ,איכות הסביבה ,טמ"ג,
גיאוגרפיה פיזית ומשולבת.
תכנית זו מיועדת לתלמידי הבוחרי ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת .במקרי
מיוחדי תאושר שמיעת התכנית בשנתיי  .על התלמיד לשמוע  20נק"ז מתו קורסי החובה
המחלקתיי )כמפורט להל( ,ימי הסיור יחשבו בנקודת זכות אחת 7 ,נק"ז נוספות יילקחו מתו לימודי
החובה המסלוליי או מתו ההתמחויות .בכל אחד מ הקורסי חייב התלמיד למלא את כל החובות
הנדרשי .
קורסי החובה המחלקתיי :
מבוא לגיאולוגיה
מבוא לגיאומורפולוגיה
גיאוגרפיה של אוכלוסי
גיאוגרפיה עירונית

 3נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

גיאוגרפיה כלכלית

 2נק"ז

מבוא למטאורולוגיה וקלימטולוגיה
מבוא לאקולוגיה

 4נק"ז
 3נק"ז

תכנית מחלקה משנית
בנושא לימודי עיר ואזור ) 28נק"ז(
תכנית זו מיועדת לתלמידי הבוחרי ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת .במקרי מיוחדי
תאושר שמיעת התכנית בשנתיי  .על התלמיד לשמוע  13נק"ז קורסי החובה )כמפורט להל( ,ימי הסיור
יחשבו כנקודת זכות אחת ו! 14נק"ז נוספות יילקחו מתו לימודי ההתמחויות/בחירה .בכל אחד מהקורסי
התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשי .
קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
גאוגרפיה של אוכלוסי
מבוא לגאוגרפיה עירונית
מבוא לגאוגרפיה פוליטית א
או תכנו עיר ואזור א'
סה"כ

2
2
2
6

שנה ב'
מבוא לכרטוגרפיה
מבוא לגאוגרפיה כלכלית
סה"כ

2
2
4

שנה ג'
גאוגרפיה אנושית של א"י
סה"כ

3
3

סה"כ חובה 13 :נק"ז
 1נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 14 :נק"ז
סה"כ לתואר 28 :נק"ז
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תכנית מחלקה משנית
בנושא לימודי איכות סביבה ) 28נק"ז(
תכנית זו מיועדת לתלמידי הבוחרי ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת .במקרי מיוחדי
תאושר שמיעת התכנית בשנתיי  .על התלמיד לשמוע  13נק"ז קורסי החובה )כמפורט להל( ,ימי הסיור
יחשבו כנקודת זכות אחת ו! 14נק"ז נוספות יילקחו מתו לימודי ההתמחויות/בחירה .בכל אחד מהקורסי
התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשי .
קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
מבוא למטאורולוגיה
מבוא לאקולוגיה
שיטות כמותיות א'
שיטות כמותיות ב'

4
3
3
3

סה"כ 13

סה"כ חובה 13 :נק"ז
 1נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 14 :נק"ז
סה"כ לתואר 28 :נק"ז
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תכנית מח' משנית
בנושא טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות )טמ"ג( ) 54נק"ז(
תכנית זו מיועדת לתלמידי הבוחרי ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת .במקרי מיוחדי
תאושר שמיעת התכנית בשנתיי  .על התלמיד לשמוע  14נק"ז קורסי החובה )כמפורט להל( ,ימי הסיור
יחשבו כנקודת זכות אחת ו! 13נק"ז נוספות יילקחו מתו לימודי ההתמחויות/בחירה .בכל אחד מהקורסי
התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשי .

קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
מבוא לכרטוגרפיה
מבוא למטאורולוגיהוקלימט'
טופוגרפיה

2
4
1

סה"כ

7

שנה ב'
תצ"א
מבוא לחישה מרחוק
מבוא לממ"ג
סה"כ

2
2
3
7

סה"כ חובה 14 :נק"ז
 1נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 13 :נק"ז
סה"כ לתואר 28 :נק"ז
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תכנית מחלקה משנית
בנושא גיאוגרפיה פיזית ) 28נק"ז(
תכנית זו מיועדת לתלמידי הבוחרי ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת .במקרי מיוחדי
תאושר שמיעת התכנית בשנתיי  .על התלמיד לשמוע  14נק"ז קורסי החובה )כמפורט להל( ,ימי הסיור
יחשבו כנקודת זכות אחת ו! 12נק"ז נוספות יילקחו מתו לימודי ההתמחויות/בחירה .בכל אחד מהקורסי
התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשי .

קורסי חובה )נק"ז(
שנה א'
מבוא לגיאולוגיה
מבוא לגיאומורפולוגיה
סה"כ

3
4
7

שנה ב'
מבוא לכרטוגרפיה
תצ"א
מבוא למטאורולוגיה וקלימט'
סה"כ

2
2
4
8

סה"כ חובה 15 :נק"ז
 1נק"ז
סיורי:
קורסי בחירה
סה"כ בחירה 12 :נק"ז
סה"כ לתואר 28 :נק"ז

ג .בחינות
במחלקה לגיאוגרפיה קיימת מערכת בחינות שוטפת בסיו כל קורס .במקרי מיוחדי תינת עבודת
גמר במקו בחינה .בחינות מועד א' ו!ב' יתקיימו מיד ע סיו הקורס .בחינת מועד מיוחד תינת רק
על פי המתחייב מתקנו הבחינות של הפקולטה .בקשה למועד מיוחד תוגש לכל המאוחר שבועיי לאחר
תו מועד הבחינות .בחינות המועד המיוחד ייערכו בשבוע השני של הסמסטר שאחרי מועד הבחינות
הרגיל.
סיו החובות הקשורות בקורס הוא תנאי הכרחי בכדי לגשת לבחינה .ציו המועד האחרו הוא הקובע
ולא הציו הגבוה מבי השניי  .שקלול הציו הסופי בהתא למטלות שנקבעו במהל הקורס יקבע ע"י
כל מרצה בנפרד .סטודנט שנכשל בקורס בשני מועדי רשאי להיבח שנית )שני מועדי ( לאחר שחזר על
הקורס פע נוספת ועמד בכל חובותיו.
כל סטודנט חייב להשאיר לעצמו עותק מכל עבודה המוגשת למרצה ,למקרה של אובד העבודה.
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ד .תנאי מעבר לשני ב' וג'
א .תנאי מעבר לשנה ב'
א .ציו  56בקורס אנגלית שפה זרה.
ב .ציו מינימו

 60בקורסי המבוא :גיאולוגיה ,גיאוגרפיה כלכלית ,גיאומורפולוגיה ,גיאוגרפיה

עירונית ,שיטות כמותיות וגיאוגרפיה של אוכלוסי.
ג .סטודנט שנכשל באחד המבואות הנ"ל ושממוצע ציוניו המשוקלל גבוה מ! ,70יהיה חייב לחזור על
המבוא בו נכשל ,א יורשה לשמוע קורסי של שנה ב'.
ד .סטודנט שנכשל בשני מבואות )או יותר( וממוצע ציוניו המשוקלל גבוה מ! ,70יהיה חייב לחזור על
המבואות בה נכשל ,א יורשה לשמוע קורסי מבוא בלבד בשנה ב'.
ה .סטודנט שנכשל באחד המבואות וממוצע ציוניו המשוקלל הכולל הוא בי  60ל! 70יורשה לשמוע
קורסי מבוא בלבד בשנה ב' ,ויהיה חייב לחזור על המבוא בו נכשל.
ו .סטודנט שנכשל בשני מבואות וממוצע ציוניו המשוקלל הכולל נמו מ! 70יופסקו לימודיו ולא יוכל
לחזור על שנה א' ,אפילו עבר את הקורס במסגרת חו -מחלקתית .שנה לאחר הפסקת לימודיו
רשאי יהיה הסטודנט להרש שנית למחלקה בתנאי שיעמוד בכל דרישות הקבלה של אותו שנתו.
ז .תנאי!קד
טופוגרפיה.

להשתתפות בשיעורי כרטוגרפיה ותצלומי אויר בשנה ב' הוא הצלחה בקורס

ח .תנאי!קד ללימוד מבוא לגיאומורפולוגיה בסמס' ב' )שנה א'( הוא הצלחה בקורס מבוא
לגיאולוגיה )כולל השתתפות בקמפוס(.
ט .התנאי ללימוד מבוא לאקלי בסמסטר ב' של שנה א' הינו ציו עובר בקורסי שיטות כמותיות
ופיסיקה של הסביבה בסמסטר א'.
.2

תנאי מעבר לשנה ג'
א .ציו חיובי בכל הקורסי  .אי מילוי התנאי בקורס אחד אינו חוס את המעבר .על הסטודנט לחזור
על הקורס בשנה ג'.
ב .ציו ממוצע מינימאלי של  65בכל הקורסי  .אי מילוי התנאי חוס מעבר לשנה ג'.
ג .השלמת כל חובות שנה ב' )כולל תרגילי (.
ד .הצלחה בקורס פרו!סמינר וכ בכל קורסי המבוא של שנה ב' הינה תנאי להשתתפות בסמינר.
ה .השתתפות בקורס גיאוגרפיה של אר -ישראל מותנית בהצלחה בכל קורסי המבוא )של שנה א' ו!ב'(.
פרסו הנושאי לעבודות הסמינר ובחירת ייעשו בסו סמסטר ב' של שנה ב' .יינת רקע בסיסי
לאיסו החומר לכתיבת העבודה ,כדי שחלק מהעבודה יבוצע כבר בקי) -ג במקרה של הנחייה על!
ידי מורה מ החו .(-השתתפות התלמיד בסמינר מחייבת את אישור המנחה .רק לאחר קבלת אישור
זה יירש התלמיד באינטרנט יש להגיש את העבודה הסמינרית עד סו השבוע הראשו שלאחר תו
שנת הלימודי כשהיא מודפסת בשני עותקי וערוכה לפי הכללי שידרשו )ראה הנחיות בסו
החוברת( .עבודה שתוגש לאחר המועד שיקבע ע"י המרצה לא תתקבל ,והסטודנט יאל -לחזור על
הסמינר בשנה שלאחר מכ.
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רשימת סמינרי לתואר ראשו בשנת תשס"ח
פרופ' פועה בר – "סמינר באקולוגיה וסביבה"
פרופ' אבינוע מאיר – " סוגיות בסביבתנות ואתיקה סביבתית"
פרופ' ד בלומברג – "סמינר בחישה מרחוק ומידע גאוגרפי"
פרופ' אור יפתחאל – "סמינר בגיאוגרפיה חברתית; מרחבי אפורי בעיד העירוני החדש".
יועצי לשנת ההוראה תשס"ח
שנה א' ! פרופ' אור יפתחאל
שנה ב' ! פרופ' אלי שטר
שנה ג' ! ד"ר טל סבוראי )יו"ר(
יוע -וראש החטיבה האורבנית – ד"ר נורית אלפסי
יועצי מסלולי :
פרופ' אלי שטר
ד"ר טל סבוראי
פרופ' פועה בר !

!
!

מתא אקדמי–מכללות !

יוע -עיר ואזור
יוע -טמ"ג +פיזי
יוע -מסלול סביבתי
פרופ' יונת לרו

רשימת לימודי חובה מסלוליי
מסלול גיאומורפולוגיה
מחלקה ראשית:
מבוא לתורת הקרקע
מטאורולוגיה סינופטית

 2נק"ז
 2נק"ז

חדמחלקתי:
מבוא לתורת הקרקע

 2נק"ז

מטאורולוגיה סינופטית
מעבדה בגיאומורפולוגיה
גיאומורפולוגיה דינמית

 2נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז

מעבדה לאיפיוני כימיי של קרקעות

 3נק"ז

מסלול עיר ואזור
מבוא לגיאוגרפיה יישובית כפרית
מבוא לגיאוגרפיה חברתית

 2נק"ז
 2נק"ז

מבוא לשימושי קרקע
שיטות מחקר ותכנו עירוני ואזורי
מחקר שדה עירוני או כפרי

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
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מסלול לימודי סביבה
זיהו מי וקרקע
מבוא לניהול סביבתי
אתיקה סביבתית

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

סדנא בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה  2נק"ז.

קורסי התמחות בתכנית חדמחלקתית ומחלקה ראשית
כל תלמיד יירש למסלול הלימודי לפי בחירתו בסו סמסטר א' בשנה א' במזכירות המחלקה .מעבר
ממסלול אחד למשנהו אפשרי בתחילת כל סמסטר באישור ועדת ההוראה המחלקתית .ועדת ההוראה
תקבע ג אלו קורסי נית לנייד בי המסלולי .
רשימת קורסי ההתמחות לפי מקבצי נושאיי תשס"ח
גיאומורפולוגיה
גיאומורפולוגיה איאולית
גיאומורפולוגיה דינמית
גיאומורפולוגיה נחלית

פרופ' חיי צוער
פרופ' יונת לרו
פרופ' יונת לרו

 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז

גיאומורפולוגיה של מדרונות
מבוא למדעי הקרקע
מי נגר עיליי באזורי מדבריי
שימוש בעוקבי סביבתיי בהידרולוגיה

פרופ' יונת לרו
פרופ' יפתח ב אשר
פרופ' פדרו ברלינר
ד"ר דודי אבר

 3נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

מי וסביבה
הידרולוגיה תת!קרקעית
מבוא להידרולוגיה
ניהול אגני ניקוז
רעידות אדמה כתופעה מרחבית
הידרולוגיה של יערות

דר' יוליה אלכסנדרוב
ד"ר גנאדי כרמי
ד"ר חי כה
ד"ר יוליה אלכסנדרוב
ד"ר רו אבני
ד"ר יונית פירטל

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 3נק"ז
 2נק"ז

צירקולציה חופית
יישומי סביבתיי בגיאומורפולוגיה נחלית

ד"ר יונית פירטל
ד"ר חי כה

 3נק"ז
 2נק"ז

פיתוח עיר ואזור
גיאוגרפיה של תחבורה
סדנא בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה
סביבתנות ואתיקה סביבתית
מבוא לגיאוגרפיה פוליטית של

פרופ' אלי שטר
פרופ' אלי שטר
פרופ' אבינוע מאיר

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

יחסי יהודי !ערבי
יחסי אתניי במרחב הגיאוגרפי!פוליטי
גיאוגרפיה של מאבקי אתניי
עיצוב נו ההתיישבות בנגב

פרופ' אור יפתחאל
פרופ' אור יפתחאל
ד"ר בתיה רודד
פרופ' חנינא פורת

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
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תפרוסת ההתיישבות היהודית ועיצוב המפה
היבטי של תכנו עירוני ואדריכלי בר!קיימא
באזורי צחיחי
תכנו עיר ואזור

ד"ר חנינא פורת

 2נק"ז

ד"ר יצחק מאיר
ד"ר נורית אלפסי

 2נק"ז
 2נק"ז

ניתוח מרחבי עירוניי
היבטי כלכליי של איכות הסביבה
מרחבי מטרפוליניי בישראל

ד"ר יוד רופא
ד"ר ניר בקר
ד"ר נורית אלפסי

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

עיצוב וביצוע מדיניות סביבתית
איכות סביבה
מבוא לביו!אקולוגיה
מבוא להידרולוגיה

ד"ר אורלי רכטמ

 2נק"ז

פרופ' פועה בר
ד"ר חי כה

 3נק"ז
 2נק"ז

מבוא לאיכות הסביבה
סביבתנות ואתיקה סביבתית
חישה מרחוק של היבטי סביבתיי

ד"ר פועה בר
פרופ' אבינוע מאיר
ד"ר ארנו קרניאלי

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

אקולוגיה של מערכות חוליות
רעידות אדמה כתופעה מרחבית
מי וסביבה
קמפוס גאו!אקולוגיה

פרופ' פועה בר
ד"ר רו אבני
ד"ר יוליה אלכסנדרוב
פרופ' פועה בר

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 3נק"ז

היבטי כלכליי של איכות הסביבה
זיהו אויר
מתודולוגיה של תכנו תוא אקלי וסביבה
קלימטולוגיה של איכות הסביבה

ד"ר ניר בקר
ד"ר יוסי צביאלי
ד"ר עודד פוצ'טר
ד"ר עודד פוצ'טר

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

תעוקות סביבתיות וגורמי עקה

ד"ר עודד פוצ'טר

 2נק"ז

שיטות ועיבוד נתוני
מבוא לחישה מרחוק
מערכות מידע גיאוגרפיות
שימושי מכ"מ במדעי כדה"א

פרופ' ארנו קרניאלי
ד"ר טל סבוראי
פרופ' ד בלומברג

 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז

חישה מרחוק והיבטי סביבתיי
עיבוד תמונה בחישה מרחוק

פרופ' ארנו קרניאלי
פרופ' ד בלומברג

 2נק"ז
 3נק"ז

מעבדה בשיטות ממ"ג
ממ"ג למתקדמי
שימושי ממ"ג בגאוגרפיה פיזית

ד"ר טל סבוראי
ד"ר טל סבוראי
ד"ר טל סבוראי

 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז

קלימטולוגיה
מבוא למיקרו!אקלי

פרופ' פדרו ברלינר

 2נק"ז

זיהו אויר
קלימטולוגיה של איכות הסביבה
מתודולוגיה של תכנו תוא אקלי וסביבה
שינוי אקלי

ד"ר יוסי צביאלי
ד"ר עודד פוצ'טר
ד"ר עודד פוצ'טר
ד"ר עודד פוצ'טר

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
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לימודי לתואר שני בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

)סימ מחשב (1282
תוכנית הלימודי לתואר שני במחלקה לגיאוגרפיה מאפשרת התמחות ה בצד הפיסי וה בצד האנושי,
והדגשת היבטי אלה בפיתוח האזורי והעירוני .מטרת התוכנית היא להכשיר אנשי מחקר ואנשי מקצוע
שיעסקו במחקר ובסוגיות פיתוח ותכנו בעול האקדמי ומחוצה לו.
תנאי הקבלה:
 .1זכאי להציג את מועמדות בוגרי תואר ראשו בגיאוגרפיה מאוניברסיטת ב!גוריו או ממוסד
אקדמי מוכר באר -או בחו"ל שהציו הסופי בתואר הוא  80לפחות.
 .2סטודנטי בוגרי תואר ראשו במקצועות אחרי )בציו ממוצע של  80לפחות( ,יוזמנו לראיו
אישי .סטודנטי אלה יידרשו להשלי קורסי במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני.
לימודי אלה לא יכללו במניי הנקודות בתואר השני .באישור ועדת המוסמכי המחלקתית נית
ללמוד קורסי מתכנית הלימודי לתואר שני בהיק של עד  6נק"ז.
לכל תנאי הקבלה של המחלקה ,חייבי כל המועמדי לעמוד בתנאי הקבלה לתואר שני של
הפקולטה למדעי הרוח והחברה.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה )ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
מש /הלימודי – הלימודי בתואר השני הינ שנתיי.
תכנית הלימודי:
נתיב מחקרי 48) :נק"ז(
נתיב זה ,בנוס להקניית ידע מתקד בגיאוגרפיה ,יכשיר את הסטודנטי למחקר לקראת תואר שלישי.
הלומדי בנתיב זה חייבי ללמוד קורסי בהיק של  36שעות נקודות זכות 16 ,נק"ז ה לימודי חובה
ו!  20נק"ז נוספות ה שיעורי התמחות ושיעורי עזר ,לכתוב עבודת גמר בהיק של  12נק"ז ולהיבח
בבחינת גמר .הסטודנטי בנתיב זה חייבי בהגשת עבודת סמינר במסגרת הקורס "סמינר במגמת
התמחות" וקורס קריאה מודרכת אחד לפחות .את הסמינר על הסטודנטי ללמוד בשנה הראשונה או
השנייה ללימודי  .ההצעה לעבודת הגמר תוגש ותאושר עד תו השנה הראשונה ללימודי ובאישור חריג
לא יאוחר מתו הסמסטר השלישי ללימודי  .עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית
ללימודי .
נתיב כללי )  48נק"ז(
מיועד לסטודנטי אשר אינ מעונייני בכתיבת עבודת גמר .המסלול זהה למסלול המחקרי פרט לכ
לכתוב עבודת סמינר נוספת )בשנה השנייה ללימודי ( .במסגרת

שבמקו עבודת גמר על הסטודנטי
הקורס "סמינר במגמת התמחות".
על הסטודנטי בנתיב זה ללמוד קורסי בהיק של  48נקודות זכות.
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מבנה הלימודי
נתיב מחקרי

נתיב כללי
נק"ז
4

סדנא בתכנו ופיתוח

2
שימושי מחשב בגיאוגרפיה
שיטות מחקר בגיאוגרפיה פיסית 2
2
או :מערכות מידע גיאוגרפיות

סדנא בתכנו ופיתוח

נק"ז
4

2
שיטות מחשב בגיאוגרפיה
שיטות מחקר בגיאוגרפיה פיסית 2
2
או :מערכות מידע גיאוגרפיות

שמונה שיעורי התמחות
שני שיעורי עזר מחו -למחלקה
סמינר במגמת התמחות
קורס קריאה מודרכת

16
4
4
2

סמינר במגמת התמחות )שנה א'( 4
סמינר במגמת התמחות )שנה ב'( 4
 16שיעורי התמחות )מתוכ נית
ללמוד  4קורסי ברמת תואר שני

עבודת גמר

12

32

!!!!
48
השתתפות חובה בסמינר המחלקתי.

מחו -למחלקה(

!!!!!
48

הרכב הציו הסופי לתואר:
בנתיב המחקרי:

בנתיב הכללי:

40%
קורסי
עבודת גמר 45%
בחינת גמר 15%
קורסי
בחינת גמר

80%
20 %

פרטי נוספי בנוגע להרכב הלימודי  ,ותחומי ההתמחות נית למצוא בחוברת "לימודי תואר שני"
במחלקה לגיאוגרפיה ,או אצל היוע -ללימודי תואר שני :פרופ' אבינוע מאיר ,טלפו ,08!6472012 :או
במייל ameir@bgu.ac.il
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מגמה במדעי היהדות – בינתחומי
)סימ מחשב (12522
תנאי הקבלה:
 .1בוגרי תואר הראשו שעמדו בבחינת פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית ועברו בהצלחה ראיו אישי.
 .2בוגרי תואר ראשו כנ"ל הבוחרי במחלקה אחרת כתחו התמחות ,או בעלי תואר ראשו מתחומי
אחרי עשויי להידרש ללימודי השלמה בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3הקבלה לתכנית מותנית בקבלה ע"י מחלקת ההתמחות.
הלימודי במסגרת זו הינ לשנתיי בנתיב הכללי בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר(
תוכנית הלימודי
 .1הסטודנטי בתוכנית הבי!תחומית יידרשו ללמוד:
א .את מכסת השיעורי הנדרשת ע"י מחלקת ההתמחות )ראו טבלה מצורפת(
ב .את הקורסי הייחודיי למשתתפי התכנית )קורסי הליבה של התוכנית( ) 10נק"ז(
ג .קורסי בחירה נוספי  ,ממחלקות ההתמחות או  /ו ממחלקות אחרות..
תוכנית הלימודי תיעשה בתאו ע היועצי ובאישור .
 .2על הסטודנטי לכתוב עבודות סמינר בהתא לדרישות מחלקת ההתמחות.
 .3על הסטודנטי שסיימו חובות שמיעה להיבח ,בתו השנה השנייה ללימודי בבחינת גמר בכתב,
במסגרת מחלקת ההתמחות ובמסגרת התוכנית.
 .4שקלול הציוני ייעשה ע"פ הנהוג במחלקת ההתמחות.
 .5קורסי התכנית הבי! תחומית מרוכזי
הלימודי של המחלקות השונות.

ביו

שלישי .שיבו -לשאר הקורסי

בהתא

לתוכניות

 .6חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני –
חובת אנגלית(.
בוגרי התוכנית יקבלו תואר שני ממחלקות ההתמחות ותעודה על סיו
תחומית.

לימודיה

בתוכנית הבי!

מחלקה

נק"ז חובה

נק"ז תכנית

נק"ז חופשי )בחירה(

היסטוריה של ע"י

20

10

10

מקרא
ארכיאולוגיה
והמזרח הקדו

20

10

10

במסלולי מקרא,
היסטוריה מקראית

ספרות עברית

20

10

10

לשו עברית

24

10

6

מחשבת ישראל

24

10

6

גיאוגרפיה ופיתוח 24
סביבתי
המסלול ללימודי 20
מדינת ישראל

10

6

10

10
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חינו
)סימ מחשב (129
לימודי לתואר ראשו
 .1מטרת הלימודי
הלימודי לתואר ראשו בחינו נועדו להפגיש את התלמיד/ה ע יסודות המחשבה החינוכית ,ע
היבטי הלמידה וההוראה וע הגורמי הפועלי במערכת החינוכית .לאחר ביסוס מושגי היסוד של
נושאי אלה התלמידי יחשפו לנושאי חינו מגווני ויעמיקו בהבנת התהליכי החינוכיי
ובדרכי להערכת ולקידומ.

.2

מבנה הלימודי
התוכנית מוצעת במסגרות הבאות:
א .תכנית מחלקה ראשית

) 80נק"ז(

ב .תכנית דו-מחלקתית
ג.תכנית מחלקה משנית

) 54נק"ז(
) 28נק"ז(

הקורסי נלמדי על&פי שיטת הצבירה של נקודות זכות.
בתוכנית מצויני שיעורי חובה מחלקתיי ,שה תנאי קד לשמיעת חלק מהקורסי במחלקה.
רשימת קורסי הבחירה מפורטת במערכת השעות של המחלקה.
נוס' לדרישות המחלקה ,על התלמיד/ה לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה
פרק הד בדרישות הפקולטה(.
 2.1חינו כמחלקה ראשית ) 80נק"ז(
תוכנית זו מיועדת לתלמידי המעונייני ללמוד במחלקה לחינו במסלול ראשי.
לאחר סיו חובות שנה א' ,רשאי תלמיד/ה ,הרוצה בכ  ,להגיש מועמדות ללימודי בתוכנית מחלקה
ראשית .התוכנית מוצעת לכ&  15תלמידי ,בעלי ההישגי הטובי ביותר בלימודי שנה א' )על-פי
ממוצע משוקלל של כל קורסי החובה המצויני בשנה א'( .לאחר סיו חובות שנה א' רשאי
המחלקה .

התלמיד/ה להגיש בקשה על גבי טופס המופיע באתר
התלמיד/ה בתוכנית המחלקה הראשית ישתת'/תשתת' בשעורי חינו  ,בהיק' של  80נק"ז
ויוכל/תוכל להתמקד באחד מהמסלולי הבאי:
א .פסיכולוגיה במערכת החינוכית
ב .מנהל חברה ומדיניות חינו
ג .הוראה ,למידה ותוכניות לימודי.
התואר אותו מקבל/ת התלמיד/ה בסיו לימודיו/ה בתכנית מחלקה ראשית הוא "בוגר אוניברסיטה"
המסלול בו התמקד/ה.

במחלקה לחינו בציו
לתלמידי בתוכנית ישנה עדיפות ברישו לסמינרי ולקורסי בחירה.
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מבנה הלימודי
שנה א'
שעורי חובה:
שיטות מחקר בחינו

)שנתי(

6

חובה לבחור שניי מתו שלושת הקורסי הבאי:
)שנתי(
מבוא למחשבת החינו

6

נק"ז

6
6
18

נק"ז
נק"ז
נק"ז

מבוא לפסיכולוגיה של החינו
מבוא לסוציולוגיה של החינו
סה"כ

)שנתי(
)שנתי(

נק"ז

שנה ב'
שעורי חובה:
הקורס הנוס' מבי שלושת הקורסי הנ"ל
שלא נלמד בשנה א'
מבוא למחקר חינוכי בשיטות איכותיות
מבוא למחקר חינוכי בשיטות כמותיות
סה"כ
שנה ג'
שעורי חובה:
מערכת החינו & מבט ביקורתי
 2סמינרי )סמינר אחד במסלול הנלמד(
*  4קורסי בחירה במסלול אותו בחרו,
כל קורס שווה  4נק"ז
סה"כ
את יתרת הנקודות רשאי הסטודנט ללמוד

)שנתי(
)סמסטריאלי(
)סמסטריאלי(

6
3
3
12

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

)שנתי(

4

נק"ז

)שנתי(

8

נק"ז

)שנתי(

16
28

נק"ז
נק"ז

22

נק"ז

בשני א' ב' ג' מתו רשימת קורסי הבחירה.

______________________________________
* תלמידי במסלול לפסיכולוגיה במערכת חינוכית חייבי ללמוד את הקורסי הבאי :אישיות,
פסיכולוגיה חברתית ,פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה קוגניטיבית.
* תלמידי במסלול מנהל חייבי ללמוד את הקורס היבטי ארגוניי של בית הספר ,כמו כ
מומל /לתלמידי במסלול למנהל ללמוד בשנה הראשונה את הקורס מבוא לסוציולוגיה של
החינו .
* תלמידי המעונייני להמשי לימודי לתואר שני – חייבי לבדוק את דרישות הקד של
התוכנית לה ה רוצי להציג את מועמדות.
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 2.2חינו במסלול דו-מחלקתית ) 54נק"ז(
תוכנית זו מיועדת לתלמידי הלומדי במחלקה לחינו ובמחלקה נוספת באוניברסיטה.
התלמידי ילמדו  54נק"ז במחלקה לחינו ו& 54נק"ז במחלקה אחרת.
מבנה הלימודי
שנה א'
שעורי חובה:
שיטות מחקר בחינו

)שנתי(

6

חובה לבחור שניי מתו שלושת הקורסי הבאי:
)שנתי(
מבוא למחשבת החינו

6

נק"ז

6
6
4
22

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

מבוא לפסיכולוגיה של החינו
מבוא לסוציולוגיה של החינו
קורס בחירה 1
סה"כ

שנה ב'
שעורי חובה:
מבוא למחקר חינוכי בשיטות איכותיות
מבוא למחקר חינוכי בשיטות כמותיות
סה"כ

שנה ג'
שעורי חובה:
מערכת החינו & מבט ביקורתי
 1סמינר
סה"כ
קורסי בחירה

)שנתי(
)שנתי(
)שנתי(

נק"ז

)סמסטריאלי(

3

נק"ז

)סמסטריאלי(

3
6

נק"ז
נק"ז

)שנתי(
)שנתי(

4
4
8

נק"ז
נק"ז
נק"ז

18

נק"ז
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 2.3חינו כמחלקה משנית ) 28נק"ז(
תוכנית זו מיועדת לתלמידי הבוחרי בתוכנית מחלקה ראשית במחלקה אחרת וג לתלמידי
הלומדי במסלול ללימודי כלליי במדעי הרוח והחברה) .ב.א .כללי(.
על התלמידי ללמוד את כל קורסי החובה של שנה א' ) 18נק"ז( את יתרת הנקודות ) 10נק"ז( נית
לבחור מקורסי הבחירה של שני א' ,ב'.
מבנה הלימודי
שנה א'
שעורי חובה:
שיטות מחקר בחינו

)שנתי(

6

חובה לבחור שניי מתו שלושת הקורסי הבאי:
)שנתי(
מבוא למחשבת החינו

6

נק"ז

)שנתי(
)שנתי(
)שנתי(

6
6
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז

22

נק"ז

מבוא לפסיכולוגיה של החינו
מבוא לסוציולוגיה של החינו
קורס בחירה 1
סה"כ

נק"ז

שנה ב'
קורסי בחירה מתו רשימת הקורסי של שנה ב'
.3

6

נק"ז

תנאי מעבר בכל התוכניות
 .1תלמידי יוכלו לעבור משנה לשנה רק א יקבלו ציו סופי של  70לפחות בכל אחד מקורסי החובה.
 .2תלמידי שנכשלו )קיבלו ציו סופי פחות מ&  (70פעמיי באותו קורס חובה ,לא יוכלו להמשי
את לימודיה במחלקה לחינו .
 .3מעבר משנה לשנה מחייב סיו כל קורסי החובה של השנה הקודמת.

.4
4.1

נהלי ודרישות בקורסי וסמינרי
נהלי קורסי וסמינרי
 .1נוכחות התלמידי בקורס או בפגישות סמינר היא חובה ,אלא א נקבע אחרת ע"י המרצה
המרצה רשאי לבדוק את נוכחות התלמידי בשיעור .היעדרות בלתי מוצדקת ביותר מ&20%
מהשעורי תגרור את הפסקת הלימודי של התלמיד/ה בקורס.
 .2במידה ומדובר בקורס או סמינר שנתי תלמידי חייבי ללמוד את שני חלקי הקורס או
הסמינר באותה שנת לימודי ,הציו ידווח בסו' השנה לאחר מילוי כל מטלות הקורס.
 .3תארי אחרו להגשת עבודות או סמינרי הוא  30בספטמבר של אותה שנה בה נלמד
הקורס .שינוי מועד זה בסמכות ועדת ההוראה של המחלקה בלבד.
 .4בעת הגשת עבודה בסמינר או קורס על התלמידי להשאיר ברשות עותק גיבוי.
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4.2

דרישות קורסי
 .1ציו מעבר בבחינות הוא  . 56כשלו בבחינה תגרו הפסקת לימודי בקורס.
 .2עבודת בית בקורס חובה שמשקלה  30%או יותר בחישוב הציו השנתי ,תחשב כבחינה.

4.3

חזרה על קורסי
 .1תלמידי שלא נכשלו בקורס א רוצי לשפר את הציו על-ידי חזרה על קורס,
יוכלו לעשות זאת רק לגבי קורסי חובה )ולא לגבי קורסי בחירה או סמינרי(.
 .2תלמידי המבקשי לחזור על קורס ,יחזרו על הקורס במלואו ולא על חלק ממנו.
 .3חזרה על קורס תהיה א ורק בשנה עוקבת.

.5

סיו חובות לב.א.
 .1כדי לקבל תואר ב.א .מהמחלקה לחינו על תלמידי העוברי מהמכללות בחסות אוניברסיטת
ב &גוריו בנגב ללמוד לפחות  1/3מלימודי החינו ) 18נק"ז( במסגרת לימודי התואר הראשו
של המחלקה לחינו באוניברסיטה.
 .2תלמידי המבקשי לסיי את חובותיה לתואר ב.א .יודיעו על כ למזכירות המחלקה עד
ה&  31בדצמבר של אותה שנה וימלאו את הטפסי המתאימי לכ .
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לימודי לתואר שני בחינו
)סימ מחשב (129&2
לימודי התואר השני במחלקה לחינו מתמקדי בארבעה תחומי התמחות:
 (1התמחות בתוכניות לימודי והוראה
 (2התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינו  :תוכנית משותפת ע המחלקה לפסיכולוגיה
 (3התמחות בייעו /חינוכי
 (4התמחות במנהל ,חברה ומדיניות החינו
 .1התמחות בתוכניות לימודי והוראה
במסלול שתי מגמות:
א .למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות
ב" .חינוכאי"
)אינ מצוינות בתדפיס הציוני ,באישור הזכאות ובתעודת המוסמ (.
א .למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות
תאור כללי
המגמה מכשירה חוקרי ואנשי שדה לקידו הלמידה וההוראה בעיד המידע .המגמה מציעה חקר
ביקורתי בי -תחומי המדגיש שלושה היבטי מרכזיי :טכנולוגיה ומידע ,קוגניציה ,ותרבות.
הלימודי והמחקר מטרת להבי תהליכי חשיבה ולמידה בהקשר החברתי&תרבותי ,וכיצד
תהליכי אלה מושפעי מתוו טכנולוגי.
היבטי אלה אינ מוגבלי למערכת החינו  .המגמה מזמינה בחינה של למידה והכשרה בארגוני,
בהשכלה גבוהה ,ובהקשרי למידה לא פורמאליי כמו מוזיאוני.
מער הקורסי כולל קורסי עיוניי&מחקריי ,קורסי ע אוריינטציה לשדה וקורסי
מעשיי העוסקי בפיתוח טכנולוגיה חינוכית .בפרט ,ניתני קורסי על למידה והוראה ע
טכנולוגיה ,כלי פיתוח ,שפה חזותית ,פיתוח סביבות למידה ,הערכה של סביבות למידה,
תקשורת מתווכת מחשב ,שיח למידה ועוצמה ,עיצוב מידע ועוד.
המגמה מתאימה למגוו סטודנטי:
• סטודנטי המעונייני במחקר בסוגיות הנוגעות בייצוגי ולמידה ,תקשוב וחשיבה ,למידת
תחומי דעת שוני בתוו כלי טכנולוגיי ,ונושאי דומי נוספי.
• סטודנטי העוסקי בהכשרה בארגוני או המעונייני להשתלב בתחו זה והמעונייני
להעמיק את ידיעותיה בנושאי כמו תיאוריות למידה ,וסגולות הכשרה של כלי
טכנולוגי שוני.
• מורי מתחומי דעת שוני המשלבי תקשוב בהוראת או השואפי לעשות זאת ורוצי
לסגל דרכי עבודה מושכלי המבוססי על עקרונות של למידה והוראה בסביבות
טכנולוגיות.
• מהנדסי תוכנה המעונייני להתמקד בפיתוח לומדות ורוצי לקד את ידיעותיה בתחו
החינו .
מבנה הלימודי
הלימודי במגמה ללמידה והוראה בסביבות טכנולוגיות מתנהלי בשני נתיבי לימוד :נתיב מחקרי )ע
תזה( ונתיב כללי )ללא תזה(.
תכנית הקורסי:
קורסי חובה לשנה א'
למידה והוראה ע טכנולוגיה ) 4נק''ז(
כלי פיתוח ) 4נק''ז(
מתודולוגיה מחקרית כמותית ) 4נק''ז(
קורסי חובה לשנה ב'
פרקטיקו התערבות בבתי ספר ) 4נק''ז(
סמינר מחקר /פרויקט ) 6נק''ז( – נתיב כללי בלבד
עבודת גמר ) 6נק"ז( – נתיב מחקרי בלבד
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יש לבחור  2מבי הקורסי הבאי המוגדרי כקורסי ליבה בשנה א' או שנה ב'
)קורסי הליבה לרוב כוללי את הקורסי הבאי ,אול ייתכנו שינויי משנה לשנה(
הערכת סביבות למידה ) 4נק''ז(
יצירתיות ומחשבי ) 4נק''ז(
מארגני גראפיי ולמידה ) 4נק''ז(
עיצוב מידע ) 4נק"ז(
שיח ,למידה ועוצמה ) 4נק''ז(
יתרת הנקודות נית לקחת כקורסי בחירה מקורסי הליבה ,מקורסי בהתמחויות אחרות במחלקה.
לסטודנטי בנתיב המחקרי מומל) לקחת את הקורסי הבאי )וקורסי בנושא עבודת הגמר
לפי המלצת המנחה(:
מתודולוגיה מחקרית איכותנית ) 4נק''ז(
קריאה מודרכת )עד  4נק''ז(
ב" .חינוכאי"
למי מיועדת התוכנית?
"חינוכאי" ה אנשי בעלי חזו חינוכי&חברתי ,בעלי יכולת לתקשר היטב ע נוער וילדי
במסגרת עבודה פרטנית ,בכיתות לימוד ,ובקבוצות קטנות ,תו הקשבה לצרכיה האישיי.
התוכנית מיועדת למחנכי העובדי כיו במסגרות פורמאליות ובלתי&פורמאליות ולמי שמעוניי
להשפיע על מסגרות אלה.
למגמה מתקבלי אנשי חינו אידיאליסטי&פרגמאטיי בעלי כושר ורצו להנהיג תהליכי
חינוכיי – ברמה הפרטנית הקהילתית והארצית .התוכנית מכוונת לסייע לתלמידי להערי
לחקור וליזו תוכניות חינוכיות תו התנסות בשילוב תיאוריה ומעשה.
יתקבלו בוגרי בעלי תואר ראשו ) B.A Bd, B.Scוכו' ( שסיימו לימודיה במוסד אקדמי מוכר
להשכלה גבוהה בציו ממוצע של  85לפחות) .במקרי חריגי תישקל מועמדות אנשי שדה ויזמי
חינוכיי שהממוצע שלה נמו יותר(.
יעדי התוכנית
תוכנית ה"חינוכאות" מכשירה את בוגריה לתכנ דרכי עבודה המותאמות באופ ייחודי לצרכי
ולדרכי הלמידה של כל תלמיד ותלמידה ,וכ לפעולה התומכת בתהליכי שינוי בבתי ספר ובמוסדות
חינו  .זאת ,תו העמדת התלמיד במרכז –כישוריו ,חשיבתו ,שאיפותיו ,רגשותיו& ומימוש
הפוטנציאל הטמו בו.
אופני ההכשרה בתוכנית
התוכנית תשא' לטפח יכולות אישיות של תלמידיה בתחומי המנהיגות ,הקוגניציה והעול הרגשי.
היא תקנה רפרטואר רחב של ידע ומיומנויות בתחומי מגווני ,כגו  :למידה ,התפתחות
קוגניטיבית ואמוציונאלית ,הבנת המערכת שבתוכה מתפקד הלומד ,היכרות ע תרבויות שונות,
התאמת דרכי פעולה ייחודיות לתלמידי שוני תו התאמת להקשרי שוני .בי היתר תעסוק
ההכשרה ל"חינוכאות" בליווי התכנו של פרויקטי חינוכיי ויישומ ,ובעבודות חקר.
מש
הלימודי:
דרכי
הלמידה:
תיאור
התוכנית

שנתיי
שילוב התנסות והעמקה תיאורטית במסגרות של עבודה
סדנאית ,סימולציות ,ניתוחי מקרה ,פרויקטי אישיי.
התוכנית מתבססת על התנסות בעבודה חינוכית במהל שתי
שנות הכשרה ובלימודי תיאורטיי.
התנסות בעבודה חינוכית
התנסות זו תתבצע בשתי מסגרות:
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 .2קורס ניתוח אירועי

.1התנסויות ממוקדות בשדה

 .1התנסויות ממוקדות בשדה ב &  &4&2תחומי
בשנת הלימודי הראשונה ,סדנאות קבוצתיות לליווי והנחיה של למידת פרויקטי הפועלי
במסגרת החינו הפורמאלי והלא פורמאלי.
בשנת הלימודי השנייה ,סדנאות לליווי והנחיה של תכנו ויישו פרויקטי .בנוס' ,חקר סוגיה
מוגדרת אותה נית יהיה לפתח לתזה או לעבודת גמר.
תחומי התנסות לדוגמה :קשיי למידה ,מוטיבציה ,אלימות ,קליטה תרבותית ,מסגרת טיפולית
)משפחתית/קבוצתית( ,גישה הוליסטית ,אוכלוסיות מיוחדות וייחודיות ,תהליכי קבוצתיי,
תוכניות בחינו לא פורמאלי ,השכלת מבוגרי ,העצמה ועוד.
כל ההתנסויות יעובדו בתהלי סדנאי ,שילווה בתהליכי פורמליזציה הכוללי שאילת שאלות,
תהליכי רפלקציה וקריאת חומר תיאורטי .בכל הפעילויות יודגשו תהליכי חקר ,גישה ביקורתית
וחקרנות.
סדנת התנסות בשנה הראשונה – 6נ"ז
סדנת התנסות בשנה השנייה –  6נ"ז
.2ניתוח אירועי
קורס השוזר יחדיו מעשה ותיאוריה על ידי בחינת אירועי מספריית אירועי שתיבנה במיוחד
עבור הקורס ,וכ מאירועי שיועלו על ידי התלמידי מעבודת בעבר או בהווה .בניתוח האירועי
תידו ייחודיותו של הלומד וייבחנו דרכי לסייע לקידומו.
קורס ניתוח אירועי בשנה הראשונה &  2נ"ז
ניתוח אירועי בשנה השנייה –  4נ"ז
לימודי תיאורטיי
המרכיב התיאורטי בתוכנית יירכש במסגרת מספר קורסי המוצעי על ידי המחלקה לחינו .
הקורסי הבאי ה חובה לתלמידי התוכנית:
 .1יסודות ה"חינוכאות"
 .2מתודולוגיה מחקרית איכותית
 ".3מבוא לחשיבה ביקורתית"  ,או :בעיות בלמידה ,או" :דמויות ויוזמות מופת בחינו ".
שאר הקורסי ה קורסי בחירה.
מבנה התוכנית
שנה ב

שנה א
סדנת התנסות א'

 4נ"ז

סדנת התנסות ב'
)כתיבת פרויקט
סיו(

 6נ"ז

ניתוח אירועי

 2נ"ז

ניתוח אירועי

 4נ"ז

יסודות ה"חינוכאות"

 4נ"ז

קורס בחירה 1

 4נ"ז

מתודולוגיה איכותית

 4נ"ז

קורס בחירה 2

 4נ"ז

חשיבה חינוכית ביקורתית או
בעיות נבחרות בלמידה או
יוזמות ודמויות מופת

 4נ"ז

עבודת תיזה או
תוספת של קורסי
בחירה

תיזה או  6נ"ז

סה"כ שנה א

 18נ"ז

סה"כ שנה ב

 18נ"ז )לכותבי
עבודת תיזה(
או  24נ"ז
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קבלה לתוכנית
מועמדי לתוכנית יתבקשו לעבור ראיו קבלה .בנוס' ייבדק הרקע שלה בלימודי התואר הראשו
וכ הכשרה וניסיו חינוכיי/פדגוגיי א יש .במידת הצור יידרשו לימודי השלמה.
להל רשימה של קורסי השלמה שעשויי להידרש) :על פי החלטת ועדת הקבלה(
.1
.2
.3
.4

שיטות מחקר בחינו
מבוא למחקר חינוכי בשיטות איכותיות וכמותיות
מבוא למחשבת החינו
מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית/השלמה לניתוב למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות

סטודנטי שחויבו בהשלמת קורסי יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בתנאי שישיגו ציו ממצוע
של  85לפחות בתו שנת ההשלמות.
הרכב הציו הסופי לתואר:
נתיב כללי:

קורסי
בחינת גמר

נתיב מחקרי:

קורסי
עבודת גמר

50%
40%

בחינת גמר

10%

75%
25%

מועדי הרישו מתפרסמי בידיעו למועמדי ובאתר האינטרנט של המחלקה ומדור רישו
 .2התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינו :תוכנית משותפת ע המחלקה לפסיכולוגיה
להל תאור התוכנית של המגמה בחטיבה יישומית ובחטיבה מחקרית.
בהמש מופיעי תנאי בהצגת מועמדות ,הלי הרשמה ומיו  ,וחברי הסגל.
 .Iחטיבה יישומית
תאור כללי של התכנית
מטרת התכנית להכשיר פסיכולוגי חינוכיי לעבודה במערכות חינוכיות שונות.
התוכנית מבוססת על שלוש הנחות בסיסיות ביחס לתפקידו של הפסיכולוג החינוכי:
א.

עבודתו של הפסיכולוג החינוכי מתמקדת בשלוש מטרות עיקריות המתייחסות לקבוצות
אוכלוסייה שונות:
 .1קידו צמיחה ומניעה ראשונית – קידו התפתחות פסיכולוגית ושיפור תחושת
רווחה נפשית במערכות חינו ובקהילות אליה ה משתייכות.
 .2מניעה שניונית & איתור ומניעה של קשיי תפקודיי ורגשיי בקבוצות סיכו
)למשל :ילדי במשפחות שעברו אובד (
 .3מניעה שלישונית – איתור והתערבות טיפולית בילדי הסובלי מתפקוד לקוי ו/או
ממצוקות רגשיות )למשל ,ילדי הסובלי מליקויי למידה(.

ב.

מוקד העבודה המרכזי של הפסיכולוג החינוכי הוא המערכת הבית ספרית ,תו התייחסות
למערכות אחרות הסובבות את ביה"ס וקשורות אליו )משפחה ,קהילה ,חברה וכו'( ולהקשר
ההתפתחותי.

ג.

תחומי ההתעניינות של הפסיכולוג החינוכי מתייחסי לתהליכי רגשיי ,קוגניטיביי,
חברתיי ,מוטיבציוניי ,ואחרי .ההתייחסות לתחומי אלו יכולה להיות ממוקדת
בתחו ספציפי ,א ג בראיה הוליסטית של יחסי הגומלי המתמידי בי התחומי
השוני.
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תוכנית הלימודי  48) ,נק"ז(
על בסיס ההנחות הבסיסיות הנ"ל פותחה תכנית הלימודי .על הסטודנטי לסיי את חובות השמיעה לתואר
תו שנתיי .פרט לכ  ,כוללת התכנית עבודה )פרקטיקו( בתחנה פסיכולוגית במש יומיי )בשנה א'(
ויומיי )בשנה ב'( וכתיבת עבודת גמר .את עבודת הגמר יש להגיש עד תו השנה השלישית ללימודי.(30.6) .
קורסי חובה
שיטות מחקר למתקדמי במדעי ההתנהגות
פסיכודיאגנוסטיקה א'
פסיכודיאגנוסטיקה ב'
יסודות הקשר הטיפולי ע ילדי ובני נוער
פרקטיקו שנה א'
פרקטיקו שנה ב'
הבנת בי"ס כסביבה רגשית חינוכית – תיאוריה והתנסות.
שיפור בי"ס כסביבה רגשית חינוכית – תיאוריה והתנסות.
פסיכופתולוגיה
אתיקה בפסיכולוגיה
התכנית מבוססת על שבעה תחומי יסוד:
קורסי הקשורי בעבודת הגמר:
א.
קורס מתודולוגיה
קריאה מודרכת
ב.

יסודות הפסיכולוגיה החינוכית:
הבנת בית הספר כסביבה רגשית חינוכית – תיאוריה והתנסות.
שיפור בית הספר כסביבה רגשית חינוכית – תיאוריה והתנסות.

ג.

קורסי הקשורי בעבודת הפרקטיקו בתחנה פסיכולוגית:
פרקטיקו שנה א'
פרקטיקו שנה ב'

ד.

קורסי הקשורי בקידו האוכלוסייה הרחבה בביה"ס ובקהילה:
קורסי אפשריי :עבודת מניעה בקהילה; טיפוח מוטיבציה וכישורי התמודדות בבית
הספר; התבגרות; שיח אישי קבוצתי ,מולטימדיה וחינו  ,התפתחות פרו&חברתית ,ועוד.

ה.

קורסי הקשורי באיתור ומניעה בקבוצות סיכו :
קורסי אפשריי :ליקויי למידה;דיאגנוסטיקה פסיכולוגית חינוכית; גישה רב תרבותית
במניעה ,ועוד.

ו.

קורסי הקשורי באבחו ובהתערבות טיפולית:
יסודות הקשר הטיפולי ע ילדי ובני נוער
פסיכופתולוגיה התפתחותית
קורסי נוספי בתחו לפי בחירת הסטודנט/ית.

ז.

קורסי הקשורי ביסודות החינו :
קורסי אפשריי :תרבות ביה"ס ,פילוסופיה של החינו  ,קורסי הקשורי במולטימדיה
וחינו  ,בעיות נבחרות בלמידה והוראה ,מבט ביקורתי על החינו  ,מושג האוטונומיה.
עתידנות בחינו  ,ועוד.
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.II

חטיבה מחקרית
סטודנטי המעונייני בחטיבה המחקרית יגבשו ,יחד ע היוע//ת ,תכנית אשר תאפשר לה
התמקדות בנושא מחקרי הקשור לפסיכולוגיה חינוכית .במסגרת נושא זה ילמדו הסטודנטי לפחות
 8ש"ש .
ההכשרה תתמקד בהעמקת הידע בתחומי הפסיכולוגיה הנוגעי בחינו ובפיתוח היכולת לייש ידע
פסיכולוגי בחינו  .לחטיבה זו יתקבל מספר קט ביותר של סטודנטי.

 .IIIמער הלימודי בפסיכולוגיה במערכת החינו :תוכנית משותפת ע המחלקה לפסיכולוגיה
מסגרת הלימודי וחובות הלימודי:
ציו מעבר בשיעור ותנאי מעבר משנה לשנה
ציו המעבר בשעורי התוכנית הוא  .70על מנת לעבור משנה א' לשנה ב' בתוכנית ,ממוצע הציוני של
שעורי החובה יהיה  80לפחות .מידת התאמת האישית של הסטודנטי מהווה ג היא שיקול בהמש
הלימודי בתוכנית.
עבודה מעשית
בהיק' של יו&יומיי בשבוע בשנה הראשונה ויומיי בשבוע בשנה
השניה .העבודה תעשה במסגרת של תחנות פסיכולוגיות&חינוכיות באזור הדרו,
תו הדרכה צמודה.
עבודת גמר
על הסטודנטי להגיש את הצעת המחקר עד תו השנה הראשונה ללימודי .הצעת המחקר בהנחית
חבר סגל בדרגת מרצה מ המניי במחלקה )או מאוניברסיטה אחרת
בשיתו' ע חבר סגל מהמחלקה( טעונה אישור של ועדת המוסמכי של המסלול .לאחר אישור ההצעה
ישלימו הסטודנטי את כתיבת עבודת הגמר עד תו השנה השלישית ללימודי ויגישו אותה לשיפוט
לא יאוחר מה&.30.6
הרכב הציו הסופי לתואר:
ממוצע הקורסי 50%
50%
עבודת גמר

תנאי קבלה והצגת מועמדות:
הפרטי המלאי לגבי התנאי לגבי הלי ההרשמה והצגת מעומדות מופיעי בדפי המידע של המחלקה
למדעי ההתנהגות בנושא לימודי פסיכולוגיה לתואר שני ,תחת הכותרות" :הלי ההרשמה" ו "מי זכאי להגיש
מועמדות?" הדרישות העיקריות ה :
 .1תואר ראשו במסגרת תוכנית לימודי במחלקה למדעי ההתנהגות באונ' ב &גוריו )חד&חוגית/
דו חוגי מגמת פסיכולוגיה( או באחד החוגי לפסיכולוגיה באר /בציו ממוצע  85לפחות
בפסיכולוגיה.
 .2תלמיד שנה ג' )העומד לסיי את לימודיו( בתוכניות הנ"ל ,בתנאי שממוצע ציוניו עד
לסיו ההרשמה אינו נמו מ  85בלימודי הפסיכולוגיה ,ובתנאי שצבר לפחות  40נק"ז
בלימודי הפסיכולוגיה )הכוללי ג נקודות זכות מסמסטר א' של השנה בה מציע התלמיד
מועמדותו לתואר שני(.
 .3על פי מדיניות המחלקה לפסיכולוגיה ,לא יבחרו מועמדי על סמ
בפסיכולוגיה א ממוצע זה עולה על ) 87קרי ממוצע מעל  87דינו כממוצע .( 87

ממוצע ציוניה

 .4תואר ראשו ממחלקות שאינ פסיכולוגיה ,בתנאי שהמועמד/ת סיי/סיימה לימודי
השלמה במחלקה לפסיכולוגיה באחת המוסדות מוכרי במל"ג ,כאשר ממוצע הציוני
בתואר הקוד אינו נמו מ&.85
 .5מבח מתא" :אחד מתנאי הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה הוא מעבר מבח מיו ארצי
בפסיכולוגיה שנער ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה) .במקרי חריגי יתקבל ציו ה&
 GRE subjectבמקו במתא"(.
 .6ראיו אישי.
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מיו מועמדי
מיו המועמדי יעשה על בסיס פרופיל ההישגי האקדמיי בתואר הראשו  ,המלצות ,ציוני מבח
המתא ,הצהרת כוונות ,קורות חיי וראיונות.
ההרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה  ,בתארי  21לינואר ומסתיימת בתארי ה 15לפבוראר .ישנה אפשרות
להרשמה דר אתר האינטרט של אוניברסיטת ב גוריו  ,והרשמה ע"י רכישת טפסי הרשמה בחניות דיונו
וסטימצקי.

על המועמדי להגיש ע טפסי הרשמה והמסמכי הבאי:


אישור זכאות לתואר ראשו וגליו ציוני סופי מאושרי )או אישור לכ שיהיו זכאי
לתואר ראשו בתו השנה הנוכחית או גליו ציוני מאושר על ידי הפקולטה לתלמידי שנה
ג'(.



ממוצע משוקלל של כל קורסי הפסיכולוגיה )כולל מינימו  40נק"ז בעת הגשת המסמכי
ועדות להרשמה ל& 54נק"ז לפחות(.
הקורסי המשתקללי בממוצע הפסיכולוגיה:
 .1מבוא לפסיכולוגיה.
 .2מבוא לסטטיסטיקה והסקה סטטיסטית.
 .3פסיכולוגיה ניסויית +תבניות ידע במדעי ההתנהגות+סקרי ושיטות
לינאריות.
 .4פסיכולוגיה חברתית.
 .5אישיות.
 .6פסיכולוגיה קוגניטיבית.
 .7פסיכולוגיה התפתחותית.
 .8למידה.
 .9פסיכולוגיה פיזיולוגית.
 .10סדנא בפסיכולוגיה.
 .11קורסי בחירה.

 .1המלצות – יש למלא רק בטפסי המתאימי )הנמצאי באתר מדור רישו או בסו' הידעו המצור'
לטפסי ההרשמה( .יש לצר' שתי המלצות כאשר אחת מה ממרצה מהאקדמיה ואחת מהשדה.
ההמלצות תשלחנה ישירות למחלקה על ידי המעריכי.
 .2קורות חיי –כתיאור חיי ,סיפור חיי ,מודפס לא יותר משני דפי.
 .3הצהרת כוונות – מה היו השיקולי של לבחירה במגמה ,לא יותר מ&  5שורות .
 .3התמחות בייעו) חינוכי
תיאור כללי
התמחות בייעו /חינוכי מכשירה יועצי חינוכיי לעבודה בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות .ההכשרה
כוללת הכרת מערכת בית הספר על תפקידיה ותפקודיה ,ורכישת המיומנויות הנדרשות למילוי תפקיד היוע/
החינוכי .מיומנויות אלה כוללות אבחו המערכת ,אבחו תפקוד של תלמידי ,מיומנויות תקשורת מסייעת
ודרכי התערבות ומחקר לצרכי יישומיי .התכנית מעניקה לבוגריה תואר מוסמ בייעו /חינוכי .בוגרי
התכנית מתקבלי לעבודה בייעו /במסגרות בתי הספר היסודיי ,חטיבות הביניי והתיכוני ,וכ במסגרות
חינו לא פורמאליות ואחרות בה נדרשת פרספקטיבה ייעוצית&חינוכית .ההוראה בתכנית מתבצעת על ידי
מרצי מהמחלקה לחינו במסלולי לייעו /חינוכי ,פסיכולוגיה חינוכית ,הוראה ומנהל ,וכ על ידי מורי מ
החו /המומחי בתחו הייעו /החינוכי .משרד החינו מכיר בתכנית כבסיס לקבלת רישיו בייעו /חינוכי ,א
מתנה את מת הרישיו בתעודת הוראה.
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מבנה הלימודי
1

תכנית הלימודי היא תוכנית אוניברסיטאית מקיפה ) , (Masters of Arts, M.A.ע תשתית אקדמית&
ייעוצית רחבה ,ואוריינטציה יישומית שהינה בעלת בסיס תיאורטי&מחקרי .התכנית נמשכת שנתיי וחצי
)חמישה סמסטרי( .קיימי שני מסלולי לימודי:
א .נתיב מחקרי ) 56נק"ז( :הסטודנטי בנתיב ה נדרשי ללמוד קורסי בהיק' של  56נקודות זכות
)נק"ז( במש שנתיי וחצי ,לכתוב פרויקט סיו יישומי הכולל הערכת צרכי והתערבות ,ולהשלי
עבודת גמר מחקרית שתוגש לשיפוט עד תו השנה השלישית .סיו מסלול זה בציו העומד בדרישת
האוניברסיטאות מאפשר המש ללימודי דוקטוראט.
ב .נתיב כללי :מסלול ללא עבודת גמר מחקרית )תזה( 2בו נדרשי התלמידי ללמוד היק' של  56נק"ז
במש שנתיי וחצי ,לכתוב פרויקט סיו יישומי הכולל הערכת צרכי והתערבות.
ההכשרה כוללת יומיי )לפחות( של לימודי עיוניי בכל שבוע ,ובנוס' תצפיות ועבודת שדה מודרכת בהיק'
של יו אחד בשבוע ,בכל אחת משתי שנות ההכשרה הראשונות .בסמסטר החמישי ,ההכשרה כוללת יו אחד
לפחות של לימודי בשבוע .סטודנטי בתכנית נדרשי ללמוד קורסי מארבע קבוצות הכוללות (1) :קורסי
ליבה; ) (2מיומנויות ייעו (3) ;/תכני בעבודת הייעו (4) ; /תכני בעבודה חינוכית.
המבנה הכללי ודרישות הלימודי בתכנית אינ מאפשרי עבודה של למעלה מחצי משרה במהל השנתיי
הראשונות ללימודי .במהל שנתיי אלה ,על הלומדי להקדיש ללימודי שלושה ימי מלאי בשבוע
לפחות.
הרכב הציו הסופי לתואר:
75%
קורסי
בנתיב הכללי:

בנתיב המחקרי:

בחינת גמר

25%

קורסי
עבודת גמר

50%
50%

תהלי הקבלה
על מנת להיות מועמד לתכנית ,על הפוני להיות בעלי ניסיו חינוכי ובעלי תואר ראשו ) (B.Aבחינו )מסלול
פסיכולוגיה( ,בפסיכולוגיה ,או במדעי התנהגות מאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה
בממוצע של  85לפחות .סטודנטי בעלי תואר ראשו  (B.Ed).נדרשי לממוצע של  90לפחות .סטודנטי שלא
למדו במסלולי פסיכולוגיה בתואר ראשו נדרשי להשלי את קורסי הקד הבאי בטר יוכלו להיחשב
מועמדי לתכנית:
 .1מבוא לפסיכולוגיה ) 4&6נק"ז(
 .2פסיכולוגיה התפתחותית ) 4נק"ז(
 .3פסיכולוגיה חברתית ) 4נק"ז(
 .4פסיכולוגיה של האישיות או פסיכופתולוגיה ) 4נק"ז(
 .5קורס המקנה בסיס בהבנה והסקה סטטיסטית )כגו  ,מבוא לסטטיסטיקה( ) 4&6נק"ז(
 .6קורס המקנה בסיס בחשיבה מחקרית )כגו  ,מבוא למחקר חינוכי ,כמותי או איכותי( ) 4&6נק"ז(
 .7קורס המקנה בסיס בחשיבה על תהליכי בחברה )כגו  ,מבוא לסוציולוגיה ,מבוא לפילוסופיה,
מחשבת החינו ( ) 4&6נק"ז(
את הגשת המועמדות יש ללוות בשני מכתבי המלצה כאשר לפחות אחד מה צרי להיות ממרצה
באוניברסיטה .בנוס' ,יש לצר' לבקשת המועמדות קורות חיי מפורטי .מועמדי שעברו את שלב המיו
הראשו יוזמנו לראיו  .ההחלטה על הקבלה לתכנית מבוססת על ארבעה מרכיבי :קורות חיי המבטאי
ניסיו חינוכי ואורינטציה ייעוצית ,המלצות ,ראיונות והישגי אקדמיי.

 1תכנית זו מובחנת מתכניות המעניקות  M.Edבייעו אשר הינ בעלות היק ובסיס שוני.
 2תלמידי המתקבלי למסלול היישומי המעונייני לכתוב עבודת גמר )תזה( נדרשי להגיש בקשה רשמית לשינוי
סטאטוס לימודי .על הבקשה להיות מלווה במכתב מחוקר/ת העומד בקריטריוני של המחלקה להנחית עבודת גמר המציי
מוכנות להנחיה של התלמיד/ה.
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תכנית הלימודי
במהל שתי שנות הלימוד הסטודנטי נדרשי ללמוד  6&7קורסי חובה.
)חמישה מה מוגדרי קורסי הליבה של התכנית(:
 .1כלי הערכה ליוע 4) /נק"ז( בשנה א' ובשנה ב' )סה"כ  8נק"ז(.
 .2התנסות בשדה ) 4נק"ז( בשנה א' ובשנה ב' )סה"כ  8נק"ז(.
 .3מתיאוריה לפרקטיקה ) 4נק"ז( בסמסטר החמישי ,שנה ג'.
 .4מתודולוגיה איכותנית ) 4נק"ז( בשנה א' )חובה לשני מסלולי הלימוד(.
 .5מתודולוגיה כמותית ) 4נק"ז( בשנה ב' )חובה למסלול הלימוד הכולל תיזה(.
הקורסי השישי והשביעי מוגדרי כחלק ממיומנויות היוע:/
בנוס' ,על הסטודנטי ללמוד קורסי בחירה המוצעי במסלול לייעו /והתואמי את דרישות התכנית.
במסגרת זו ,על הסטודנטי ללמוד קורסי מתו ארבע הקטגוריות הבאות לפי הפירוט הבא:
מיומנויות ייעו)
קורסי אלה כוללי הכשרה במיומנויות בסיס בעבודה ייעוצית&חינוכית בנוס' למיומנויות שהסטודנטי
רוכשי בקורסי הליבה של התכנית .הקורסי בקטגוריה הנוכחית כוללי מיומנויות כגו קיו מפגש ייעוצי,
ניהול מפגש בי &אישי ,הנחיית צוות ,והתמודדות ע קשיי רגשיי והתנהגותיי אצל ילדי ומבוגרי.
במסגרת ההכשרה ,הסטודנטי בנתיב המחקרי יידרשו לבחור שני קורסי בני ארבע נקודות זכות כל אחד
מקטגוריה זו .הסטודנטי בנתיב הכללי )היישומי( יידרשו לבחור לפחות שני קורסי בני ארבע נקודות זכות
כל אחד מקטגוריה זו.
תכני בעבודת הייעו)
קורסי אלה עוסקי בתכני מרכזיי בעבודה הייעוצית&חינוכית ,ובנושאי בה יועצי נדרשי לעסוק
באופ תדיר כגו לקויות למידה ,תהליכי התפתחות תקיני ופתולוגי ,התפתחות קריירה ,מוטיבציה
ללמידה ,תהליכי חברתיי בהקשרי חינוכיי ,ותהליכי תרבותיי ובי תרבותיי בהקשרי חינוכיי.
הסטודנטי בנתיב המחקרי יידרשו לבחור שני קורסי בני ארבע נקודות זכות כל אחד מקטגוריה זו.
הסטודנטי בנתיב היישומי יידרשו לבחור לפחות שלושה קורסי בני ארבע נקודות זכות כל אחד
מקטגוריה זו.
תכני בעבודה חינוכית
קורסי אלה עוסקי בתכני שוני הרלוונטיי לעבודה ייעוצית&חינוכית ולעבודה חינוכית באופ כללי.
קורסי אלה כוללי ,לדוגמא ,תכני כגו דינאמיקה של קבוצות ,תיאוריות והתערבויות הנוגעות לשימוש
בסמי פסיכו&אקטיביי ,תיאוריות של למידה ,תיאוריות של התפתחות מוסרית ,דרכי התמודדות מהגישה
הסלוטוגנית ,היבטי ארגוניי של בתי ספר ,למידה ארגונית ,חשיבה ביקורתית על מערכת החינו  ,זהות
ישראלית ומערכת החינו  ,ותהליכי והתערבויות רב&תרבותיי בבית הספר .הסטודנטי יידרשו לבחור
לפחות קורס אחד ,א מקסימו שני קורסי ,מקטגוריה זו.
פורטפוליו
כל הסטודנטי בתכנית נדרשי לקיי פורטפוליו אשר יסייע בארגו הידע הנלמד בתכנית תו עיבוד
רפלקטיבי וביקורתי ,ויצירת אינטגרציה.
 4התמחות במנהל חברה ומדיניות החינו
במסגרת התמחות זו קיימת אפשרות להתמחות ממוקדת במגמה להערכה ומדידה במערכות חינו.
)מגמה זו מצויינת בתדפיס הציוני באישור הזכאות ובתעודת מוסמ לתואר(
מטרת ההתמחות:
 .1ליצור מוקדי מחקר בתחו מנהל ,מדיניות חינוכית ,וקהילות בישראל.
 .2להכשיר למערכת החינו סגל בכיר בעל השכלה רחבה ה בתחו המדיניות בישראל ובעול ,ה
בתחו תיאוריות ארגוניות וה בתחו תהליכי חברתיי קהילתיי.
 .3להציג בפני הסטודנטי במסלול רפורמות וחידושי בשדה המנהל והחברה.
 .4לספק התנסויות משמעותיות בתחו המנהל והקהילה.

249

תנאי קבלה:
 .1תואר ראשו )(B.Aבכל חוג או מחלקה מאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה
בציו ממוצע של  85לפחות,, .תואר ראשו  (B.Ed).בממוצע של  90לפחות.
 .2תהלי המיו /קבלה מתבסס על הישגי לימודיי בתואר ראשו  ,מכתבי המלצה וראיו .
 .3סטודנטי שברקע האקדמי שלה חסרי מקצועות חיוניי לתכנית יחויבו בהשלמות
בהתא .לימודי אלו לא יחושבו במניי השעות של לימודי התואר השני.
קורסי השלמה) :הנדרשי ע"פ החלטת ועדת הקבלה(
 .1מבוא לסוציולוגיה של החינו ) 6נק"ז(
 .2שיטות מחקר בחינו ) 6נק"ז(
 .3מבוא למחקר חינוכי איכותי כמותי ) 6נק"ז(
ההרשמה להתמחות זו תעשה בחודשי ינואר ופברואר בלבד.
בתוכנית קיימי שני נתיבי לימוד:
נתיב כללי )פרויקט גמר  +בחינה( ונתיב מחקרי )כתיבת עבודת גמר(.
א .נתיב כללי ) 42נק"ז(
תכנית הלימודי:
לימוד קורסי בהיק'  42נק"ז מה:
קורסי חובה ) 18נק"ז(:
& תיאוריות בסיסיות במנהל החינו ) 2נק"ז( – חובה שנה א'
& תיאוריות מתקדמות במנהל החינו ) 2נק"ז( – חובה שנה א'
& מתודולוגיה מחקרית איכותית ) 4נק"ז( – חובה שנה א'
& מבוא לכלכלה ללא כלכלני )  4נק"ז( – חובה
& קורס הערכת פרויקטי ) 6נק"ז( – חובה
קורסי בחירה ) 24נק"ז( – קורסי בחירה בהיק' של  20נק"ז מתכנית הלימודי של
התוכנית.
&  4נק"ז קורסי בחירה מחו /לתוכנית ההתמחויות האחרות) .במחלקה לחינו (.
בחינת גמר – ציו עובר בבחינת גמר הינו  75לפחות .בבחינה רשאי להשתת'
סטודנטי שסיימו חובות שמיעה לתואר בתו השנה השנייה ללימודי.
ב .נתיב מחקרי ) 42נק"ז(
תכנית הלימודי:
לימוד קורסי בהיק' של  36נק" מה:
קורסי חובה ) 16נק"ז(
& תיאוריות בסיסיות במנהל החינו ) 2נק"ז( – חובה שנה א'
& תיאוריות מתקדמות במנהל החינו ) 2נק"ז( – חובה שנה א'
& מתודולוגיה כמותית ) 4נק"ז( – חובה שנה א'
& מתודולוגיה איכותית ) 4נק"ז( – חובה שנה א'
& מבוא לכלכלה ללא כלכלני )  4נק"ז( – חובה
קורסי בחירה ) 20נק"ז( נק"ז & קורסי בחירה מתכנית הלימודי.
 4נק"ז קורסי בחירה מחו /לתכנית הלימודי )במחלקה לחינו בהתמחויות אחרות(.
עבודת גמר בהיק' של  6נק"ז .את עבודת הגמר על הסטודנט להגיש לשיפוט לא יאוחר מתו השנה
השלישית ללימודי.
מעבר מנתיב כללי ) יישומי( לנתיב מחקרי מותנה בציו ממוצע  90בלימודי ובאישור ועדת
המוסמכי המחלקתית והפקולטית לנתיב.
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עבודת גמר
 .1סטודנטי שבחרו בנתיב המחקרי ובקשת אושרה ע"י ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית
יבחרו מנחה מבי מרצי המחלקה בדרגת מרצה מ המניי ומעלה .הסטודנטי בהנחיית המנחה
יכינו הצעה לעבודת מחקר.
 .2ההצעה תוגש באמצעות המנחה לדיו בפני קורא אחר עד תו השנה הראשונה ללימודי.
לכשתאושר ההצעה יתחילו הסטודנטי בעבודה בהדרכת המנחה.
 .3קוראי ההצעה חייבי לאשרה או לדחותה תו  60יו ,לכל היותר ,מיו הגשת ההצעה לדיו .
שיפוט עבודת הגמר
 .1היק' העבודה – היק' עבודת גמר לא יעלה על  100עמודי
 .2עותק נוס' של עבודת הגמר ייבדק ויאושר טר שליחתו לשיפוט ע"י המנחה תו חודש ימי.
 .3העבודה המאושרת תועבר לשיפוט )לשני שופטי לפחות כשאחד מה הינו המנחה(.

הרכב הציו הסופי לתואר:
ממוצע קורסי
בנתיב הכללי
בחינת גמר
בנתיב המחקרי

85%
15%

קורסי
עבודת גמר

50%
50%

המגמה להערכה ומדידה במערכות חינו ) 42נק"ז(
המגמה מקנה כלי תיאורטיי ויישומי למדידה והערכה של פרויקטי ,תוכניות ,מדיניות ,תהליכי קבלת
החלטות והישגי ,הדרושי למנהלי ומבצעי בכל רמות הארגו .
המגמה מכשירה חוקרי בתחומי הערכה ומטא&הערכה.
בנוס' ,המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בהערכה ומדידה של מערכות חינוכיות ,בנושאי הכוללי סוגיות
תיאורטיות ואתיות ,כמו ג מעשיות כמו תכנו הערכה ,איסו' וניתוח נתוני ,מת משוב ,ותמיכה ביישו
המלצות הערכה .כל זאת תו שיתו' הלקוח וקידו מיומנויותיו בניהול מבוסס ידע ,קבלת החלטות ,ושיפור
תהליכי.
הלימודי במסגרת המגמה להערכה ומדידה מתנהלי בשני נתיבי לימוד :מחקרי )ע עבודת גמר( וכללי
)קורסי ובחינת גמר(
תוכנית הלימודי
קורסי החובה כוללי:
& שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות,
& תורת המבחני,
& הערכת פרויקטי,
& תיאוריה של הערכה
& אתיקה של הערכה
& חשיבה מדעית ביקורתית
& מבוא לכלכלת חינו
& קורסי נוספי שעוסקי במבנה מערכת החינו  ,מערכות ארגוניות ותחומי משיקי.
התוכנית כרגע בהרצה ויתכנו בה שינויי.
קבלה לתכנית
תנאי הקבלה לתכנית זהי לתנאי הקבלה להתמחות במנהל ,חברה ומדיניות החינו כמפורט בתנאי הקבלה
בעמ' (248
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לימודי תעודת הוראה
)סימ מחשב (130
היחידה לקידו המקצועיות בחינו מפעילה שני מסלולי :דו,שנתי ,לסטודנטי ,וחד,שנתי ,למורי
חסרי תעודת הוראה ולקבוצות ייחודיות .אלו ה תוכניות לרכישת מקצוע ,הדומות להכשרת פסיכולוגי
חינוכיי ,עובדי סוציאליי ,קלינאי תקשורת ,מאבחני דידקטיי ועובדי סיעוד.
המיזוג של תיאוריה ויישו נעשה בסדנאות שבה מוצגי היבטי תיאורטיי ,אשר מודגמי
ומיושמי בהתנסויות של המשתתפי ,בצורות של מחקרי פעולה קטני ופיתוח וניסוי של
תוכניות הוראה.
הבוגרי מקבלי תעודת הוראה המאפשרת לקבל ממשרד החינו והתרבות רישיו הוראה קבוע
)בתנאי שנקבעו בחוזר המנכ"ל של משרד החינו מספר ל"ז(.
ללימודי תעודת ההוראה יכול להירש כל סטודנט שסיי לפחות  2שנות לימוד לתואר הראשו
באחת מ המחלקות הבאות:
•

בהיק' של לפחות  54נק"ז אקדמיות :מקרא ,לשו עברית ,ספרות עברית ,מחשבת ע
ישראל ,ארכיאולוגיה ,היסטוריה ,פוליטיקה וממשל )מדעי המדינה( ,גיאוגרפיה ,אנגלית,
פילוסופיה ,אומנות ,מזרח תיכו  ,תקשורת.

•

במחלקות חינו )במסלול מצטייני – פסיכולוגיה חינוכית( ומדעי ההתנהגות ,בהיק' של  80נק"ז
לפחות ובממוצע של  80לפחות.

•

תלמידי הפקולטה למדעי הטבע במקצועות :ביולוגיה ,פיסיקה ,כימיה ,גיאולוגיה ,מדעי המחשב,
ומתמטיקה נדרשי לתוכנית חד מחלקתית.

•

בוגרי הפקולטה להנדסה מאוניברסיטאות באר ,/רשאי לקבל תעודת הוראה במקצועות
מדעי הטבע  ,מתמטיקה ומחשבי ובלבד שישלימו את הקורסי הנדרשי ע"י המחלקות
הרלוונטיות.

•

סטודנטי בעלי תואר ראשו מאוניברסיטה מוכרת באר ,/בעלי ציו סופי מ& 85ומעלה
רשאי ללמוד את התוכנית בשנה אחת +התנסות בהוראה – בהיק' של  36נק"ז.

•

סטודנטי בתו שנה שנייה ללימודיה לתואר ,שציוניה ה מ& 85ומעלה יכולי להירש
לתעודת הוראה למסלול של  3סמסטרי  +התנסות בהוראה – בהיק' של  38נק"ז.

במסלול הדו&שנתי היק' הלימודי הוא  40 &36נק"ז ובמסלול החד&שנתי למורי  32נק"ז.
פתיחת התוכניות למצטייני מותנית במספר מינימאלי של מתקבלי )כפי שייקבע ע"י
האוניברסיטה(
ההרשמה לכל המסלולי היא במדור רישו.
שימו לב,
•

פתיחת כל אחד מ המקצועות מותנית במספר מינימאלי של מתקבלי )כפי שייקבע ע"י
האוניברסיטה( ויתכנו שינויי בתוכנית א הנסיבות באוניברסיטה יחייבו זאת.

•

תקנות משרד החינו והתרבות ותנאי הרישוי מטילי על כל סטודנט דרישות נוספות שאינ
באחריות לימודי תעודת הוראה.
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•

מי שיידרשו להשתת' בשיעורי השלמה ,עפ"י משרד החינו  ,יירשמו אליה במחלקות
המתאימות וישלמו שכ"ל בהתא.

•

משרד החינו רשאי לדרוש תואר שני כדי לקבל רישיו הוראה לכתות י"א&י"ב.

•

ע"פ החלטת משרד החינו כל מורה חדש )שיש לו תעודת הוראה( צרי לעבוד בהוראה בשנת
סטאג' ,בהיק' של שליש משרה לפחות ,כתנאי לקבלת רישיו הוראה .מורי כאלה
משתתפי בסדנת סטאז' בת שעתיי שבועיות לאור שנת לימודי אקדמית .את הנוסח
המלא של ההחלטה וההליכי לקבלת רישיו לעסוק בהוראה נית לראות באתר הסטאז'
.www.education.gov.il/staj

א .המסלול הדו שנתי
תנאי הקבלה
•

 .1שנתיי אקדמיות מלאות בלימודי לתואר ראשו מכל אוניברסיטה באר ,/בציו ממוצע של 75
לפחות.
 .2הצלחה בבחינה בהבעה בכתב ובראיו האישי.
 .3ההחלטה על קבלת של מועמדי ממכללות אקדמיות או אוניברסיטאות מחו"ל בעלי ממוצע
תואר של  75לפחות תובא לדיו בועדת ההוראה של היחידה.
 .4סטודנטי להוראת מקרא ,היסטוריה ,אנגלית ,מתמטיקה ומדעי המחשב,
ואזרחות חייבי בלימודי השלמה כמפורט להל .

 .5סטודנטי מהאוניברסיטאות באר ,/בעלי ממוצע תואר מעל  •85יתקבלו אוטומטית )ללא בחינות
כניסה(  .הקבלה מותנית בתשלו מקדמה עד שבועיי מיו קבלת מכתב הקבלה.
מש ומיבנה הלימודי
ביחידה לקידו המקצועיות בחינו יש חובת נוכחות בכל השיעורי ,אלא א נאמר אחרת.
הלימודי נמשכי שנתיי ,ישנ שיעורי חובה והתנסות בהוראה בהיק' של עד  40נק"ז אקדמיות.
בשנה הראשונה הלימודי בימי ה' ,בשעות  ,16:00&8:00כאשר ההתנסות בהוראה בבית הספר
מתקיימת בשעות  ,8:00&12:00ובימי א' ,בשעות .18:00&14:00
בשנה השנייה יו הלימודי הוא יו א' ,בשעות  18:00&12:00ויו נוס' של התנסות בהוראה בבית ספר
על יסודי ,בהיק' של  6ש"ש בסה"כ ,על פי קביעת היחידה )במקרי חריגי תאושר התנסות בבי"ס ע"פ
הצעת הסטודנט(.
סטודנטי שיהיו זכאי להשתת' בסדנת הסטאז' )ראה/י מטה( יתחילו את לימודיה בשעה .10:00
וימלאו את מטלות ההתנסות במסגרת עבודת בבית ספר.
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תוכנית הלימודי
שנה ב'

שנה א'

 4נק"ז

סדנה להוראת מקצוע

 4נק"ז

ניהול כיתה ושונות לומדי

התנסות בהוראת המקצוע
היבטי פסיכולוגיי וסוציולוגיי בהוראה
מדידה בחינו

 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

 4נק"ז
חינו חברתי &ערכי&אזרחי
הכנת חומרי במקצוע ההוראה  2נק"ז
סדנא יישומית של חינו חברתי  4נק"ז
וניהול כיתה

שונות בי לומדי
סוגיות קריירה בבית הספר
היבטי ארגוניי של בית הספר
פסיכולוגיה של הלמידה

 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

סדנת סטאז' **
התנסות בביה"ס

 4נק"ז
 2נק"ז

סה"כ

 22נק"ז

סה"כ

 16נק"ז

תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' ולקבלת תעודת הוראה
 .1ציו  ,70לפחות ,בסמינר הדידקטי ובהתנסות במקצוע ההוראה.
 .2ציו ממוצע של  ,70לפחות ,בלימודי שנה א'.
 .3ציו ממוצע של  ,70לפחות ,בסדנת הסטאז' ובהתנסות של שנה ב'.
 .4ציו ממוצע משוקלל של  ,70לפחות ,בכל לימודי שנה א' ושנה ב'.
ב .המסלול החד שנתי למורי בעלי ותק בהוראה
מבנה ומש הלימודי
•

המסלול נועד א .למורי ותיקי חסרי תעודת הוראה ) 32נק"ז(.
ב .לבעלי תואר שני בייעו /חינוכי ופסיכולוגיה ,תעודת הוראה במדה"ח ) 38&40נק"ז(.

•

התוכנית כוללת שיעורי דידקטיי המכווני לתחו הידע וקורסי פדגוגיי כלליי ,בהיק' של 32
נק"ז .חלק מ השיעורי משותפי לסטודנטי משני המסלולי .ייתכנו ביקורי של סגל היחידה
והסטודנטי בבתי הספר של המורי במסלול החד שנתי.

•

פתיחת כל אחד מ הסמינרי הדידקטיי למקצועות ההוראה השוני ,מותנית במספר מינימלי של
מתקבלי )שיקבע ע"י האוניברסיטה(.

•

מי שחייב בשיעורי השלמה בתחו הידע )ראה/י עמוד הבא( ,עפ"י תנאי הרישוי של משרד החינו ,
יירש במחלקות המתאימות וישל שכר לימוד לפי תקנות האוניברסיטה.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
• לסטודנטי בשנה ב' ,הממוצע מחושב לפי שלושה סמסטרי ראשוני.
** בכפו' לשינויי
*** למשתתפי בתוכנית הסטאז' בלבד .סדנת הסטאז' תחלי' את הסדנה היישומית למשתתפי אלו.
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תנאי הקבלה
יתקבלו מורי:
א .בעלי תואר ראשו במקצוע ההוראה ,מאוניברסיטה מוכרת באר 52) /נק"ז אקדמיות ,לפחות,
במקצוע ההוראה( ,בממוצע תואר  70ומעלה.
ב.

ותק של שנתיי לפחות בהוראה בחט"ב ו/או בחט"ע.

ג.

מומלצי ע"י מנהל בית הספר.

ד.

מקו עבודה מובטח בבית ספר לשנת הלימודי הבאה )תשס"ז(.

ה .בחינת כושר ההבעה בכתב.
ו.

ראיו אישי

ז.

לתוכנית ההוראה במדעי החברה יוכלו להירש בעלי תואר שני בייעו /חינוכי ובפסיכולוגיה.
במקרי חריגי תישקל מועמדות של סטודנטי בשנת לימודיה השנייה ,לתואר שני,
במקצועות אלו.

ציו ממוצע שנתי  70הוא תנאי לקבלת תעודת הוראה.
עלות התוכנית 100% :שכר לימוד לשנת לימודי אקדמית )לא כולל השלמות(.

מש ומבנה הלימודי
הלימודי נמשכי שנה אקדמית מלאה ,יומיי בשבוע.
ימי :א'  , 20:00&12:30ג'  20:00&14:30או ה' 12:00&18:00

שיעורי השלמה במחלקות האקדמיות
כל סטודנט אחראי להשתתפותו בשיעורי ההשלמה ,לה נדרש להירש כחלק מחובת לימודי לתעודת
הוראה) .אנו מציעי לשמוע אות כחלק מהלימודי הכלליי של התואר(.
היסטוריה
לתלמידי היסטוריה של ע ישראל :מבואות מהיסטוריה כללית :עת חדשה ,ימי הביניי,
העת העתיקה.
לתלמידי היסטוריה כללית :מבואות מהיסטוריה של ע ישראל ) 3התקופות(
מקרא
כפי שייקבע על ידי המסלול להוראת מקרא במחלקה למקרא.
מתמטיקה ומדעי המחשב
כפי שייקבע על ידי המחלקה למתמטיקה או מדעי המחשב ,למי שאינ לומדי במסלול להוראת
מתמטיקה ומדעי המחשב )בפקולטה למדעי הטבע(.
הקורס "בעיות נבחרות במתמטיקה" ,הינו קורס חובה לכל הלומדי להוראת המתמטיקה.
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אנגלית
בלשנות מיושמת
אזרחות
חינו ערכי ואזרחי –
משפט ,מדינה וחברה –
דת ,מדינה וחברה &
תיאוריות דמוקרטיות &
מבנה החברה הישראלית  +מיז –

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז

מדעי החברה
פסיכולוגיה
פסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה חברתית
פסיכולוגיה של האישיות

סוציולוגיה
יסודות הסוציולוגיה
מבנה חברתי של ישראל
הפרט בחברה
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פילוסופיה
)סימ מחשב (131
לימודי לתואר ראשו
מטרת הלימודי
המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידי מגוו רחב של קורסי ברמות מדורגות ובמתכונות שונות .מטרת
הלימודי במחלקה כפולה :להציג בפני התלמיד את תורותיה ומפעל של גדולי הפילוסופי הקלאסיי
והמודרניי ולפתח אצל התלמיד כלי"ניתוח ומחשבה ביקורתית תו"#כדי התמודדות ע בעיות פילוסופיות
שונות.
מבנה הלימודי
הלימודי במחלקה מתקיימי על פי ארבע תוכניות לימוד:
א .תכנית ראשית –  80נק"ז.
ב.

תכנית דו"מחלקתית –  54נק"ז.

ג.

מחלקה משנית "  28נק"ז.

ד.

חטיבה –  14נק"ז )סימ מחשב .(181

החובות בתוכניות הלימוד השונות
א .פילוסופיה בתכנית מחלקה ראשית 80 :נק"ז
ב .פילוסופיה בתכנית דומחלקתית 54 :נק"ז
חובות שנה א'
 .1מבוא לפילוסופיה " מטאפיסיקה

 2נק"ז

 .2מבוא לפילוסופיה – אתיקה ופילוסופיה מדינית
 .3תרגיל במבוא לפילוסופיה :קריאה וכתיבה )א'"ב'(
 .4תולדות הפילוסופיה היוונית  +תרגיל )א'"ב'(
 .5מבוא ללוגיקה )א'(  +תרגיל
 .6מבוא ללוגיקה )ב'(  +תרגיל או חשיבה בקורתית+תרגיל

 2נק"ז
 4נק"ז
 6נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז

חובות שנה ב'
פילוסופיה החדשה :מדקארט עד קאנט )א'"ב'(
תרגיל בפילוסופיה חדשה :מדקארט עד קאנט )א'"ב'(

 4נק"ז
 4נק"ז

בנוס ,לקורס הנ"ל חייב כל סטודנט לשנה ב' לבחור שניי מתו #ארבעת קורסי
המבוא הבאי:
 .1מבוא לפילוסופיה של הלשו

 3נק"ז

 .2מבוא לפילוסופיה מדינית
 .3מבוא לפילוסופיה של הנפש
 .4מבוא לאסתטיקה
 .5מבוא לפילוסופיה של הדת

 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז
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חובות שנה ג'
פילוסופיה חדישה :הזר הקונטיננטלי )א'"ב'(
או פילוסופיה חדישה :הזר האנליטי – שני קורסי בחירה

עד

 6נק"ז
 6נק"ז

כל תלמיד חייב להשתת ,בשני סמינרי לפי בחירתו.

עד

 8נק"ז

סטודנטי במחלקה ראשית רשאי לקחת קורסי בחירה במחלקות אחרות באישור המחלקה לפילוסופיה.

פילוסופיה בתכנית מחלקה משנית ) 28נק"ז(
חובות שנה א'
מבוא לפילוסופיה " מטאפיסיקה
מבוא לפילוסופיה – אתיקה ופילוסופיה מדינית
תרגיל במבוא לפילוסופיה :קריאה וכתיבה )א'"ב'(

 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז

אחת מ האפשרויות הבאות:
 .1מבוא ללוגיקה  +תרגיל )א'"ב'(
 .2מבוא ללוגיקה )א'(  +תרגיל וחשיבה בקורתית  +תרגיל

 6נק"ז
 6נק"ז

 .3מבוא לפילוסופיה יוונית  +תרגיל )א'"ב'(

 6נק"ז

חובות שנה ב'
פילוסופיה חדשה :מדקארט עד קאנט )א'"ב'(

 4נק"ז

)ההשתתפות בתרגיל אינה חובה ואינה מקנה נק"ז(
אחד מקורסי המבוא של שנה ב'

 3נק"ז

חובות שנה ג'
סמינר אחד לפי בחירת התלמיד

 3"4נק"ז

שעורי בחירה סמסטריאלי

 3"4נק"ז

תכנית זו מיועדת ג לתלמידי הלומדי במסלול לימודי רבתחומיי )ב.א .כללי לשעברמס' מחשב .(147
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לימודי לתואר שני בפילוסופיה
)סימ מחשב (1312
מטרות לימודי התואר השני במחלקה לפילוסופיה
לתכנית לימודי התואר השני בפילוסופיה שלוש מטרות:
)א( להרחיב ולהעמיק את לימודי התואר הראשו בפילוסופיה ,לשכלל את כלי"הניתוח והמחקר של
הסטודנטי לפילוסופיה ,להמשי #לפתח אצל מחשבה עצמאית ביקורתית ולאפשר לה להתמחות
בנושאי ספציפיי;
)ב( לתרו ללימודי בי "תחומיי בשיתו",פעולה ע מחלקות אחרות באוניברסיטה ,בשי לב לכ #כי
סוגיות פילוסופיות שונות )כגו אלו הנדונות בפילוסופיה של המדע ,פילוסופיה של המתמטיקה,
פילוסופיה של הרוח ,פילוסופיה של ההיסטוריה ,פילוסופיה של האמנות ועוד( נוגעות במישרי בתחומי
מחקר של מחלקות אחרות;
)ג( להכשיר מורי לפילוסופיה בכיתות של בית"הספר התיכו .
תנאי קבלה
)א(

בוגרי תואר ראשו ממוסד אקדמי מוכר באר 0או בחו"ל שממוצע ציוניה  80לפחות.

)ב (

ראיו אישי ,לפי הצור.#

)ג(

בוגרי תואר ראשו בתחו אחר ,ידרשו להשלי קורסי בפילוסופיה במסגרת לימודי השלמה לקראת
תואר שני .מכסת לימודי ההשלמה תיקבע לגבי כל סטודנט בנפרד על"ידי ועדת הקבלה המחלקתית.
ציו המינימו לש קבלה לתואר שני במעמד מ המניי הינו לפחות  80בכל קורס .את קורסי ההשלמה
יש לסיי עד תו שנת הלימודי הראשונה ובאישור ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית תו#
שנתיי.

)ד (

חובת אנגלית – השלמת כל חובות האנגלית כשפה זרה ראשונה עד לרמת "אנגלית מתקדמי "2
במסגרת התואר הראשו בציו  75לפחות )ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.

מש $הלימודי בתואר שני הינו שנתיי
תכנית הלימודי
)א( תכנית הלימודי מבוססת על קבוצות"לימוד קטנות המלוות בהדרכה אישית .ההדרכה האישית ניתנת
על"ידי אחד ממרצי המחלקה אשר עובד ע הסטודנטי במהל #הלימודי .במסגרת ההדרכה האישית
יהיה מעקב שוט ,אחר התקדמות של הסטודנטי.
)ב (

הלימודי לתואר שני מתקיימי בשני נתיבי לימוד :נתיב מחקרי ונתיב כללי .

תנאי השתתפות מעבר וסיו בקורסי
)א(

ציו עובר בכל קורס בלימודי התואר השני הוא .65

)ב (

סטודנטי שנכשלו בקורסי חובה או השלמה פעמיי ,יופסקו לימודיה.

)ג(

סטודנטי בתואר שני רשאי לגשת למועד אחד בחינה אחד בלבד.
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נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
הקבלה לנתיב המחקרי מותנית באישור ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית .יתקבלו
סטודנטי אשר עבודת במהל #השנה הראשונה ללימודי התואר השני מעידה על יכולת מחקר,
ואשר נסחו רעיו למחקר ומצאו מנחה.
 .1הסטודנטי ילמדו קורסי בהיק ,של  32נק"ז ויכתבו עבודת גמר בהיק ,של  8נק"ז.
 24 .2נק"ז לפחות יהיו בקורסי הניתני מטע המחלקה.
 .3סטודנטי בנתיב המחקרי רשאי להשתת ,בסמינרי ובשעורי מלימודי התואר הראשו של
המחלקה בהיק ,שלא יעלה על  6נק"ז .הסטודנטי הלומדי בקורסי אלה אינ רשאי להגיש
עבודות סמינר.
 .4הציו בכל קורס נקבע על יסוד בחינה ו/או עבודה בכתב כמו ג על בסיס ההשתתפות בקורס.
 .5הסטודנטי יצטרכו להגיש  2עבודות סמינר במהל #הלימודי .עבודות סמינר תהיינה בקורסי
מלימודי התואר השני במחלקה.
 .6הסטודנטי יעבדו ע מנחה לעבודת הגמר בתיאו ובאישור של ועדת המוסמכי המחלקתית .על
הסטודנטי להגיש הצעת מחקר עד תו השנה הראשונה ללימודי ובאישור חריג של ועדת
המוסמכי המחלקתית עד תו הסמסטר השלישי ללימודי .סטודנטי אשר לא יעמדו בלוח
זמני זה ,המש #לימודיה בנתיב המחקרי יובא להחלטת ועדת המוסמכי המחלקתית
והפקולטית .יש להגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תו השנה השלישית ללימודי .סטודנטי
המבקשי להחלי ,מנחה יפנו בבקשה מנומקת לוועדת המוסמכי המחלקתית .החלפת המנחה
מותנית באישור הועדה המחלקתית והפקולטית .ציו עובר בעבודת הגמר הינו .75
 .7הסטודנטי יבחנו בחינה ביבליוגרפית מקיפה במהל #הלימודי .תארי #הבחינה יקבע בתאו ע
ועדת המוסמכי המחלקתית .על כל הסטודנטי לגשת לבחינת גמר לא יאוחר מתחילת השנה
השנייה ללימודיה .ציו עובר בבחינת הגמר הוא .75
מתכונת הבחינה :מתו #רשימה ביבליוגרפית קבועה ,שאושרה ע"י מועצת המחלקה ,יבחרו הסטודנטי
כ"  16פריטי מתו #שני מדורי חובה )פילוסופיה יוונית ופילוסופיה חדשה( ומתו #שני מדורי בחירה.
בחירה זו תער #בהתייעצות ע ועדת המוסמכי המחלקתית ובאישורה .הבחינה תיער #בכתב ותיבדק
ע"י מרצי המחלקה.
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הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
 .1הסטודנטי ילמדו  10קורסי בהיק ,של  40נק"ז.
 .2לפחות  28מתו 40 #נק"ז תהיינה במסגרת המחלקה.
 .3יתרת הנקודות תהיינה ממחלקות אחרות ובתנאי שהקורסי ה בעלי זיקה לפילוסופיה ,ברמת
תואר שני.
 .4סטודנטי בנתיב הכללי רשאי להשתת ,בסמינרי ושעורי מלימודי תואר ראשו של בהיק ,של
 8נק"ז לכל היותר .סטודנטי הלומדי בקורסי אלה אינ רשאי להגיש עבודת סמינר.
 .5הציו הסופי בכל קורס נקבע על יסוד בחינה ו/או עבודה בכתב כמו ג על בסיס ההשתתפות בקורס.
 .6הסטודנטי בנתיב הכללי נדרשי להגיש  3עבודות סמינר במהל #הלימודי.
 .7הסטודנטי ידרשו להיבח בבחינת גמר ביבליוגרפית מקיפה במהל #הלימודי .תנאי הבחינה
ומתכונתה כמפורט בסעי 7 ,של הנתיב המחקרי.
השתתפות בסמינר המחלקתי במש #שנתיי תזכה את הסטודנטי )בשני הנתיבי( בשתי נקודות זכות .עבור כל
נקודת זכות יהיה על הסטודנטי לכתוב עבודת רפרט קצרה על אחת ההרצאות שניתנו בסמינר.

הרכב הציו הסופי לתואר
בנתיב המחקרי
50%
קורסי
40%
עבודת"גמר
10%
בחינת הגמר
בנתיב הכללי
קורסי
בחינת גמר

75%
25%
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לימודי התואר השלישי בפילוסופיה
מטרות לימודי התואר השלישי
לתכנית לימודי התואר השלישי בפילוסופיה באוניברסיטת ב "גוריו שתי מטרות עיקריות:
א.פיתוח מחקר פילוסופי מקורי ,מעמיק ושיטתי בכל התחומי וההתמחויות המוכרי בפילוסופיה.
ב .הכשרת עתודת מרצי/ות וחוקרי/ות ברמה אוניברסיטאית בתחומי הפילוסופיה השוני.
תכנית הלימודי
תכנית הלימודי לתואר שלישי במחלקה לפילוסופיה נסמכת על תקנו אוניברסיטת ב "גוריו
נספח יב'/התקנו האקדמי( ,ועל תקנות הועדה הפקולטית ,לתלמידי מחקר .תפקידה של תוכנית זו לייש תקנות
אלה .תכנית הלימודי תנוהל ע"י ועדת תלמידי המחקר במחלקה.
מסלולי לימודי
ללימודי התואר השלישי במחלקה לפילוסופיה יתקבלו תלמידי/ות בשלושה מסלולי אלטרנטיביי:
א .המסלול הרגיל " מסלול זה מיועד למועמדי/ות בעלי תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטה מוכרת.
ב .המסלול המשולב " מיועד לתלמידי/ות תואר שני במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת ב "גוריו או במוסד
אקדמי מוכר אחר ,הנמצאי/ות בשלב מתקד והוכיחו יכולת מחקר בולטת בעבודת המחקר שלה,
ומחקר נית להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכ  ,המקוריות והחידוש.
ג .המסלול הישיר " לתלמידי/ות מצטייני בעלי תואר ראשו בפילוסופיה .מסלול זה יאפשר לימודי לקראת
התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרשמה קודמת בתוכנית לימודי לתואר שני.
תנאי קבלה
כמפורט בתקנו האקדמי )נספח י"ב( ותקנות הועדה הפקולטית.
במסלול הרגיל " מועמד יוכל להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת המחלקה לפילוסופיה ובאישור הועדה
לתלמידי מחקר של הפקולטה .נוס ,לנ"ל על המועמד למלא את כל התנאי הבאי:
 .1בעל תואר שני בפילוסופיה של אוניברסיטת ב "גוריו או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר ,שהשיג
ציו כללי של  85לפחות בלימודי ו"  85לפחות בעבודת הגמר לתואר שני.
 .2בעל הכשרה מספקת לש מחקר במקצוע שבחר בו.
על התלמיד להגיש ע הרשמתו הצעת נושא מחקר בהיק ,של כשני עמודי לפחות ,מאושרת ע"י המנחה.
בהצעתו הוא יציי את מצב המחקר הקיי בתחו הנושא ואת התרומה שעשויה להיות למחקר המוצע באותו
נושא .ההצעה תכלול רשימה ביבליוגרפית.
הממליצי לקבלתו ללימודי יהיו חוקרי מדרגת מרצה בכיר ומעלה העוסקי בעבודת המדעית בתחו
קרוב לנושא המוצע.
הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר רשאית לקבל ג מועמד שאינו עונה לדרישות בסעי 1 ,א השתכנעה
שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת ע"י לימודי השלמה באוניברסיטת ב "גוריו בנגב בתקופה שלא תעלה על
שנה אחת .הועדה תטיל על המועמד להירש כתלמיד מתמחה למחקר ותקבלו לתכנית מיוחדת מתו #התייעצות
ע הגורמי הנוגעי בדבר .הועדה תדו בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל ללימודי מחקר לאור הישגיו בתו שנת
הלימודי .הלי #זה יתבצע בתיאו ע ועדת תלמידי המחקר במחלקה.
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המסלול המשולב
 .1על קבלה למסלול המשולב יוחלט לגבי תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקד של מחקר והוכיח יכולת
בולטת בעבודת המחקר שלו ,ומחקרו נית להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכ  ,המקוריות
והחידוש.
 .2על המועמד לסיי את מלוא תכנית הלימודי לתואר שני )דהיינו את כל חובותיו מבחינת מספר הנקודות
שעליו לצבור( בציו  85לפחות .כמו כ על המועמד להגיש פרק מעבודת המחקר ולזכות בציו  85לפחות על
פרק זה.
 .3ע אישור השתלבות התלמיד במסלול המשולב יחולו עליו הכללי החלי על המועמדי האחרי
הלומדי לתואר שלישי .הרשות להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב תינת על ידי הועדה
האוניברסיטאית לתלמידי מחקר על סמ #המלצת המנחה והועדה המחלקתית ללימודי מוסמכי.
א נתנה רשות כנ"ל יגיש התלמיד סיכו קצר של תוצאות עבודת המחקר לתואר שני ותכנית מחקר
לתואר שלישי .התלמיד יבח על מחקרו לתואר השני ועל תכנית המחקר לתואר השלישי לפי המתכונת
הנוהגת לבחינה זו .עמד התלמיד בבחינה " יתקבל למסלול המשולב וכ יוענק לו תואר שני .לא עמד
התלמיד בבחינה " יחולו עליו הכללי הנהוגי לתלמידי תואר שני.
 .4עבודת המחקר שבצע התלמיד לפני שהתקבל למסלול המשולב תוכל להיכלל בתזה שלו לקבלת הדוקטורט.
 .5המחלקה לפילוסופיה תוכל להגיש לועדה לתלמידי מחקר הצעה מנומקת לדרישות נוספות מתלמיד שלה
הלומד במסלול המשולב.

המסלול הישיר
תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת המחלקה לפילוסופיה ובאישור ועדת לימודי תואר שלישי
הפקולטית .בנוס ,,על המועמד למלא את כל התנאי הבאי:
.1

בעל תואר ראשו בפילוסופיה של אוניברסיטת ב "גוריו בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי אחר,
שהשיג ציו כללי של לפחות  85או שהועדה ללימודי מחקר השתכנעה על סמ #נתוני אחרי שהנ"ל סיי
את לימודיו ברמת הישגי השווה לזו של העשירו העליו של התלמידי במקצוע שלו.

.2

לחילופי  ,תלמיד תואר שני בפילוסופיה שסיי את לימודי התואר השני בהצטיינות מיוחדת יוכל להתקבל
למסלול הישיר .

.3

הכשרה מספקת לש לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו ,לפי שיקול הועדה .תלמיד יוכל
להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי .הטיפול בבקשה להתקבל למסלול הישיר
יהיה דומה בשאר פרטיו לטיפול בקבלה ללימודי מחקר במסלול הרגיל.

.4

סטודנט רשאי להירש למסלול הישיר עד  3שני מתארי #הזכאות לתואר הראשו או השני ללא תיזה.

מועמד העומד בדרישות התקנו האקדמי ,א #לימודיו הקודמי באחד מתחומי הפילוסופיה המוכרי ,לא היו
מספיקי ,יידרש לעמוד בלימודי השלמה בנוס ,לחובותיו האחרות כתלמיד בתואר השלישי .היק ,לימודי
אלה יקבע בכל מקרה לגופו ע"י ועדת תלמידי מחקר המחלקתית בתיאו ע הועדה הפקולטית .כמו כ יחויב
המועמד בבחינה אינטגרטיבית לתלמידי תואר שני אותה עליו לעבור בציו  85לפחות.
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מבנה הלימודי וחובות התלמיד
א .קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מטע המחלקה לפילוסופיה דורשת עמידה בתנאי הבאי:
 .1קביעת מנחה ונושא מחקר.
 .2לימוד נוס ,בהיק 6"10 ,נק"ז.
 .3הגשת תכנית המחקר ובחינת המועמדות .לא יאוחר מ"  12חודשי מיו קבלת התלמיד ללימודי.
 .4ביצוע המחקר כולל הרצאה סמינרית.
 .5חיבור עבודת מחקר.
 .6התלמיד יגיש אחת לשנה במש #כל תקופת לימודיו דו"ח התקדמות למנחה וליו"ר הועדה המחלקתית.
ביצוע תנאי אלה ,שלביה ומועדיה ייעשה ע"פ התקנו האקדמי )נספח יב'( ותקנות הפקולטה למדה"ר.
תלמיד המבקש להחלי ,מנחה יפנה בעניי בבקשה מנומקת לועדה המחלקתית לתלמידי מחקר .החלפת
המנחה תהיה תלויה באישור הועדה וכ באישור הועדה לתלמידי מחקר של האוניברסיטה.
ב .תכנית ה"לימוד הנוס ",תתבצע באחת מ המסגרות הבאות:
 .1תכנית הסמינריוני לתואר שני במחלקה :חובות התלמיד יקבעו ע"י המרצה בתיאו ע יו"ר ועדת
לימוד מחקר במחלקה.
 .2הדרכה אישית :חובת התלמיד והיקפה יקבעו ע"י המנחה בתיאו ע יו"ר ועדת לימודי מחקר
במחלקה.
 .3במידת הצור #יופנה התלמיד לקורסי בסיסיי בתחומי הנדרשי לצור #עבודתו .המחלקה תהיה
רשאית לדרוש לימודי השלמה אלה ג מעבר למכסת  6"10הנק"ז) .למשל ,המחלקה עשויה לדרוש
לימודי שפה זרה נוספת עפ"י נושא התמחותו של הדוקטורנט(.
 .4סמינריוני לתואר שני במחלקות אחרות הנוגעי לתחו מחקרו של התלמיד; חובות התלמיד יקבעו ע"י
המרצה בתיאו ע יו"ר ועדת תלמידי מחקר.
ג .חובה על כל תלמיד להשתת ,בסמינר המחלקתי המתקיי במחלקה כשומע קבוע.
ד .תלמיד המסלול הישיר יחויב בלימוד מקצועי נוס ,בהיק ,לימודי התואר השני בתוספת של  6"10נק"ז .תכנית
לימודי זו תקבע ע"י ועדת לימודי מחקר פקולטית בעצה אחת ע המנחה ובאישור הועדה ללימודי מחקר.
ה .תלמיד במסלול המשולב יחויב ג הוא בתכנית ה"לימוד הנוס ",לתואר שלישי בפילוסופיה.
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ספרויות זרות ובלשנות
)סימ מחשב (132
לימודי לתאר ראשו )מתנהלי בשפה האנגלית(
מבנה המחלקה
תוכנית לימודי לתאר ראשו
א .אנגלית – ספרות ובלשנות ) 54נק"ז(
ב .אנגלית – ספרות ובלשנות ) 80נק"ז(
ג.

אנגלית – ספרות ובלשנות ) 108נק"ז(

ד .אנגלית – ספרות או בלשנות ) 28נק"ז(
תנאי מעבר
א.

משנה א' לשנה ב':
 .1קבלת ציו  70בסדנה ללשו אנגלית.
 .2נדרש ממוצע של  70לפחות בקורסי החובה בספרות או בבלשנות לקבלה למסלול ספרות
ובלשנות – בתנאי שהממוצע הכללי של קורסי החובה אינו נופל מ הממוצע הדרוש
לתוכנית המבוקשת ) 54נק"ז 80 ,נק"ז 108 ,נק"ז – ראה סעי' .(3
 .3קבלה לתוכנית לימודי של  54נק"ז :ציו ממוצע של כל קורסי החובה65 :
קבלה לתוכנית לימודי של  80נק"ז :ציו ממוצע של כל קורסי החובה70 :
קבלה לתוכנית לימודי של  108נק"ז :ציו ממוצע של כל קורסי החובה75 :
 .4סטודנט אשר לא השלי לימודי בכל קורסי החובה* של שנה א' לא יוכל לעבור לשנה ב'.

ב.

מעבר משנה ב' לשנה ג'
.1

ממוצע כללי – קורסי חובה ובחירה –  65לפחות

.2

סטודנט אשר לא השלי את קורסי החובה* 1של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג'
ואינו רשאי להשתת' בסמינרי.

לימודי השלמה לתעודת הוראה
המחלקה לספרויות זרות ובלשנות אחראית על החלק הלשוני והבלשני של תוכנית תעודת הוראה
למורי לשפה האנגלית .המחלקה ממליצה שתלמידי המעונייני בלימוד תעודת הוראה ילמדו
תוכנית  108נק"ז .קורס בבלשנות מיושמת הנית כקורס בחירה במחלקה ,נדרש ללימודי תעודת
הוראה.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 .1אי לחזור על קורס חובה כדי לשפר ציו
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תוכניות לימוד
לתלמיד ניתנת האפשרות לבחור במגמה ספרותית או בלשנית או במסלול מצור' .מטרת לימודי
הספרות היא לפתח הידיעה בתולדות הספרות וההבנה של היצירות הספרותיות לתקופותיה  ,תו-
הקניית גישות שונות לניתוח הטקסט הספרותי .הכוונה היא לחשו' ה את הקשר בי הספרויות
הלאומיות השונות וה את הקשר בי הספרות לבי היבטי אחרי של היצירה האנושית והתרבות.
מטרת לימודי הבלשנות היא להקנות לסטודנט ידע בתחו הבלשנות התיאורטית והמיושמת
בנושאי הבאי :תחביר ,סמנטיקה ,פונולוגיה ,בלשנות מיושמת ,ותחומי אינטרדיסציפלינריי
כגו פסיכולינגויסטיקה ,רכישת לשו והוראת הלשו .
במחלקה חמש תוכניות לימוד לתואר ראשו :
א.

ב.

תוכנית חד,מחלקתית  108נק"ז בספרות ובבלשנות )החלוקה היא לפי  54נק"ז בכל מגמה,
א -קיימת ג אפשרות ליחס שונה ב המגמות ,לפי אישור המחלקה(.
תוכנית מחלקה ראשית –  80נק"ז ספרות או בלשנות .התלמיד לומד תוכנית משנית ) 28נק"ז(
או שתי חטיבות לימוד ) 14נק"ז כל אחת( במחלקה אחרת.

ג.

תוכנית דו,מחלקתית –  54נק"ז ספרות או בלשנות .התלמיד לומד תוכנית של  54נק"ז במחלקה אחרת.

ד.

תוכנית מחלקה משנית –  28נק"ז )לדוברי אנגלית שפת א בלבד( .התלמיד לומד תוכנית מחלקה
ראשית ) 80נק"ז( במחלקה אחרת.

תוכנית דו,מחלקתית  54נק"ז בתחו הבלשנות  56 +נק"ז במסלול ללימודי רב תחומיי שבמסגרתו נלמדת
חטיבה במדע קוגנטיבי.

התואר הנית בכל אחת מהתוכניות הנ"ל יהיה :בוגר בספרויות זרות במסלול :אנגלית:ספרות ובלשנות
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מסלול אנגלית ,ספרות בלשנות
תוכנית חד ,מחלקתית –  108נקודות זכות בספרות ובלשנות:
שנה א'
קורסי מבוא לספרות )חובה שנתי(
מבוא לבלשנות א' ,ב' )חובה שנתי(
קורס בחירה בספרות
קורס בחירה בבלשנות*
סדנה ללשו אנגלית
סה"כ

 8נק"ז )כולל תרגיל(
10
4
4
4
 30נק"ז

2

שנה ב'
סקירת הספרות האנגלית ) II , Iחובה שנתי(
סקירת הספרות האמריקאית )חובה(

 8נק"ז
4

תחביר )חובה סמסטר א'
פונטיקה –פונולוגיה )חובה שנתי(
סמנטיקה )חובה שנתי(
3
 1קורסי בחירה בספרות*

4
4
4
4

 1תיאוריה ספרותית )חובה(
 2קורסי בחירה בבלשנות *
סה"כ

4
8
 40נק"ז

שנה ג'
 3סמינרי )ספרות ובלשנות(*
קורסי בחירה
סה"כ
,,,,,,,,
סה"כ

4

 12נק"ז
 26נק"ז
 38נק"ז
,,,,,,,,,,,,
 108נק"ז

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.2

הקורסי במדע קוגנטיבי משמשי תנאי קד לקורסי בחירה בשנה ב' ,ג'.

 .3קורסי מסוימי משמשי תנאי קד לסמינרי בשנה ג'
 2 .4סמינרי בספרות  1 +בבלשנות או  2סמינרי בבלשנות  1 +בספרות
* תלמידי מצטייני יכולי לבחור בקורס :מבוא למדעי המחשב באישור היוע 0בבלשנות והיוע 0במדעי המחשב
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תוכנית מחלקה ראשית –  80נק"ז
שנה א'
קורס מבוא בספרות )חובה שנתי(

 8נק"ז )כולל תרגיל(

מבוא לבלשנות א' ,ב' )חובה שנתי(
קורס בחירה בספרות
קורס בחירה בבלשנות*

10
4
4

סדנה ללשו אנגלית
סה"כ

4
 30נק"ז

שנה ב'
מגמה :ספרות
סקירה ספרותית ) Iחובה סמסטר א'(
סקירה ספרותית ) IIחובה סמסטר ב'(

 4נק"ז
4

סקירת הספרות האמריקאית )חובה(
5
* 2קורסי בחירה*
 1תיאוריה ספרותית )חובה שנתי(
סה"כ

4
8
4
24

שנה ג'
 5קורסי בחירה
 2סמינרי

מגמה  :בלשנות
תחביר )חובה סמ' א'(
פונולוגיה )חובה שנתי(

 4נק"ז
 4נק"ז

סמנטיקה )חובה סמ' א'(
** 3קורסי בחירה

4
12

סה"כ

24

 18נק"ז
8

 5קורסי בחירה
 2סמינרי

18
8

סה"כ

 26נק"ז

סה"כ

26

סה"כ

 80נק"ז

סה"כ

 80נק"ז

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 .5קורסי בחירה מסוימי משמשי תנאי קד לסמינרי בשנה ג' .הקורסי במדע קוגנטיבי משמשי תנאי קד לקורסי בחירה
בשנה ב' ,ג' בתחו.
* תלמידי מצטייני יכולי לבחור בקורס "מבוא למדעי המחשב" באישור היוע 0בבלשנות והיוע 0במדעי המחשב )מגמה :בלשנות(

268

תוכנית דו$מחלקתית  54נק"ז
שנה א'
קורס מבוא בספרות )חובה שנתי(

 8נק"ז )כולל תרגיל(

מבוא לבלשנות א' ,ב' )חובה שנתי(
סדנה ללשו אנגלית )חובה שנתי(
סה"כ

10
4
22

נק"ז

שנה ב'
מגמה :ספרות
סקירה ספרותית ) Iחובה סמסטר א'(
סקירה ספרותית ) IIחובה סמסטר ב'(
סקירת הספרות האמריקאית )חובה(
קורסי בחירה*

6

סה"כ

שנה ג'
 2קורסי בחירה
 1סמינרי
 1תיאוריה ספרותית )חובה שנתי(
סה"כ

סה"כ

מגמה  :בלשנות
 4נק"ז
4
4

תחביר
פונולוגיה או סמנטיקה
קורסי בחירה

4
16

סה"כ

 4נק"ז
4
8
16

 8נק"ז
4
4

 3קורסי בחירה
 1סמינרי

12
4

 16נק"ז

סה"כ

16

סה"כ

 54נק"ז

 54נק"ז

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 .6קורסי בחירה מסוימי משמשי תנאי קד לסמינרי בשנה ג'
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תוכנית מחלקה משנית ) 28נק"ז( – דרושה שליטה טובה בשפה האנגלית שתיבדק ע"י ועדת הקבלה.
ספרות

בלשנות
מבוא לבלשנות )חובה שנתי(
תחביר שנה ב'
סמנטיקה או פונולוגיה

 10נק"ז*
4
4

קורסי בחירה
סמינר

6
4

סה"כ

 28נק"ז

7

מבוא לספרות )חובה שנתי(*
סקירה ספרותית א' )סמס' א'  ,חובה(
סקירה ב' )סמסטר ב' – חובה(

 8נק"ז
 4נק"ז
4

סקירת הספרות האמריקאית )חובה(
קורסי בחירה
סמינר
סה"כ

4
4
4
 28נק"ז

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 .7בספרות :הסטודנט יקבל רק  8נק"ז למבוא לספרות כולל תרגיל וסדנא ללשו .
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לימודי לתואר שני בספרויות זרות ובלשנות
)סימ מחשב (132$2
המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה שני מסלולי לימוד – ספרויות זרות ובלשנות בשני נתיבי לימוד:
מחקרי וכללי.
מש( הלימודי הינו שנתיי .הלימודי מתנהלי בשפה האנגלית.
הסלול לספרויות זרות
לימודי הספרות יכללו את הספרות המערבית על כל תקופותיה תו -התמקדות בספרות האנגלית והאמריקאית.
התכנית תתייחס להקשרי הבי תרבותיי והבי תחומיי של הספרות .אלה יוארו מתו -מגוו היבטי
תיאורטיי ומתודולוגיי.
הסלול לבלשנות
מטרת הלימודי היא להעניק כלי לניתוח בלשני מתקד ,ה בהקשר התיאורטי וה בהקשר המדע
הקוגניטיבי .המחקר הבלשני עוסק בבניית מודל מופשט של התפקוד הלשוני של המוח .לכ לימוד הבלשנות
מפרה את לימוד המדע הקוגניטיבי המעודד שיתו' בי חוקרי בבלשנות ,בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב .ייחודה
של התכנית בבלשנות היא באפשרות לשלב בלשנות ע פסיכולוגיה קוגניטיבית או ע מדעי המחשב כדי לאפשר
לבוגרי התוכנית לא רק המש -בעבודה מחקרית אלא ג בעבודה יישומית )לדוגמא :עיבוד שפה טבעית(.
תנאי קבלה
רשאי להירש:
א .בוגרי תואר ראשו ממוסד אקדמי מוכר שהשיגו ממוצע ציוני של  80לפחות.
ב .בוגרי תואר ראשו העלי רקע אקדמי מתחו אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה טר קבלת ללימודי
התואר השני כלהל  ,ע החלטת ועדת הקבלה המחלקתית.
בלשנות
תחביר

ספרויות זרות
סקירת הספרות האנגלית II ,I

סמנטיקה
פונטיקה ופונולוגיה

סקירת הספרות האמריקאית.
תיאוריה ספרותית.

קורסי בחירה/סמינר
קורס בחירה/סמינר
הסטודנטי רשאי ללמוד לא יותר מ 8,נק"ז של קורסי ברמת תואר ראשו .
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מבנה הלימודי
מסלול ספרויות זרות
מבנה הלימודי ישלב שלוש מגמות מקבילות:
 .1תורת הספרות
 .2גישות בי ,תחומיות
 .3סופרי ,ג'נרי ומסורת הספרות
קורס חובה :שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי ) 4נק"ז(

הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
על הסטודנטי בנתיב זה ללמוד קורסי בהיק' של  32נק"ז ולכתוב עבודת גמר בהיק' של  8נק"ז .על
הסטודנטי להגיש הצעת מחקר למנחה עד תו השנה הראשונה ללימודי ולאחר קבלת אישור המנחה על
הסטודנטי להג על ההצעה בפני ועדת שיפוט ולהגישה לאישור ועדת המוסמכי המחלקתית .את הצעת
המחקר יש להגיש עד תו השנה הראשונה ללימודי ובאישור חריג של יו"ר המסלול עד תו הסמסטר השלישי
ללימודי .ההצעה תכלול  3עמודי )לא כולל ביבליוגרפיה(.
על הסטודנטי לכתוב עבודות מורחבות בשני קורסי .ציו קורס מבוסס על לפחות שתי מטלות ולפחות אחת
מה תהיה בכתב.
המחלקה מציעה מגוו רחב של קורסי בתחומי :גישות תיאורטיות בתקופה המודרנית לדוגמה :מודרניז,
תורת הרספציה ,פוסט,סטרוקטורליז ,ההיסטוריציז החדש ,תורת הדה,קונסטרוקציה ,גישות פמיניסטיות,
יחסי גומלי בי ספרות ואמנות ,יחסי גומלי בי ספרות וקולנוע ,עיבוד קולנועי ליצירות ספרותיות ,ספרות
ומוסיקה ,ספרות ופילוסופיה ,ספרות ומדרש.
חברי סגל במחלקה מדריכי בתחומי שוני במסגרת ספרות אנגלית ,ספרות אמריקאית ,ספרות השוואתית,
ספרות יהודית בשפות שונות וספרויות זרות שונות :הספרות הגרמנית ,הספרות הצרפתית ,הספרות הרוסית,
הספרות הספרדית.
יש במחלקה התעניינות מיוחדת בסופרי הבאי:
שיקספיר ,מרלו ,ג'ו דו  ,היינה ,דיקנס ,ג'ורג' אליוט ,ולט ויטמ  ,הנרי ג'מס ,דרייסר ,וורטו  ,בבל ,ג'ויס ,צווייג,
מ  ,קפקא.
ישנ תחומי התמחות נוספי הכוללי:
דרמה שיקספירית ,התיאטרו האנגלי בעת החדשה המוקדמת ,העיר בספרות ,הספרות לאחר השואה ,דיסטופיה
ואנטי,דיסטופיה ,דימוי היהודי ,זהות היהודית בדור השני לניצולי השואה ,ספרות בריטית פוסט,מודרניסטית,
הרומ האירופאי במאה ה , 19,ייצוג ותורת הריאליז ,סופרי מודרניסטיי בתרבויות מיעוט , 1930,1830
השירה האנגלית בתקופת הרנסנס ,תרגו ומקרא בתקופת הרנסנס ,רטוריקה ומטאפורה בשירה ,ספרות נשי,
לימודי פוסט,קולוניאליי.
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הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
על הסטודנטי בנתיב הכללי ללמוד קורסי בהיק' של  40נק"ז.
בנוס' ,הסטודנטי ייבחנו בבחינת גמר בעל,פה שתתקיי בתו שנת הלימודי השנייה לתואר ובתנאי שסיימו
את חובות השמיעה לתואר )עד ה 30.9,ולא יאוחר מ .(31.12,הסטודנטי יבחרו שני תחומי בה ה מעונייני
להבח תו -התייעצות ע שני חברי סגל שיכינו את רשימת הקריאה וישמשו כבוחני .חומר הקריאה לא יהיה
זהה לזה שנלמד בקורסי המוצעי בתכנית אלא ירחיב ויעמיק את הנלמד בה .המבח ייער -בפני ועדת
בוחני שתורכב משני בוחני ויו"ר המסלול בספרויות זרות .הציו בבחינה ייקבע על פי ממוצע הציוני של
שלושת הבוחני .ציו עובר בבחינת הגמר הינו  75לפחות.
על פי החלטת ועדת המוסמכי המחלקתית יידרשו סטודנטי ללמוד קורסי שפה וקורסי השלמה אחרי
בהתא לתחומי התמחות .קורסי אלה לא ישתקללו במניי הנקודות לתואר.
על הסטודנטי לכתוב עבודות מורחבות בארבעה קורסי בתואר.
הרכב הציו הסופי לתואר:
בנתיב המחקרי
בנתיב הכללי

50%
קורסי
עבודת גמר 50%
85%
קורסי
בחינת גמר 15%
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מסלול בלשנות
נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
עקרונות מתודולוגיי בבלשנות
א.
קורסי*
ב.
ג.

עבודת גמר
סה"כ

4
28

נק"ז
נק"ז

8
40

נק"ז
נק"ז

יש לבחור קורס אחד מתו -כל אחד מתחומי היסוד הבאי :בשנה הראשונה ללימודי התואר )סה"כ
 .1תחביר או לקסיקו
 3קורסי(:.
 .2פונולוגיה או מורפולוגיה
 .3סמנטיקה או לקסיקו
על הסטודנטי להגיש הצעת מחקר מאושרת ע"י המנחה ) עד  3עמודי לא כולל ביבליוגרפיה(
לועדת המוסמכי המחלקתית עד תו השנה הראשונה ללימודי .באישור חריג של הוועדה לא
יאוחר מתו הסמסטר השלישי ללימודי .עבודת הגמר תוגש לשיפוט עד תו השנה השלישית
ללימודי.הסטודנטי בנתיב המחקרי נדרשי להירש לסמינר המחלקתי אשר יקנה נקודת זכות
אחת בסמסטר במש 4 -סמסטרי )סה"כ  4נק"ז(.
נתיב כללי ) 40נק"ז(
התכנית מורכבת משלוש מסגרות לימוד
א .עקרונות מתודולוגיי בבלשנות
ב .קורסי*

4
36

נק"ז
נק"ז

 40נק"ז
סה"כ
יש לבחור קורס אחד מתו -כל אחד מתחומי היסוד הבאי בשנה הראשונה ללימודי התואר )סה"כ 3
קורסי .1 :תחביר או לקסיקו
 . 2פונולוגיה או מורפולוגיה
 .3סמנטיקה או לקסיקו .
סטודנטי בנתיב הכללי יוכלו ללמוד עד  2קורסי סמינר מהתואר הראשו )עד  8נק"ז(.
בחינת גמר
על הסטודנטי להיבח בבחינת גמר בתו השנה השנייה ללימודי )עד  30.9ולא יאוחר מ.(31.12,
בחינת הגמר הינה בחינת בית אותה יש למסור תו -שבוע .יתפרסמו  2מועדי בחינה כל שנה .יש
להירש אצל יו"ר המסלול חודש לפני מועד הבחינה ובתיאו ע מזכירות המחלקה.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
* בתאו ע היוע ,0סטודנטי בנתיב המחקרי יוכלו לבחור עד  2קורסי מתו -הסמינרי של התואר הראשו )עד  8נק"ז(
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הרכב הציו הסופי:
בנתיב המחקרי:
בנתיב הכללי:

קורסי
עבודת גמר

50%
50%

קורסי
בחינת גמר

80%
20%

275
המחלקה לאמנויות
)סימ מחשב (134
תולדות האמנות
מבנה הלימודי
א.

תוכנית דומחלקתית ) 54נק"ז(

שנה א'
קורסי חובה
מבוא כללי לתולדות האמנות
אמנות ימי הביניי
אמנות המאות 1518
אמנות מודרנית

)שנתי(
)שנתי(
)שנתי(
)שנתי(

4
4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

מקורות מיתולוגיי לאמנות
אמנות העול העתיק – יוו ורומא
מקורות נוצריי לאמנות

)שנתי(
)סמסטריאלי(
)סמסטריאלי(

2
4
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז

נק"ז
24

סה"כ

תנאי מעבר :המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בקבלת ציו ממוצע של  70ומעלה בקורסי
החובה של שנה א'.
שנה ב'
קורסי חובה
)סמסטריאלי(
סדנא בהכרת חומרי
)סמסטריאלי  /שנתי(
אמנות יהודית
)סמסטריאלי(
אמנות ישראלית
קורסי בחירה
)אחד מה בתחו ההתמחות הראשו(
 1פרוסמינר )בתחו ההתמחות השני(

)סמסטריאלי(

סה"כ
שנה ג'
חובה :אסתטיקה
חובה :אוצרות
קורסי בחירה
 2סמינרי בשני תחומי ההתמחות

2
24
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז

24

נק"ז

2

נק"ז

 1014נק"ז

)שנתי(

4

נק"ז

)שנתי(

4
24
8

נק"ז
נק"ז
נק"ז

)שנתי(


 1618נק"ז
תנאי קד לסמינר :באחד מתחומי ההתמחות או פרוסמינר בתחומי של הסמינרי.
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ב .תוכנית מחלקה משנית/חטיבה ) 28נק"ז(
שנה א'
)שנתי(
מבוא כללי לתולדות האמנות

4

נק"ז

)שנתי(
)שנתי(
)שנתי(

4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז

אמנות ימי הביניי
אמנות המאות 1518
אמנות מודרנית


נק"ז
12

סה"כ
שנה ב'
קורסי בחירה
 1פרוסמינר )בתחו ההתמחות(

6
2

סה"כ


נק"ז
8

שנה ג'
קורסי בחירה
 1סמינר )בתחו ההתמחות(

4
)שנתי(

נק"ז
נק"ז

נק"ז

נק"ז
4

נק"ז
8

* תנאי קד לסמינר הוא פרוסמינר בתחו ההתמחות.
ג.

תוכנית חטיבה מצומצמת – אמנויות ומוסיקה ) 14נק"ז(
)סימ מחשב (184
מסגרת זו מאפשרת לתלמיד לצר ,באופ חופשי קורסי מתולדות האמנות ,מוסיקה,
ואמנויות אחרות ,כגו תיאטרו או קולנוע )א קורסי מעי אלה מוצעי בשנה כלשהי(.
מסגרת הקורסי בתולדות האמנות ,התלמיד חופשי לבחור בשעורי המבוא הכללי וסקירת
תולדות האמנות ,וכ בקורסי של שנה ב' ,וזאת בתנאי שהוא מקבל את אישור של יועצי
החטיבה.
לא נית לכתוב עבודת סמינר במסגרת חטיבה זו.
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אמנות יצירה )סימ מחשב (155
תוכנית מחלקה משנית/חטיבה ) 28נק"ז(
שנה א'
)שנתי(
חובה :ציור  /רישו

6

נק"ז

)שנתי(

4

נק"ז

קורס עיוני בתולדות האמנות
)ממבחר קורסי שנה א'(


נק"ז
10

סה"כ
שנה ב'
 2סדנאות למתקדמי

)שנתי(

סה"כ

נק"ז
12

נק"ז
12

שנה ג'
חובה :סדנת פרויקט

)שנתי(

נק"ז
6

נק"ז
6
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המחלקה לפוליטיקה וממשל
)סימ מחשב (138

מבנה הלימודי
תוכנית מחלקה ראשית ) 80נק"ז(
א.
סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיו שנת לימודיו הראשונה ולאחר
שהשיג ממוצע ציוני העומד על  85לפחות.

קורסי חובה שנה א':
ש הקורס
מבוא לפוליטיקה וממשל
מבוא למחשבה מדינית

שיעור
ש'+ת'
ש+ת'

נק"ז
6
4

ש'+ת' 2+2
מבוא ליחסי בינלאומיי
ש'+ת' 2+2
מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו
4
ש+ת'
המשטר הפוליטי בישראל
נק"ז
סה"כ22 :

שנה ב':
גישות ושיטות במחקר חובה
 3קורסי#תשתית
קורסי בחירה

6
12
12
סה"כ30 :

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

שנה ג':
 2סמינרי
קורסי בחירה
 2קורסי תשתית

8
12

נק"ז שנתי
נק"ז

 8נק"ז
נק"ז
סה"כ28 :

סמסטר
א'
א'
שנתי
שנתי
ב'

שנתי

279
תכנית התמחות פוליטית:
מטרת התוכנית הנה להקנות לסטודנטי ניסיו& פרקטי בעשייה פוליטית ציבורית ,ולאפשר
לה ללמוד מקרוב את האופני שבה פרויקטי ציבוריי שוני מיושמי .כמו כ& ,התוכנית
מיועדת להעניק לסטודנטי הזדמנות לבחו& מקרוב מגזר/נושא בחברה הישראלית מהווי
עניי& מיוחד בורו/ה .השתתפות בתוכנית ההתמחות תתאפשר רק לתלמידי הלומדי במתכונת
הלימודי המורחבת.

קורסי חובה שנה א':
ש הקורס
מבוא לפוליטיקה וממשל

שיעור
ש'+ת'

נק"ז
6

סמסטר
א'

מבוא למחשבה מדינית

ש+ת'

4

א'

מבוא ליחסי בינלאומיי

ש'+ת'

2+2

שנתי

ש'+ת' 2+2
מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו
4
ש+ת'
המשטר הפוליטי בישראל
נק"ז
סה"כ22 :

שנתי
ב'

תנאי מעבר הכרחי לשנה ב' הינו ציו&  70לפחות בקורסי חובה אלו.
קורסי חובה לשנה ב':
בשנה ב' יחויבו התלמידי ללמוד את קורסי המבוא הבאי:
קורסי מבוא:
גישות ושיטות מחקר

ש'+ת'
נק"ז
סה"כ6 :

קורסי בחירה:
מידי שנה יוצעו מגוו& קורסי בחירה.

22

נק"ז

6

שנתי

שנה ב'+ג'

קורסי חובה שנה ג' :
בשנה ג' יחויבו תלמידי התכנית הדו#מחלקתית ללמוד סמינר ) 4נק"ז(.
סה"כ על הסטודנטי בתכנית הדו#מחלקתית ללמוד 28 :נק"ז #מבואות,
 22נק"ז #בחירה ,ו  4נק"ז #סמינר.
סה"כ  54 :נק"ז.
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תוכנית  28נק"ז
שנה א':
שלושה קורסי מבוא
ש הקורס

נק"ז

מבוא לפוליטיקה וממשל
המשטר הפוליטי בישראל

סמסטר
א'
ב'

4
4

בנוס .יש לבחור אחד מתו -שלושת הקורסי הבאי:
4
מבוא למחשבה מדינית
2+2
מבוא יחסי בינלאומיי
2+2
מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו

א'
שנתי
שנתי

נק"ז
12
סה"כ:
הערה :תנאי מעבר הכרחי לשנה ב' הנו ציו&  70לפחות בקורסי חובה אלו.
שנה ב':
קורסי בחירה מתו -רשימת הקורסי של המחלקה לפוליטיקה וממשל ,ובתאו ע יועצי
התכנית.
נק"ז
12
סה"כ:
שנה ג':
סמינר
סה"כ:

4
4

סה"כ:

28

שנתי
נק"ז
נק"ז

תוכנית זו מיועדת ג לתלמידי הלומדי במסלול ללימודיי רב תחומיי )ב.א .כללי לשעבר(.
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המחלקה לפסיכולוגיה
)סימ מחשב (101
לימודי לתואר ראשו
תכנית הלימודי בפסיכולוגיה מיועדת למי שמעוניי בגישה המדעית להכרת נפש האד  ,המוח האנושי ,והקשר
בינו לבי התנהגות רגשות וקוגניציה .הלימודי בפסיכולוגיה יחשפו בפניכ את תפקוד האד בכל הרמות:
החשיבה ,התפישה ,הרגשות ,האישיות; בבריאות ובחולי ,אצל הבוגר ואצל הילד ,וג אי תפקוד המוח מסביר
את כל אלה ,וכ כיצד מבצעי מחקר בכל התחומי הללו.
המחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשי את הלימודי
האוניברסיטאות באר!.

לתואר מוסמ בכל

מבנה הלימודי
א.
ב.
ג.

ד.

הלימודי נמשכי שלוש שני ומתנהלי בתוכנית דו#מחלקתית ) 54נק"ז(
חובות התלמיד/ה מוגדרות על פי השנתו של השנה בה התחיל/ה את לימודיו/ה.
תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות כאילו החל/ה
לימודיו/ה בשנה בה סיי /מה את לימודי שנה א') .דוגמה :תלמיד/ה שהחל/ה לימודיו/ה בשנה תשס"ח,
למד/ה מערכת מפוצלת והשלי /מה את לימודי שנה א' בתשס"ט ,יחולו עליו/ה החובות של התלמידי
אשר החלו לומדי בתשס"ט(.
בנוס* לדרישות המחלקה חייב/ת כל תלמיד/ה לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה:
אנגלית ,ולימודי בחירה כלליי להשלמת  120נק"ז לתואר .ראו הפרק הד בדרישות הפקולטה.

נוהל השתתפות בניסויי
השתתפות במחקר ניסויי הינה חשובה עבור הסטודנטי /יות משו שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר
הפסיכולוגי מזווית הראיה של הנבדקי /ות.
כל סטודנט/ית במחלקה רשא/ית להשתת* ב 12 #שעות של ניסויי במהל שנת הלימודי הראשונה שלו/ה.
השלמת  12שעות ניסוי תזכה בבונוס של  5נקודות בציו הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה".
תיקו ציו
תלמיד/ה שנכשל/ה בקורס ולש כ מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ת לעשות זאת א :
מדובר בקורס חובה בלבד.
א.
רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדו.
ב.
אי זכאות למועד מיוחד בקורס עליו חוזרי .
ג.
יש ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית ,ולעמוד בכל חובותיו.
ד.
תלמיד/ה שלא נכשל/ה בקורס ומבקש/ת לשפר הציו יכול/ה לעשות זאת רק בקורס אחד במהל לימודי
התואר .החזרה על הקורס תהייה בהתא לסעיפי ב'#ד' לעיל.
תנאי מעבר
תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה א' למעמד של תלמיד/ת שנה ב'
א.
 .1ציו  56לפחות בכל אחד מהקורסי הנלמדי בשנה א'.
 .2ציו ממוצע משוקלל  80לפחות הכולל את קורסי החובה בשנה א'.
 .3תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הנדרש לפי סעי*  2לעיל ,רשאי/ת לחזור פע אחת בלבד על לימודי שנה
א' או על חלק מה  ,וזאת בשנת הלימודי העוקבת את השנה בה סיי /מה לראשונה קורסי שנה א'.
תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שנה א'.
ב.

תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה ב' למעמד של תלמיד/ת שנה ג'
ציו  56לפחות בקורסי המוגדרי כקורסי חובה שנה ב' ,וממוצע מינימו .65
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שיעורי בחירה לשני ב' וג'
מעבר לשיעורי החובה ,להשלמת חובות הלימודי במסגרת סה"כ  54נק"ז יש לבחור קורסי בי השעורי
המוגדרי כשעורי בחירה.
רשימת קורסי בחירה תתפרס בכל שנה במועדי הייעו! וההרשמה לקורסי .
סדנאות לשנה ג'
חובה ללמוד סדנא אחת .הרישו לסדנאות ה על בסיס מקו פנוי.
דרישות קד :
 oציו עובר בכל קורסי החובה של שנה ב'.
 oלהיות תלמיד/ת שנה ג'.
מחקר וקריאה מודרכת – מיועדי לתלמידי שנה ב'ג' בלבד
כוונת הקורסי המודרכי היא לאפשר לתלמידי /ות התנסות בעבודת מחקר תו השתלבות בפרויקטי
מחקריי הנערכי במחלקה.
הקורסי ניתני במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודר  ,ונית לצבור בה עד
 4נק"ז בלבד .נית ללמוד את שניה  ,כל אחד בהיק* של  2נק"ז ,או רק אחד מה בהיק* של  4נק"ז.
ככלל ,קורס מודר יונחה על ידי מרצה מ המניי מהמחלקה לפסיכולוגיה ,או על ידי מרצה מ המניי ממחלקה
אחרת אשר נושא מחקרו/ה יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה.
רשאי /יות להירש לקורסי אלה תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר ב' )לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי(.
כחלק מחובות הקורס המודר יש להגיש דו"ח בכתב למנחה שעליו יינת ציו.
חשוב :תקנות וחובות #עיינו באתר המחלקה בקישור "מחקרי מודרכי ".

מידע לתלמידי המתעתדי להירש ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה:
מבח לתארי מתקדמי )מתא" ( – לפסיכולוגיה
נית על#ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
המבח מהווה קריטריו אחיד לקבלה ללימודי מתקדמי  .הוא מאפשר השוואה בי הישגיה  /הלימודיי
והמיומנויות הלימודיות#מחקריות של המועמדי /ות בכל המוסדות המעניקי כיו תואר ראשו בפסיכולוגיה
ובמדעי ההתנהגות.
מטרת המבח לסייע במיו תלמידי /ות לתואר שני על סמ הידע הנלמד במהל השנתיי הראשונות ללימודי
התואר הראשו.
המבח מורכב משני פרקי נפרדי  :ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה ,יכולת הבנה ולמידה מתו
מאמרי פסיכולוגיי .
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תוכנית הלימודי במסלול דומחלקתי
במגמת פסיכולוגיה   54נק"ז
שלוש שני

ומתנהלי

בתכנית דו#מחלקתית ) 54נק"ז( ובמסגרת

הלימודי נמשכי
הפסיכולוגיה.
בוגרי/ות תכנית זו יוכלו להמשי לימודיה  /לתואר מוסמ בפסיכולוגיה ללא קורסי השלמה.
התכנית אינה מאפשרת לבוגריה להמשי לתואר מוסמ בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ללא שיעורי השלמה.
שנה א'
ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

סמסטר

קורסי חובה:
מבוא לפסיכולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

פסיכולוגיה פיזיולוגית

3

1

4

4

ב'

4

2

6

3

א'

2

1

3

2

א'

0

ב'

3

ב'

מבוא לסטטיסטיקה
יסודות פילוסופיי של המחקר
במדעי החברה
תוכנות סטטיסטיות )פטור*(

הסקה סטטיסטית
5
2
3
* לימוד עצמי מלווה בתרגולי ומבח מסכ בסו* הסמסטר ע ציו עובר/נכשל

שנה ב'
ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

סמסטר

קורסי חובה:
פסיכולוגיה ניסויית

2

2

4

3

א'

פסיכולוגיה התפתחותית

3

1

4

4

א'

פסיכולוגיה חברתית

3

1

4

4

ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית

3

1

4

4

א'

קורסי בחירה:
קורסי בחירה מחטיבת פסיכולוגיה

2-4

2-4

נית דגש בתחו
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שנה ג'

ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

סמסטר

קורסי חובה:
אישיות
סדנא
אחד משני הקורסי הבאי:
למידה או תפיסה

4.5

4

א'+ב'

2-4

2-4

2-4

א' ו/או ב'

2

2

2

א' או ב'

3

1.5

קורסי בחירה:
השלמה ל 54#נק"ז מתו קורסי במחלקה לפסיכולוגיה.
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לימודי לתואר שני בפסיכולוגיה
)סימ מחשב (101#2

המחלקה לפסיכולוגיה מציעה את המגמות הבאות:
פסיכולוגיה קלינית/נוירו פסיכולוגיה
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה של קוגניציה ומח
פסיכולוגיה חברתית

מגמת לימודי היא תכנית לימודי מובנית ,שהורכבה על ידי המחלקה ואושרה על ידי האוניברסיטה ואשר
כוללת מער מוגדר של דרישות לימודי )קורסי חובה ,קורסי ליבה וקורסי בחירה(.
רישו מגמת הלימודי מופיע בתדפיס הציוני בלבד ולא יופיע באישור הזכאות ובתעודת המוסמ .

תכנית הלימודי של הסטודנטי כפופה לאישורו של ראש המגמה.

מבנה לימודי כללי
במונחי של אוניברסיטת ב#גוריו ,מגמות הלימוד בפסיכולוגיה ה בנתיב המחקרי .
משמעות המונח היא כי כל המגמות )כולל הטיפוליות( כוללות כתיבת עבודת תזה.

סטודנטי לתואר שני במחלקה חייבי לצבור נקודות זכות לפי המבנה הבא:

פסיכולוגיה קלינית/נוירופסיכולוגיה  44נק"ז
 38נק"ז
פסיכולוגיה התפתחותית
 38נק"ז
פסיכולוגיה של קוגניציה ומח
 38נק"ז
פסיכולוגיה חברתית
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פרק א'  כללי
התנאי להרשמת סטודנטי ללימודי המוסמ נקבעי על ידי ועדות הקבלה של הפקולטה ושל המחלקה.
ההחלטה על קבלת סטודנטי היא בסמכותו של יו"ר המגמה על פי התנאי שנקבעו על ידי הפקולטה והמחלקה
לפסיכולוגיה .רשאי להירש בעלי תואר ראשו ממוסד אקדמי מוכר .עבור המגמות
הקלינית/נוירופסיכולוגיה ,התפתחותית וחברתית תואר זה חייב להיות בפסיכולוגיה או שווה ער  .ממוצע
הציוני בתואר ראשו הנדרש להרשמה למחלקה הוא  85לפחות כשבחלק מהמגמות נשקלי רק בעלי ממוצע
מעל  .87כמו כ נדרש ציו במבח מתא"  #לחלק מ המגמות בפסיכולוגיה כפי שמפורט בידיעו ההרשמה
המופק ע"י מדור הרישו של אב"ג.
בראש כל מגמה עומד ראש המגמה .ראש המגמה מייע! לסטודנטי בבניית תכנית לימודי ובכל בעיה אקדמית
שהתלמידי נתקלי בה.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה )ראה שנתו הפקולטה – חובת אנגלית(.
חובות הסטודנטי בכל המגמות
א .מש הלימודי – על הסטודנטי להשלי את חובותיה תו שנתיי מתחילת לימודיה .
במקרי חריגי סטודנטי יוכלו בהמלצת המנחה ,ראש המגמה וועדת מוסמכי פקולטית
להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודיה  .למרות זאת,
הציפייה היא כי הרוב המכריע של הסטודנטי יסיימו את כל חובותיה תו שנתיי .
ב .נקודות לימוד  #כל הסטודנטי חייבי במכסת נקודות סמסטריאליות שהרכב וכמות
מפורט בפרק העוסק במבנה הלימודי של כל מגמה .נית ללמוד עד  8נק"ז של קורסי
מתכנית הלימודי של תואר ראשו )בכפו* לתכנית הלימודי ולאישור יו"ר המגמה(.
ג .בחינות – סטודנטי לתואר שני רשאי להבח במועד אחד בלבד )אי מועדי ב'( .בקשה למועדי מיוחדי
לסטודנטי שלא נבחנו כלל יש להגיש בכתב לועדת המוסמכי המחלקתית )ראה שנתו הפקולטה – זכאי
למועד מיוחד(.
.1
.2
.3
.4

ציו עובר בקורס הינו  65לפחות.
סטודנטי שנכשלו בקורס המבקשי לחזור עליו יכולי לעשות זאת רק א מדובר בקורס חובה ,ורק תו
שנה לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדו.
סטודנטי לא יהיו זכאי למועד מיוחד בקורס עליו ה חוזרי
קורסי שנתיי  #סטודנטי חייבי ללמוד את שני חלקי הקורס ,באותה שנה אקדמית.

ד .עבודות גמר  #מטרת העבודה היא להוכיח כי הסטודנטי הגיעו לרמה מתאימה בתחו מדעי מסוי  ,כי
ה בקיאי בספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי ה מסוגלי לחקור בעיה מסוימת ,לנתח ממצאי
בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה ובסגנו נאותי .
הסטודנטי לתואר שני חייבי ליצור קשר ע מנחה לעבודת הגמר במהל הסמסטר הראשו ללימודיה .
הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקתית עד תו הסמסטר השני ללימודי ובמקרי חריגי עד
תחילת סמסטר ראשו של השנה השנייה ללימודי  .עמידה בחובה זו מהווה תנאי להמש לימודי  .המנחה
חייב להיות חבר סגל מ המניי בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת ב#גוריו בנגב .מנחה בדרגת מרצה בכיר
מאוניברסיטה אחרת באר! יאושר בתנאי שחבר סגל מהמחלקה כאמור ישמש כמנחה נוס* לעבודה.
הקשר ע המנחה הראשי יעשה באישור יו"ר המגמה וביוזמת הסטודנטי  .א מדובר במנחה מחו! למחלקה
יש לקבל אישור של יו"ר המגמה ויו"ר ועדת המוסמכי המחלקתית עוד קוד ההתקשרות.
להנחיות להגשת הצעת עבודת הגמר ועבודת הגמר ,יש לעיי בתקנו המחלקתי לעבודת גמר המופיע באתר
המחלקה.
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פרק ב'  לימודי המוסמ" בפסיכולוגיה
א .מבנה הלימודי
לימודי המוסמ בפסיכולוגיה הינ בהיק* של  38נקודות זכות .במגמה הקלינית/נוירופסיכולוגיה היק*
הלימודי  44נק"ז .תכנית הלימודי מחייבת השתתפות בשני קורסי המשותפי לכל המגמות במסלול
בפסיכולוגיה ) 4נק"ז לימודי תשתית( .חובות נוספי למגמה ילמדו הסטודנטי על#פי תכנית הלימודי של כל
מגמה.

לימודי תשתית חובה ,לכל מגמות הפסיכולוגיה ) 4נק"ז(

שיטות מחקר למוסמכי א'  #מערכי ניסויי

 2נק"ז

שיטות מחקר למוסמכי ב'  #מערכי מתאמיי

 2נק"ז

קורסי חובה ובחירה
על הסטודנטי ללמוד את קורסי החובה והבחירה מתו רשימת השעורי והסמינרי המופיעי בתכנית
הלימודי של כל מגמה .בנוס* לדרישות שנמנו חייבי הסטודנטי בכתיבת עבודת גמר.
במגמות היישומיות חלק מהלימודי כוללי פרקטיקו )הכשרה מעשית( שמבוסס על התמחות בהיק* של
יומיי בשבוע.
ב .הרכב הציו הסופי לתואר
קורסי
עבודת גמר

50%
50%
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המגמה לפסיכולוגיה קלינית/נוירופסיכולוגיה
א .מבוא
תכנית הלימודי במגמת פסיכולוגיה קלינית/נוירופסיכולוגיה נועדה להכשיר פסיכולוגי קליניי
בעלי )א( מחויבות לאבחו וטיפול בבעיות נפשיות חמורות) ,ב( יכולת לעבוד ע ילדי  ,מתבגרי
ומבוגרי ) ,ג( התמצאות מעמיקה בבסיס הנוירופסיכולוגי של פסיכופתולוגיה ,פסיכודיאגנוסיקה
ופסיכותרפיה ,ו ) #ד( יכולת לתרג בצורה גמישה ממצאי מחקריי לכדי עבודה קלינית
אינטגרטיבית .התכנית זו כוללת את כל דרישות הקד להתחלת התמחות בפסיכולוגיה קלינית ע
סיו לימודי התואר השני ,בנוס* לקורסי מיוחדי בנוירופסיכולוגיה ובשיטות מחקר.
בתו השנה הראשונה תתבצע הערכה מחודשת לגבי התאמת של הסטודנטי למגמה וזאת בהתא
לתפקוד בקורסי העיוניי פרקטיקו א' ופסיכודיאגנוסטיקה א'.
ב .תכנית הלימודי ) 44נק"ז(
לימודי תשתית חובה ,לכל מגמות הפסיכולוגיה )שנה א'(

שיטות מחקר למוסמכי א'  #מערכי ניסויי
שיטות מחקר למוסמכי ב'  #מערכי מתאמיי
סה"כ  4נק"ז
שנה א:
פרקטיקו א' בפסיכולוגיה קלינית
ראיו קליני לילדי ומבוגרי
פסיכותרפיה פסיכואנליטית
פסיכותרפיה – דגש על טיפול משפחתי
נוירופסיכולוגיה ונוירואנטומיה פונקציונלית
פסיכודיאגנוסטיקה א'
אתיקה בפסיכולוגיה
פסיכופתולוגיה
סמינר מחלקתי

 2נק"ז
 2נק"ז

 4נק"ז.
 2נק"ז.
 4נק"ז.
 4נק"ז
 4נק"ז.
 4נק"ז.
 0נק"ז.
 4נק"ז.
 0נק"ז

סה"כ  26נק"ז
שנה ב:
פרקטיקו ב' בפסיכולוגיה קלינית
פסיכודיאגנוסטיקה ב'
פסיכופתולוגיה )(CBT
מבחני נוירופסיכולוגיי
סמינר מחלקתי
סה"כ  14נק"ז
סה"כ 44 :נק"ז
חברי סגל במגמה לפסיכולוגיה קלינית/נוירופסיכולוגיה:
ד"ר גליה אביד
ד"ר צבי גנאל
גב' מרגלית גני
פרופ' סולי דרימ
פרופ' אבישי הניק
ד"ר טיקוצקי ליאת
פרופ' ג'ושוע ליפשי!
פרופ' נחשו מיר
ד"ר בני פלדמ
פרופ' ביאטריס פריאל
פרופ' אורה קופמ
פרופ' גול שחר -ראש המגמה
ד"ר אבי שרו*

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 0נק"ז
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המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית
א .מבוא
מטרת המגמה ההתפתחותית ,להכשיר סטודנטי בפסיכולוגיה התפתחותית בתחומי יישו  ,מחקר ותיאוריה.
הגישה הכללית של המגמה מתייחסת להתפתחות בכל טווח החיי ותבוא לביטוי בעיקר בתחומי מחקר
ותיאוריה  .ביישו תתרכז המגמה בגילי  0#5שני )גילי המוגדרי כגילאי ההתמחות על#ידי משרד
הבריאות(.
המגמה בפסיכולוגיה התפתחותית תתמקד ב  3אספקטי:
 .1התפתחות נורמטיבית :מהל תקי של התפתחות נוירו#קוגנטיבית וחברתית רגשית .
 .2חריגות התפתחותיות כתוצאה מגורמי אורגניי ו/או סביבתיי .
 .3הערכה ,מניעה וטיפול בקבוצות אלו.
ב.

תכנית הלימודי ) 38נק"ז(:

לימודי תשתית חובה ,לכל מסלולי הפסיכולוגיה )שנה א'(

שיטות מחקר למוסמכי א'  #מערכי ניסויי

 2נק"ז

שיטות מחקר למוסמכי ב'  #מערכי מתאמיי

 2נק"ז

סה"כ  4נק"ז
שנה א'
הערכה ואבחו ילדי בגיל 0#2.5
תצפית והתערבות תינוקות ומשפחת
סמינר מחלקתי
התפתחות רגשית חברתית
קליניקה של הילד  #יסודות הטיפול בגיל הר
מוקדי התפתחות הגיל הר
אתיקה בפסיכולוגיה
סה"כ  16נק"ז

 4נק"ז
 4נק"ז
 0נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז
 0נק"ז

שנה ב'
התפתחות נוירו#קוגניטיבית
פסיכופתולוגיה התפתחותית
סוגיות בהערכת ילדי ע ליקוי התפתחותיי
פרקטיקו
הורות
התערבות התנהגותית בגיל הר
סמינר מחלקתי
סה"כ  18נק"ז
סה"כ 38 :נק"ז

 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 0נק"ז

חברי סגל במגמה בפסיכולוגיה ההתפתחותית:
פרופ' ג'ודי אורב
ד"ר אנדראה ברגר #ראש המגמה
ד"ר אסתר גולדשטיי
ד"ר רבקה לנדו )בדימוס(
ד"ר רות סיטו
ד"ר נעמה עצבה#פוריה
גב' מיכל פרוי

290

המגמה לפסיכולוגיה של קוגניציה ומח
א .מבוא
המגמה בפסיכולוגיה של קוגניציה ומוח מבוססת על קבוצת חוקרי באוניברסיטת ב#גוריו
העוסקי במגוו של נושאי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובנוירופסיכולוגיה .נושאי אלה כוללי את
הבסיס הקוגניטיבי והנוירואנטומי של תהליכי תפיסה ,קשב ,קריאה ,למידה ,זכירה ,חשיבה ,קבלת
החלטות ,בקרה קוגניטיבית והנדסת אנוש.
התכנית מאפשרת התנסות מחקרית ה בדגש מחקרי/תיאורטי וה בדגש מעשי ,הבאי לידי ביטוי
בסוג ההתנסות המעשית ובהרכב הקורסי שהתלמיד חייב בה  .ההתנסות המחקרית במסגרת
המגמה תכלול עבודה במעבדות המחקר באוניברסיטה .העבודה במעבדות מכוונת ה להבנת תהליכי
קוגניטיביי וה להבנת הקשר בי התנהגות/קוגניציה ותפקוד ומבנה המוח .ההתנסות המעשית
במסגרת ההדגש היישומי תכלול התנסות ביחידות שונות של מחקר יישומי .מבנה הקורסי יקבע
אישית לכל סטודנט בהתייעצות ע ראש המגמה .
ב.

תכנית הלימודי ) 38נק"ז(

לימודי תשתית חובה ,לכל מגמות הפסיכולוגיה ) 4נק"ז(:

 2נק"ז

שיטות מחקר למוסמכי א'  #מערכי ניסויי
שיטות מחקר למוסמכי ב'  #מערכי מתאמיי

 2נק"ז

קורסי חובה ) 12נק"ז(
יישומי מחשב במחקר קוגניטיבי
נוירואנטומיה תפקודית וניורופסיכולוגיה
שיטות מעבדה בחקר הקוגניציה
סמינר מחלקתי
התנסות מחקרית :
א .לדגש התיאורטי/מחקרי:
עבודה במעבדה א'#ב'
או
ב .לדגש היישומי:
פרקטיקו קוגניטיבי א'#ב'

 2נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 0נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז

קורסי בחירה ) 22נק"ז(
מתו הרשימה המתפרסמת בתכנית הלימודי בתחילת כל סמסטר )ישנ שיעורי במגמות ומחלקות
אחרות שיפתחו לתלמידי המגמה(.
חברי סגל במגמה לקוגניציה ומוח:
ד"ר גליה אביד
ד"ר וור ברודסקי
ד"ר אנדריאה ברגר
ד"ר צבי גנאל – ראש המגמה
פרופ' אבישי הניק
פרופ' דוד לייזר
פרופ' נחשו מיר
פרופ' יוס* צלגוב
פרופ' אורה קופמ
בנוס* למרצי אלו ,ישנ שיעורי במגמות ומחלקות אחרות הפתוחי לתלמידי המגמה .מרצי המחלקה
ששיעוריה פתוחי לתלמידי המגמה כוללי את פרופ' ישי טובי,ד"ר אורית טיקוצינסקי ,ד"ר טל איל ,ד"ר
יואלה ברבי#מאיר .מרצי ממחלקות אחרות ששיעורי מסויימי שלה פתוחי לתלמידי המגמה כוללי בי
השאר את ד"ר שי דנציגר )ניהול( ,ד"ר נוע טרקטינסקי )הנדסת מערכות מידע( ,ד"ר ברדלי רפל )כלכלה( ,ד"ר
רחל ברק )מנהל עסקי ( ,ד"ר סימו מור )ניהול( ,פרופ' יואכי מאיר )תעשיה וניהול( ,פרופ' דוד שנער )תעשיה
וניהול( ,ד"ר ג'נט שפר )בלשנות( וד"ר דורית ב#שלו )בלשנות(.
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המגמה לפסיכולוגיה חברתית
א .מבוא
מטרת המגמה להכשיר סטודנטי לתואר שני המעונייני להתמחות במחקר חברתי בסיסי ויישומי.
המגמה מציעה תוכנית התמחות העוסקת בנושאי היסוד של הפסיכולוגיה החברתית ,תו התמקדות
בנושאי תפיסת העצמי ,קבלת החלטות ,חקר סכסוכי  ,פסיכולוגיה כלכלית והביטי יישומיי של
תיאוריות בפסיכולוגיה חברתית .המסלול מקנה לתלמידי הכרות קרובה ע נושאי בה מתמודדת
היו הפסיכולוגיה החברתית ,ומכשיר אות למחקר בתחו הבי אישי ,קבוצתי ובי קבוצתי.
תלמידי המגמה ירכשו בנוס* לידע תיאורטי ג ידע יישומי בנושאי הקשורי לארגוני למיניה כגו
מיו עובדי ומשא ומת .המחלקה תשתדל לאפשר לסטודנטי שיהיו מעונייני להתנסות במהל
הלימודי בעבודה מעשית בארגוני בליווי הדרכה צמודה.
ייחודה של המגמה בכ שהיא מאפשרת לסטודנטי ללמוד בהקשר אינטרדיסציפלינרי ולשלב בעבודת
היבטי חברתיי קוגניטיביי  ,תרבותיי  ,וארגוניי  .במסגרת זו המגמה מקנה לסטודנטי הכשרה
מתודולוגית הכוללת שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות אות יוכלו לייש במסגרות מחקריות שונות.
המגמה מאפשרת לסטודנטי העומדי בהצלחה בדרישות התוכנית ובולטי בהישגיה האקדמיי
להמשי במחקר לקראת לימודי דוקטורט במסגרת המסלול המשולב.
ב .תכנית הלימודי ) 38נק"ז(
לימודי תשתית חובה ,לכל מסלולי הפסיכולוגיה ) 4נק"ז(:

שיטות מחקר למוסמכי א'  #מערכי ניסויי
שיטות מחקר למוסמכי ב'  #מערכי מתאמיי

 2נק"ז
 2נק"ז

קורסי חובה ) 16נק"ז(
 2נק"ז
קוגניציה חברתית
 2נק"ז
מבוא לקבלת החלטות
 2נק"ז
נושאי נבחרי בפסיכולוגיה חברתית א'
 2נק"ז
נושאי נבחרי בפסיכולוגיה חברתית ב'
 2נק"ז
דיאגנוסטיקה בארגוני
מיו והערכה בארגוני  :יסודות והיבטי מעשיי  2נק"ז
 2נק"ז
מיו והערכה בארגוני  :נושאי מתקדמי
 2נק"ז
סמינר תזה
 0נק"ז
סמינר מחלקתי
קורסי בחירה ) 18נק"ז(
יכללו קורסי שקשורי בפסיכולוגיה חברתית כגו :משא ומת ,דילמות חברתיות ,פסיכולוגיה כלכלית,
מוטיבציה ורגש בהקשר חברתי וקורסי שקשורי לפסיכולוגיה ארגונית כגו :מיו עובדי  ,ידע
בארגוני  .נית יהיה לקחת קורסי נוספי מהמחלקה לכלכלה )לדוגמא ,כלכלה ניסויית( מבית הספר
לניהול )גישור ,לח! ושחיקה( וממחלקות אחרות.
חברי סגל במגמה לפסיכולוגיה חברתית:
ד"ר טל אייל
ד"ר יואלה ברבי – מאייר – ראש המגמה
ד"ר אורית טיקוצינסקי
פרופ' דויד לייזר
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המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
)סימ מחשב ( 102
לימודי לתואר ראשו
הלימודי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נועדו להקנות כלי תיאורטיי ומתודולוגי לחקר
החברה על שלל היבטיה :מבנה החברה ,תרבותה ,יחסי כוח ושליטה ,קבוצות חברתיות ,פערי
חברתיי ,ותהליכי שנוי חברתי .הקורסי השוני מעניקי מיומנויות אנליטיות וכלי בסיסיי
שנועדו להבי ולפרש מבני ותהליכי חברתיי באופ כללי ובחברה הישראלית בפרט.
תכנית הלימודי מאפשרת לבוגריה להמשי #בלימודי מוסמ #בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באר"
ובחו"ל.
מבנה תכנית הלימודי
א .הלימודי נמשכי שלוש שני בתוכנית דו%מחלקתית ) 54נק"ז(.
ב .חובות התלמיד/ה מוגדרות על פי השנתו של השנה בה התחיל/ה את לימודיו/ה.
ג .תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות כאילו
החל/ה לימודיו/ה בשנה בה סיי/מה את לימודי שנה א') .דוגמה :תלמיד/ה שהחל/ה לימודיו/ה
בשנה תשס"ח ,למד/ה מערכת מפוצלת והשלי/מה את לימודי שנה א' בתשס"ט ,יחולו עליו/ה
החובות של התלמידי אשר החלו לומדי בתשס"ט(.
ד .בנוס +לדרישות המחלקה חייב/ת כל תלמיד/ה לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה:
אנגלית ,ולימודי בחירה כלליי להשלמת  120נק"ז לתואר .ראו הפרק הד בדרישות הפקולטה.

תיקו ציו
תלמיד/ה שנכשל/ה בקורס ולש כ #מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ת לעשות זאת א:
מדובר בקורס חובה בלבד.
א.
רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדו .
ב.
אי זכאות למועד מיוחד בקורס עליו חוזרי.
ג.
יש ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית ,ולעמוד בכל חובותיו.
ד.
תלמיד/ה שלא נכשל/ה בקורס ומבקש/ת לשפר הציו יכול/ה לעשות זאת רק בקורס אחד במהל#
לימודי התואר .החזרה על הקורס תהייה בהתא לסעיפי ב'%ד' לעיל.
תנאי מעבר
א .תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה א' למעמד של תלמיד/ת שנה ב'
 .1ציו  65לפחות בכל אחד מהקורסי הנלמדי בשנה א'.
 .2ציו ממוצע משוקלל  70לפחות ,הכולל את כל קורסי שנה א'.
 .3תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הנדרש לפי סעי 2 +לעיל ,רשאי/ת לחזור פע אחת בלבד על
לימודי שנה א' או על חלק מה ,וזאת בשנת הלימודי העוקבת את השנה בה סיי
/מה לראשונה קורסי שנה א' .תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שנה א'.
ב .תנאי מעבר ממעמד של תלמיד שנה ב' למעמד של תלמיד שנה ג'
ציו  56לפחות בקורסי המוגדרי כקורסי חובה שנה ב' ,וממוצע משוקלל  65לכל הפחות הכולל
את כל הקורסי שנלמדו בשנה ב.
שיעורי בחירה לשני ב'ג'
מעבר לשיעורי החובה ,להשלמת חובות הלימודי במסגרת סה"כ  54נק"ז יש לבחור קורסי בי
השעורי המוגדרי כשעורי בחירה.
רשימת קורסי בחירה תתפרס בכל שנה במועדי הייעו" וההרשמה לקורסי.
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סמינרי לשנה ג'
דרישות קד:
 oציו עובר בכל קורסי החובה של שנה ב'.
 oלהיות תלמיד/ת שנה ג'.
מחקר וקריאה מודרכת – מיועדי לתלמידי שנה ב'ג' בלבד
כוונת הקורסי המודרכי היא לאפשר לתלמידי/ות התנסות בעבודת מחקר תו #השתלבות
בפרויקטי מחקריי הנערכי במחלקה.
הקורסי ניתני במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודר ,#ונית לצבור בה עד
 4נק"ז בלבד .נית ללמוד את שניה ,כל אחד בהיק +של  2נק"ז ,או רק אחד מה בהיק +של  4נק"ז.
ככלל ,קורס מודר #יונחה על ידי מרצה מ המניי מהמחלקה לסוציולוגיה%אנתרופולוגיה ,או על ידי
מרצה מ המניי ממחלקה אחרת אשר נושא מחקרו/ה יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה.
רשאי/יות להרש לקורסי אלה תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר ב'.
כחלק מחובות הקורס המודר #יש להגיש דו"ח בכתב למנחה שעליו יינת ציו .
חשוב :תקנות וחובות %עיינו באתר המחלקה בקישור "מחקרי מודרכי".

תוכנית לימודי במסלול דומחלקתי במגמת סוציולוגיה אנתרופולוגיה –  54נק"ז
שנה א'
שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

ש קורס
קורסי חובה:
יסודות הסוציולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

מבוא לאנתרופולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

סטטיסטיקה א'

2

2

4

3

א'

2

2

4

3

ב'

2

1

3

2

א'

סטטיסטיקה ב'
יסודות פילוסופיי של המחקר
במדעי החברה*

סמסטר

שנה ב'
ש קורס

שעות
הרצאה

שעות סה"כ
תרגול שעות

סה"כ
נקודות
סמסטר

קורסי חובה:
חברה ישראלית

4

4

8

6

א'+ב'

שיטות מחקר כמותיות

2

2

4

3

ב'

שיטות מחקר איכותניות

4

4

8

6

א'+ב'

קורס בכתיבה מדעית*

2

2

2

א' או ב'

2-4

2-4

2-4

א' או ב'

קורס בלימודי אזוריי**

*יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסי בנושא כתיבה מדעית בתחומי שוני ,המטרה היא ללמוד כתיבת
עבודה במדעי החברה.
** יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסי בנושא לימודי אזוריי :קורסי המתקדמי בחברה מחו" לישראל.
נית לקחת בשנה ב' או ג'.
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שנה ג'
ש קורס
קורסי חובה:
תיאוריות סוציולוגיות
ואנתרופולוגיות

שעות סה"כ
תרגול שעות

סה"כ
נקודות
סמסטר

שעות
הרצאה

2

2

4

3

א'

תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות

2

2

4

3

ב'

תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות

2

2

4

3

ב'

2-4

2-4

א' או ב'

סמינר

קורסי בחירה וסמינרי:
השלמה של קורסי הבחירה ל 54%נק"ז

2-4
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לימודי לתואר שני בסוציולוגיהאנתרופולוגיה
)סימ מחשב (102%2

המחלקה לסוציולוגיה%אנתרופולוגיה מציעה את המגמות הבאות:
אנתרופולוגיה
סוציולוגיה עיונית
סוציולוגיה ארגונית
סוציולוגיה ,פוליטיקה וממשל
מגמת לימודי היא תכנית לימודי מובנית ,שהורכבה על ידי המחלקה ואושרה על ידי האוניברסיטה
ואשר כוללת מער #מוגדר של דרישות לימודי )קורסי חובה ,קורסי ליבה וקורסי בחירה.(,
רישו מגמת הלימודי מופיע בתדפיס הציוני בלבד ולא יופיע באישור הזכאות ובתעודת המוסמ.#
יוצאת מ הכלל המגמה לסוציולוגיה ארגונית אשר מצוינת ה באישור הזכאות וה בתעודת המוסמ.#
תכנית הלימודי של הסטודנטי כפופה לאשורו של ראש מגמת הלימוד.
מבנה לימודי כללי
סטודנטי לתואר שני במחלקה חייבי לצבור נקודות זכות לפי המבנה הבא:
בנתיב המחקרי ע עבודת גמר:
 40נק"ז 32 :נק"ז קורסי  8 +נק"ז עבודת גמר
המגמה לסוציולוגיה עיונית
המגמה לסוציולוגיה ארגונית
המגמה לסוציולוגיה,פוליטיקה וממשל
המגמה לאנתרופולוגיה

 40נק"ז 32 :נק"ז קורסי  8 +נק"ז עבודת גמר
 40נק"ז 32 :נק"ז קורסי  8 +נק"ז עבודת גמר
 42נק"ז 34 :נק"ז קורסי  8 +נק"ז עבודת גמר

בנתיב הכללי ללא עבודת גמר:
המגמה לסוציולוגיה עיונית
המגמה לסוציולוגיה ארגונית
המגמה לסוציולוגיה,פוליטיקה וממשל
המגמה לאנתרופולוגיה

 40נק"ז
 40נק"ז
 40נק"ז
 42נק"ז
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כללי
התנאי להרשמת סטודנטי ללימודי המוסמ #נקבעי על ידי ועדות הקבלה של המחלקה והפקולטה.
ההחלטה על קבלת סטודנטי היא בסמכותו של יו"ר המגמה על פי התנאי שנקבעו על ידי הפקולטה
והמחלקה .רשאי להירש בעלי תואר ראשו ממוסד אקדמי מוכר .ממוצע הציוני בתואר ראשו
הנדרש להרשמה למחלקה הוא  85לפחות.
בראש כל מגמה עומד ראש המגמה .ראש המגמה מייע" לסטודנטי בבניית תכנית לימודי ובכל בעיה
אקדמית שהתלמידי נתקלי בה.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה )ראה שנתו הפקולטה – חובת אנגלית(.
חובות הסטודנטי בכל המסלולי
א .מש #הלימודי – על הסטודנטי להשלי את חובותיה תו #שנתיי מתחילת לימודיה.
סטודנטי הלומדי בנתיב המחקרי יוכלו בהמלצת המנחה ,ראש המגמה וועדת המוסמכי
הפקולטית להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודיה.
ב .נקודות לימוד  %כל הסטודנטי חייבי במכסת נקודות סמסטריאליות שהרכב וכמות מפורט
בפרק העוסק במבנה הלימודי של כל מגמה .נית ללמוד עד  8נק"ז של קורסי מתכנית
הלימודי של תואר ראשו )בכפו +לתכנית הלימודי ולאישור יו"ר המגמה(.
ג .בחינות – סטודנטי לתואר שני רשאי להבח במועד אחד בלבד )אי מועדי ב'( .בקשה למועדי
מיוחדי לסטודנטי שלא נבחנו כלל יש להגיש בכתב לועדת המוסמכי המחלקתית )ראה
שנתו הפקולטה – זכאי למועד מיוחד(.
 .1ציו עובר בקורס הינו  65לפחות ,ציו עובר בבחינת גמר – .75
 .2סטודנטי שנכשלו בקורס המבקשי לחזור עליו יכולי לעשות זאת רק א מדובר
בקורס חובה ,ורק תו #שנה לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדו .
 .3סטודנטי לא יהיו זכאי למועד מיוחד בקורס עליו ה חוזרי
 .4קורסי שנתיי  %סטודנטי חייבי ללמוד את שני חלקי הקורס ,באותה שנה אקדמית.
ד.

עבודות גמר  %מטרת העבודה היא להוכיח כי הסטודנטי הגיעו לרמה מתאימה בתחו מדעי
מסוי ,כי ה בקיאי בספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי ה מסוגלי לחקור בעיה
מסוימת ,לנתח ממצאי בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה ובסגנו
נאותי.
הסטודנטי לתואר שני חייבי ליצור קשר ע מנחה לעבודת הגמר במהל #השנה הראשונה
ללימוד) .מומל" עד סו +סמסטר א'( .הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקתית עד
תו השנה הראשונה ללימודי ולא יאוחר מתו הסמסטר השלישי ללימודי ,עמידה בחובה זו
מהווה תנאי להמש #לימודי .המנחה חייב להיות חבר סגל מ המניי בדרגת מרצה ומעלה
באוניברסיטת ב %גוריו בנגב .מנחה בדרגת מרצה בכיר מאוניברסיטה אחרת באר" יאושר בתנאי
שחבר סגל מהמחלקה כאמור ישמש כמנחה נוס +לעבודה.
הקשר ע המנחה הראשי יעשה באישור יו"ר המגמה/יו"ר ועדת מוסמכי מחלקתית וביוזמת
הסטודנטי .במידה ומדובר במנחה מחו" למחלקה יש לקבל אישור של יו"ר המגמה טר
ההתקשרות .להנחיות להגשת הצעת עבודת הגמר ועבודת הגמר ,יש לעיי בתקנו המחלקתי
לעבודת גמר המופיע באתר המחלקה.
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מגמה בסוציולוגיה עיונית
מבוא
המגמה מכשירה את בוגריה לחקור ולהבי את החברה הסובבת אות .תחומי ההתמחות של המגמה
ה סוציולוגיה פוליטית ,לימודי תרבות ולימודי מגדר.
תכנית הלימודי כוללת שני נתיבי ,הנתיב המחקרי והנתיב הכללי .מש #הלימודי הינו שנתיי.
לימודי השנה הראשונה משותפי לשני הנתיבי ומטרת ,יצירת בסיס ידע בתחו ובדיקת עניי
והתאמה לסיו לימודי בנתיב המחקרי .עד תו שנת הלמודי הראשונה סטודנטי המעונייני
לכתוב יבחרו במנחה לעבודה .הצעת המחקר תוגש לאישור עד תו השנה הראשונה ללימודי
ובאישור חריג של ראש המגמה לא יאוחר מתו הסמסטר השלישי ללימודי ,וילמדו קורסי קריאה
מודרכת ומחקר מודר #בתחומי מחקר אפשריי.
תכנית הלימודי
שימו לב :קורסי השלמה מהתואר הראשו אשר מופיעי בהודעות הקבלה אינ נכללי במניי
הנקודות לתואר
נתיב מחקרי 40) :נק"ז(
קורסי חובה ) 16נק"ז(:
תיאוריות חברתיות בנות זמננו – שנתי *
סמינר קד תזה
סמינר תזה **
שיטות מחקר למוסמכי – ניתוח נתוני
שיטות מחקר איכותניות למוסמכי
סוציולוגיה עכשיו

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז

* דרישת קד ,הקורס "מבוא לתיאוריות סוציולוגיות".
** דרישת קד ,הקורס "סמינר קד תזה".
סה"כ  16נק"ז
קורסי בחירה 16 %נק"ז מתו #קורסי המגמה.
נית ללמוד עד  8נק"ז ממחלקות אחרות .רשימת הקורסי מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת
שנת הלימודי.
נית לקחת קורס "קריאה מודרכת" ו/או "מחקר מודר "#כחלק מקורסי בחירה בהיק +של  2נק"ז כל
אחד .את הקורס נית לקחת אצל כל אחד ממרצי המגמות בסוציולוגיה ובכפו +להסכמת.
עבודת גמר  בהיק +של  8נק"ז.
מעבר מהנתיב המחקרי לנתיב הכללי  הבהרות:
כיוו שמטרתה של האקדמיה בכלל והמחלקה לסוציולוגיה%אנתרופולוגיה בפרט היא קידו המחקר
האקדמי ,אנו מתייחסי לכל תלמידי השנה הראשונה כאל סטודנטי בנתיב המחקרי .במהל #השנה
הראשונה ללימודי רצוי להכיר את המרצי במגמה ,לגבש כיווני מחקר אישיי וליצור קשר ע
מנחה אפשרי .א בתו השנה הראשונה יחליטו הסטודנטי לעבור לנתיב הכללי ,יבקשו אישור על
כ #בכתב מראש המגמה.
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הנתיב הכללי 40) :נק"ז(
תוכנית הלימודי בנתיב הכללי מיועדת להקנות לבוגריה ידע סוציולוגי רחב וידע מעמיק בתחו
התעניינות מוגדר ,זאת ללא ביצוע עבודת מחקר עצמאית.
קורסי חובה ) 14נק"ז(:
תיאוריות חברתיות בנות זמננו – שנתי *
סמינר קד תזה
שיטות מחקר למוסמכי – ניתוח נתוני
שיטות מחקר אכותניות למוסמכי
סוציולוגיה עכשיו

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז

* דרישת קד ,הקורס "מבוא לתיאוריות סוציולוגיות".
קורסי בחירה 26 %נק"ז מתו #קורסי המגמה.
נית ללמוד עד  8נק"ז ממחלקות אחרות .רשימת הקורסי מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת
שנת הלימודי.
מוקד ככל האפשר ייבחרו הסטודנטי תחו התמחות מוגדר .להל דוגמאות לתחומי התמחות:
סוציולוגיה של התרבות ,לימודי מגדר ,יחסי המיני ,החברה הישראלית ,סוציולוגיה פוליטית ,כלכלה
פוליטית וארגוני.
סטודנטי רשאי להציע כל תחו סוציולוגי ,א #מימוש העדפת מותנה באישור ראש המגמה
ובזמינות של קורסי בתחו המדובר.
בחינת גמר  :בחינה מקיפה המבוססת על קורסי החובה .ציו עובר בבחינת הגמר הינו  75 %לפחות.

הרכב הציו הסופי לתואר
בנתיב המחקרי

50%
קורסי
עבודת גמר 50%

בנתיב הכללי

85%
קורסי
בחינת גמר 15%

פרטי נוספי נית לקבל מראש המגמה:
דר' שרה הלמ sarith@bgu.ac.il
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מגמה באנתרופולוגיה
תכנית הלימודי
הלימודי במגמה לאנתרופולוגיה מתמקדי בהבנה וניתוח של הסדרי חברתיי ותרבותיי
במקומות שוני בעול ובמפגש הבי תרבותי .תוכנית הלימודי כוללת הכשרה באנתרופולוגיה
חברתית%תרבותית תו #התמקדות בנושאי כגו עדות ועדתיות ,נוודות והגירה ,אנתרופולוגיה
עירונית ,אנתרופולוגיה בלשנית ,אנתרופולוגיה של הדת ,אנתרופולוגיה של התיירות והצליינות,
שארות ומגדר ,אנתרופולוגיה של אוכל וקהילות פזורה .המגמה מעודדת עניי ומחקר
בתרבויות שונות ובאזורי מגווני.
קורסי השלמה )לא לשקלול במניי הנקודות לתואר(
מבוא לאנתרופולוגיה א'–ב'
יסודות הסוציולוגיה א'%ב'
מבוא לסטטיסטיקה
מבוא לשיטות מחקר איכותניות
במסגרת המגמה באנתרופולוגיה ,יכולי הסטודנטי ללמוד ,באישור ראש המגמה ,באחד
משני נתיבי :מחקרי וכללי.
מש #הלימודי הינו שנתיי.
תוכנית הלימודי
נתיב מחקרי 42) :נק"ז(
קורסי חובה ) 14נק"ז(:
שיטות מחקר אנתרופולוגיות א'%ב')עבודת שדה(
תיאוריות אנתרופולוגיות
סגנונות אתנוגרפיי
סמינר תזה

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז

קורסי בחירה ) 20נק"ז(:
מלבד שיעורי החובה ,יבנו הסטודנטי את תכנית לימודיה ע ראש המגמה )בהתא לתחו
העניי ( ובהתא לתכנית הלימודי המתפרסמת בתחילת כל סמסטר.
יש ללמוד לפחות  3סמינרי מחקריי
נית ללמוד עד  8נק"ז של קורסי מדיסציפלינות אחרות באישורו של ראש המגמה ,זאת בכפו+
לשיקולי אקדמיי או להמלצתו של מנחה עבודת הגמר.
עבודת גמר – בהיק +של  8נק"ז

הנתיב הכללי 42) :נק"ז(
קורסי חובה ) 12נק"ז( :
שיטות מחקר אנתרופולוגיות א'%ב')עבודת שדה(
תיאוריות אנתרופולוגיות
סגנונות אתנוגרפיי

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
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קורסי בחירה ) 30נק"ז(:
מלבד שיעורי החובה ,יבנו הסטודנטי את תכנית לימודיה ע ראש המגמה )בהתא לתחו
העניי ( ובהתא לתכנית הלימודי המתפרסמת בתחילת כל סמסטר.
יש ללמוד לפחות  3סמינרי מחקריי
נית ללמוד עד  8נק"ז של קורסי ממחלקות אחרות באישורו של ראש המגמה ,זאת בכפו+
לשיקולי אקדמיי או להמלצתו של מנחה עבודת הגמר.

בחינת גמר – ציו עובר בבחינת גמר הינו .75
הרכב הציו הסופי לתואר :
בנתיב הכללי:

קורסי 75%
בחינת גמר 25%

בנתיב המחקרי:

קורסי 45%
עבודת גמר 40%
בחינת גמר 15%

פרטי נוספי נית לקבל מראש המגמה:
דר' ניר אביאלי avieli@bgu.ac.il
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מגמה בסוציולוגיה ארגונית
מבוא
מגמת הלימודי בסוציולוגיה ארגונית מקנה לסטודנטי כלי שבעזרת יוכלו להבי תהליכי
ומאפייני של ארגוני מסוגי שוני בארגוני .במסגרת הקורסי השוני ,יתוודעו הסטודנטי
לתיאוריות המרכזיות בתחו הארגוני ,ידונו בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ויחשפו
לאופני השוני בה נית לחקור ולנתח תמורות אלה .בחלק מהקורסי יוש הדגש על ההיבט
הפרקטי והסטודנטי יבחנו כיצד נית לייש את התיאוריות וכלי המחקר הלכה למעשה על מנת
לשפר תפקוד של ארגוני.
המגמה מציעה מגוו של קורסי בתחו הארגוני ,כגו  :תרבות ארגונית ,ארגוני כלכליי ,מיגדר
וארגוני ,סוציולוגיה כלכלית ,מיו וגיוס עובדי מגישה מערכתית ,פיתוח וייעו" ארגוני ,ועוד .ההיצע
משתנה משנה לשנה .במגמה מתקיי קורס פרקטיקו בעל קשר מבוסס ע גופי כגו סוציולוגיה
ארגונית בחיל האוויר ,ממד"ה וחברות פרטיות לפיתוח וייעו" ארגוני .הפרקטיקו מתוגבר בסדנאות
פרקטיות.
תכנית הלימודי כוללת שני נתיבי לימוד – נתיב מחקרי ונתיב כללי .הלימודי בנתיב המחקרי
כוללי כתיבת עבודת גמר בהיק 8 +נק"ז וקורסי בהיק +של  32נק"ז .הלימודי בנתיב הכללי
מחייבי קורסי בהיק +של  40נק"ז ,כולל השלמת שני קורסי יישומיי ובחינת גמר.
תכנית הלימודי

שימו לב :קורסי השלמה מהתואר הראשו אשר מופיעי בהודעות הקבלה אינ נכללי במניי
הנקודות לתואר
נתיב מחקרי 40) :נק"ז(
קורסי חובה ) 24נק"ז(:
תיאוריות חברתיות בנות זמננו – שנתי *
סמינר קד תזה
סמינר תזה **
אשכול קורסי ליבה
תיאוריות ארגוניות
שיטות מחקר למוסמכי – ניתוח נתוני
שיטות מחקר איכותניות למוסמכי

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 8נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

* דרישת קד ,הקורס "מבוא לתיאוריות סוציולוגיות".
** דרישת קד ,הקורס "סמינר קד תזה".
קורסי בחירה ) 8נק"ז(:
מתו #רשימת קורסי שתפורס בתחילת שנת הלימודי.
נית ללמוד קורסי ג מהמגמה לסוציולוגה עיונית ,ממחלקות אחרות או פרקטיקו )בשנה שניה(.
רשימת הקורסי מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת שנת הלימודי.
כמו כ  ,נית ללמוד קורס "קריאה מודרכת" ו/או "מחקר מודר "#כחלק מקורסי בחירה בהיק +של 2
נק"ז כל אחד .את הקורס נית ללמוד אצל כל אחד ממורי המגמות בסוציולוגיה ובכפו +להסכמת.
עבודת גמר – בהיק +של  8נק"ז.
מעבר מהנתיב המחקרי לנתיב הכללי  הבהרות:
כיוו שמטרתה של האקדמיה בכלל והמחלקה לסוציולוגיה %אנתרופולוגיה בפרט היא קידו המחקר
האקדמי ,אנו מתייחסי לכל תלמידי השנה הראשונה כאל סטודנטי בנתיב המחקרי .במהל #השנה
הראשונה ללימודי רצוי להכיר את המרצי במגמה ,לגבש כיווני מחקר אישיי וליצור קשר ע
מנחה אפשרי .א בתו השנה הראשונה החליטו הסטודנטי לעבור מנתיב מחקרי לנתיב הכללי,
יגישו בקשה בכתב ליו"ר המגמה .אי צור #בשינוי תכנית הלימודי משו שחובות השמיעה זהות
וא +רבות יותר בנתיב הכללי.
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נתיב כללי 40) :נק"ז(
קורסי חובה ) 30נק"ז(:
תיאוריות חברתיות בנות זמננו – שנתי *
סמינר קד תזה
אשכול קורסי ליבה
תיאוריות ארגוניות
שיטות מחקר למוסמכי – ניתוח נתוני
שיטות מחקר איכותניות למוסמכי

 4נק"ז
 2נק"ז
 8נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

* דרישת קד ,הקורס "מבוא לתאוריות סוציולוגיות".
 8נק"ז  מתו* הקורסי היישומיי )בשנה ב' בלבד(:
מיו וגיוס עובדי בגישה המערכתית
שיטות מחקר בארגוני

 4נק"ז
 4נק"ז

קורסי בחירה ) 10נק"ז(:
מתו #רשימת קורסי שתפורס בתחילת שנת הלימודי.
נית ללמוד קורסי ג מהמגמה לסוציולוגה עיונית ,ממחלקות אחרות או פרקטיקו )בשנה שניה'(.
רשימת הקורסי מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת שנת הלימודי.
בחינת גמר  :בחינה מקיפה המבוססת על קורסי החובה .ציו עובר בבחינת הגמר הינו  75לפחות.

הרכב הציו הסופי לתואר:
בנתיב הכללי:

85%
קורסי
בחינת גמר 15%

בנתיב המחקרי:

50%
קורסי
עבודת גמר 50%

פרטי נוספי:
פרופ' אביעד רז – ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית aviadraz@bgu.ac.il

303

מגמה בסוציולוגיה  ,פוליטיקה וממשל
מבוא
מדינת הלאו עוברת שינוי מהותי בעקבות תהליכי הגלובליזציה אשר מניבי תמורות רחבות היק+
בכל הקשור ליחס שבי חברה אזרחית וממשל .אנו עדי לשינויי בנורמות החברתיות ,חוקי,
מנגנוני ניהול ומנהל ,יחסי חברה ומשטר ,כמו ג במשמעות של גבולות הריבונות והטריטוריה .יחד
ע זאת ,התמורות הפוליטיות הרדיקליות שהתחוללו בסו +המאה ה 20%החל מקריסתה של בריה"מ
וכינונ של מדינות חדשות ,דר #עליית של כוחות דתיי ואתניי קיצוניי ,וכלה בהרחבת של
הפערי הגיאו%כלכליי משפיעי על מעמדה של הדמוקרטיה .השינויי הללו ,שנושקי בפוליטיקה,
כלכלה ,סוציולוגיה ,היסטוריה וגיאוגרפיה ,מצריכי עיו מעמיק חוצה גבולות דיסציפלינאריי.
תו #שימת דגש על נקודת מבט בי %תחומית ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשיתו +המחלקה
לפוליטיקה וממשל יתמקד בבחינת השינויי המתחוללי במדינה ,בחברה האזרחית ובניתוח של
המשמעות המשתנה של אזרחות ,ריבונות ,לאומיות ,וגבולות .הסטודנטי במגמה יתחקו אחר נקודות
המפגש שבי התפתחות הכלכלה המקומית והבינלאומית ובי שינויי במעמד של גבולות
טריטוריאליי ופוליטיי ,ויבחנו את האינטראקציה שבי המורשת הפוסט%קולוניאלית ,החוק
הבינלאומי ותהליכי הגיאופוליטיקה בעיד הגלובליזציה.
תכנית הלימודי

שימו לב :קורסי השלמה מהתואר הראשו אשר מופיעי בהודעות הקבלה אינ נכללי במניי
הנקודות לתואר
נתיב מחקרי 40) :נק"ז(
קורסי חובה ) 20נק"ז(:
תיאוריות חברתיות בנות זמננו – שנתי
מחשבה מדינית במאה ה** 20%
גישות וסוגיות מרכזיות במחקר המודרני של הפוליטיקה ***
סמינר קד תזה
סמינר תזה ***
שיטות מחקר למוסמכי – ניתוח נתוני
שיטות מחקר איכותניות למוסמכי
*

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

* דרישת קד ,הקורס "מבוא לתיאוריות סוציולוגיות".
** הקורס נית אחת לשנתיי חובה לקחת בתשס"ח.
*** הקורס נית אחת לשנתיי חובה לקחת בתשס"ט.
**** דרישת קד ,הקורס "סמינר קד תזה".
קורסי בחירה ) 12נק"ז(:
 4נק"ז )מינימו(  קורסי מהמחלקה למדעי ההתנהגות.
 4נק"ז )מינימו(  קורסי מהמחלקה לפוליטיקה וממשל.
נית ללמוד קורס "קריאה מודרכת" ו/או "מחקר מודר "#כחלק מקורסי הבחירה בהיק +של  2נק"ז
כל אחד .את הקורס נית ללמוד אצל כל אחד ממרצי המגמות בסוציולוגיה ומהמחלקה לפוליטיקה
וממשל ובכפו +להסכמת ולאישור מרכז המגמה.
עבודת גמר – בהיק +של  8נק"ז.
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נתיב כללי 40) :נק"ז(
קורסי חובה ) 18נק"ז(:
תיאוריות חברתיות בנות זמננו – שנתי *
מחשבה מדינית במאה ה** 20%
גישות וסוגיות מרכזיות במחקר המודרני של הפוליטיקה ***
סמינר קד תזה
שיטות מחקר למוסמכי – ניתוח נתוני
שיטות מחקר איכותניות למוסמכי

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

* דרישת קד ,הקורס "מבוא לתאוריות סוציולוגיות".
** הקורס נית אחת לשנתיי חובה לקחת בתשס"ח.
*** הקורס נית אחת לשנתיי חובה לקחת בתשס"ט.
קורסי בחירה ) 22נק"ז(:
 8נק"ז )מינימו(  קורסי מהמחלקה למדעי ההתנהגות.
 8נק"ז )מינימו(  קורסי מהמחלקה לפוליטיקה וממשל.
נית ללמוד עד  8נק"ז ממחלקות אחרות .רשימת הקורסי מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת
שנת הלימודי .הרישו כפו +לאישור ראש המגמה.
בחינת גמר בציו עובר של  75לפחות
הרכב ציו סופי לתואר:
בנתיב הכללי

קורסי
בחינת גמר

85%
15%

בנתיב המחקרי

קורסי
עבודת גמר

50%
50%

פרטי נוספי נית לקבל אצל ראשי המגמה:
ד"ר ניצה ברקובי" ,מדעי ההתנהגות nberko@bgu.ac.il
ד"ר לור בסו  ,פוליטיקה וממשל bassonlauren@yahoo.com
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קורסי השלמה לסטודנטי במחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה
מגמה
לסוציולוגיה
עיונית

אנתרופולוגיה

סוציולוגיה
ארגונית

מבוא לאנתרופולוגיה

+

+

+

יסודות הסוציולוגיה

+

+

+

מבוא לסטטיסטיקה א' ו%ב'

+

+

+

שיטות מחקר כמותניות

+

מגמה
קורסי

%

+

שיטות מחקר איכותניות

+

+

+

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות

+

) %מומל"(

+

החברה הישראלית

+

%

+

שימושי מחשב

+

)%מומל"(

+

קורסי בחירה
סוציולוגיה/אנתרופולוגיה

+

) %מומל"(

+

בפניות לגבי תוכנית השלמות ,יש לפנות לראש המגמה המתאי.
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התכנית למדעי ההתנהגות
)סימ מחשב (141
לימודי לתואר ראשו
תכנית הלימודי במדעי ההתנהגות עוסקת בהתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורי :
פרט )פסיכולוגיה( ,חברה )סוציולוגיה( ותרבות )אנתרופולוגיה( .מטרת הלימודי היא להקנות לתלמידי
היכרות ע תחומי הפסיכולוגיה ,אנתרופולוגיה וסוציולוגיה ומאפשרת ה שילוב בי התחומי וה
התמקדות באחד מה  .הכרות זו כוללת הקניית כלי תיאורטיי ומחקריי בשלושת הדיסציפלינות בנוס
להתוודעות לכלי טיפוליי בפסיכולוגיה.
התכנית מקנה לתלמידיה ,הלומדי במסלול החד"מחלקתי ,בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשי #את
הלימודי לתואר מוסמ #ללא דרישות השלמה בכל האוניברסיטאות באר $בתחומי הפסיכולוגיה,
הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.
o
o

מסלולי הלימוד במדעי התנהגות
מסלול חד"מחלקתי במדעי ההתנהגות
מסלול דו"מחלקתי במדעי ההתנהגות

מבנה הלימודי
א .הלימודי נמשכי שלוש שני ומתנהלי בתוכנית חד"מחלקתית ) 108נק"ז(,
ובתוכנית דו"מחלקתית ) 54נק"ז(
ב .חובות התלמיד/ה מוגדרות על פי השנתו של השנה בה התחיל/ה את לימודיו/ה.
ג .תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות כאילו החל/ה
לימודיו/ה בשנה בה סיי /מה את לימודי שנה א') .דוגמה :תלמיד/ה שהחל/ה לימודיו/ה בשנה תשס"ח,
למד/ה מערכת מפוצלת והשלי /מה את לימודי שנה א' בתשס"ט ,יחולו עליו/ה החובות של התלמידי
אשר החלו לומדי בתשס"ט(.
ד .בנוס לדרישות המחלקה חייב/ת כל תלמיד/ה לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה:
אנגלית ,ולימודי בחירה כלליי להשלמת  120נק"ז לתואר .ראו הפרק הד בדרישות הפקולטה.
נוהל השתתפות בניסויי
השתתפות במחקר ניסויי הינה חשובה עבור הסטודנטי /יות משו שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר
הפסיכולוגי מזווית הראיה של הנבדקי /ות.
כל סטודנט/ית במחלקה רשא/ית להשתת ב"  12שעות של ניסויי במהל #שנת הלימודי הראשונה שלו/ה.
השלמת  12שעות ניסוי תזכה בבונוס של  5נקודות בציו הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה".
תיקו ציו
תלמיד/ה שנכשל/ה בקורס ולש כ #מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ת לעשות זאת א :
מדובר בקורס חובה בלבד.
א.
רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדו.
ב.
אי זכאות למועד מיוחד בקורס עליו חוזרי .
ג.
יש ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית ,ולעמוד בכל חובותיו.
ד.
תלמיד/ה שלא נכשל/ה בקורס ומבקש/ת לשפר הציו יכול/ה לעשות זאת רק בקורס אחד במהל #לימודי
התואר .החזרה על הקורס תהייה בהתא לסעיפי ב'"ד' לעיל.
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קורסי בחירה לשני ב' וג'
o
o
o

מעבר לשיעורי החובה ,להשלמת חובות הלימודי במסגרת סה"כ  104נק"ז יש לבחור קורסי
בי השעורי המוגדרי כשעורי בחירה
רשימת קורסי בחירה תתפרס בכל שנה במועדי הייעו $וההרשמה לקורסי .
יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות משני המישורי הנלמדי :
" סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
" פסיכולוגיה

סדנאות וסמינרי לשנה ג'
דרישות קד :
 oציו עובר בכל קורסי החובה של שנה ב'.
 oלהיות תלמיד/ת שנה ג'.
תנאי מעבר
א .תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה א' למעמד של תלמיד/ת שנה ב'
 .1ציו  56לפחות בכל אחד מהקורסי הנלמדי בשנה א' במחלקה לפסיכולוגיה.
ציו  65לפחות בכל אחד מהקורסי הנלמדי בשנה א במחלקה לסוציולוגיה"אנתרופולוגיה,
הכולל ג את הקורס "יסודות פילוסופיי של המחקר במדעי החברה".
 .2ציו ממוצע משוקלל  80לפחות הכולל את קורסי שנה א'.
 .3תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הנדרש לפי סעי  2לעיל ,רשאי/ת לחזור פע אחת בלבד על לימודי
שנה א' או על חלק מה  ,וזאת בשנת הלימודי העוקבת את השנה בה סיי /מה לראשונה את
קורסי שנה א' .תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שנה א'.
ב .תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה ב' למעמד של תלמיד/ת שנה ג'
ציו  56לפחות בקורסי המוגדרי כקורסי חובה שנה ב' וממוצע משוקלל  65לפחות הכולל את כל
הקורסי שנלמדו בשנה ב'.
מחקר וקריאה מודרכת – מיועדי לתלמידי שנה ב'ג' בלבד
כוונת הקורסי המודרכי היא לאפשר לתלמידי /ות התנסות בעבודת מחקר תו #השתלבות בפרויקטי
מחקריי הנערכי במחלקה.
הקורסי ניתני במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודר ,#ונית לצבור בה עד
 4נק"ז בלבד .נית ללמוד את שניה  ,כל אחד בהיק של  2נק"ז ,או רק אחד מה בהיק של  4נק"ז.
ככלל ,קורס מודר #יונחה על ידי מרצה מ המניי מהמחלקה לפסיכולוגיה או סוציולוגיה"אנתרופולוגיה ,או
על ידי מרצה מ המניי ממחלקה אחרת אשר נושא מחקרו/ה יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה.
רשאי /יות להרש לקורסי אלה תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר ב' )לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי
אחד(.
כחלק מחובות הקורס המודר #יש להגיש דו"ח בכתב למנחה שעליו יינת ציו.
חשוב :תקנות וחובות" עיינו באתר המחלקה בקישור "מחקרי מודרכי ".

308

מידע לתלמידי המתעתדי להירש ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה:
מבח לתארי מתקדמי )מתא" ( – לפסיכולוגיה
נית על"ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה
המבח מהווה קריטריו אחיד לקבלה ללימודי מתקדמי  .הוא מאפשר השוואה בי הישגיה /
הלימודיי והמיומנויות הלימודיות"מחקריות של המועמדי /ות בכל המוסדות המעניקי כיו תואר
ראשו בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות.
מטרת המבח לסייע במיו תלמידי /ות לתואר שני על סמ #הידע הנלמד במהל #השנתיי הראשונות
ללימודי התואר הראשו.
המבח מורכב משני פרקי נפרדי  :ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה ,יכולת הבנה ולמידה
מתו #מאמרי פסיכולוגיי .
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תוכנית הלימודי במדעי ההתנהגות – חד מחלקתי ) 108נק"ז(
תכנית הלימודי מיועדת לתלמידי /ות המעונייני /ות לקבל תואר ראשו במדעי ההתנהגות תו#
שילוב שלושת תחומי הידע :פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה .התכנית מאפשרת להמשי #את
הלימודי לתואר מוסמ #בכל אחד מהתחומי ללא דרישות השלמה.
שנה א'
ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

סמסטר

קורסי חובה:
מבוא לפסיכולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

יסודות הסוציולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

מבוא לאנתרופולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

מבוא לסטטיסטיקה

4

2

6

3

א'

הסקה סטטיסטית

3

2

5

3

ב'

0

ב'

יסודות פילוסופיי של המחקר
במדעי החברה**

2

1

3

2

א'

פסיכולוגיה פיזיולוגית

3

1

4

4

ב'

תוכנות סטטיסטיות*

* לימוד עצמי מלווה בתרגולי ומבח מסכ בסו הסמסטר ע ציו עובר/נכשל

שנה ב'
ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

קורסי חובה:
חברה ישראלית

סמסטר

4

4

8

6

א'+ב'

פסיכולוגיה התפתחותית

3

1

4

4

א'

פסיכולוגיה קוגניטיבית

3

1

4

4

א'

פסיכולוגיה חברתית

3

1

4

4

ב'

פסיכולוגיה ניסויית

2

2

4

3

א'

שיטות מחקר איכותניות

4

4

8

6

א'+ב'

2

2

4

3

ב'

2

2

2

א' או ב'

2-4

2-4

2-4

א' או ב'

שיטות מחקר כמותיות
קורס בכתיבה מדעית*
קורס בלימודי אזוריי **

*יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסי בנושא כתיבה מדעית בתחומי שוני  ,המטרה היא ללמוד כתיבת עבודה
במדעי החברה.
** יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסי בנושא לימודי אזוריי  :קורסי המתקדמי בחברה מחו $לישראל.
נית לקחת בשנה ב' או ג'.
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שנה ג'
שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

ש קורס

סמסטר

קורסי חובה:
תיאוריות סוציולוגיות"
אנתרופולוגיות
תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות

2

2

4

3

א

2

2

4

3

ב

תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות

2

2

4

3

ב

למידה או תפיסה

2

2

2

א' או ב'

אישיות

3

4.5

4

א'+ב'

סמינר מתחו סוציולוגיה"
אנתרופולוגיה

2-4

2-4

2-4

א' או ב'

סדנא מתחו פסיכולוגיה

2-4

2-4

2-4

א' או ב'

1.5

קורסי בחירה וסדנאות/סמינרי:
השלמה ל" 108נק"ז על פי בחירת הסטודנט/ית .השלמה זו תכלול כבחירה /חובה:
קורס בחירה אחד לפחות בס"א ואחד בפסיכו' ) 4"8נק"ז(

תוכנית לימודי במדעי ההתנהגות – דומחלקתי ) 54נק"ז(
בוגרי/ות תכנית זו לא יוכלו להמשי #לימודיה  /לתואר מוסמ #בפסיכולוגיה ,בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ללא שיעורי השלמה.
שנה א'
ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

סמסטר

קורסי חובה:
מבוא לפסיכולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

יסודות הסוציולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

מבוא לאנתרופולוגיה

4

2

6

5

א'+ב'

2

2

4

3

א'

2

1

3

2

א'

0

ב'

סטטיסטיקה א
יסודות פילוסופיי של המחקר
במדעי החברה
תוכנות סטטיסטיות *

ב'

סטטיסטיקה ב**
3
4
2
2
* לימוד עצמי מלווה בתרגולי ומבח מסכ בסו( הסמסטר ע ציו עובר/נכשל
** סטטיסטיקה ב' ותוכנות סטטיסטיות ה דרישות קד לקורסי בפסיכו ניסויית וש"מ כמותיות
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שנה ב'
ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

קורסי חובה:
חברה ישראלית
4

4

8

6

סמסטר
א'+ב'

יש לבחור  1מתו*  3מתודולוגיה:
פסיכולוגיה ניסויית

2

2

4

3

א'

שיטות מחקר איכותניות

4

4

8

6

א'+ב'

שיטות מחקר כמותיות

2

2

4

3

ב'

יש לבחור  1מתו*  4הבאי:
פסיכולוגיה פיזיולוגית

3

1

4

4

ב'

פסיכולוגיה התפתחותית

3

1

4

4

א'

פסיכולוגיה חברתית

3

1

4

4

ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית

3

1

4

4

א'

שנה ג'

ש קורס

שעות שעות סה"כ סה"כ
הרצאה תרגול שעות נקודות

סמסטר

קורסי חובה:
סדנא אחת או סמינר אחד
תיאוריות סוציולוגיות"
אנתרופולוגיות

2-4

2-4

2-4

א' ו/או ב'

2

2

2

א

בחירה:
השלמה ל" 54נק"ז
קורסי בחירה מפסיכולוגיה ומס"א )לפחות אחד מכל תחו (
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כלכלה
)סימ מחשב (142
המחלקה לכלכלה מציעה מספר תוכניות לימודי לקראת תואר בוגר בכלכלה .תוכניות אלו מכוונות להקנות
לסטודנטי כלי  ,ניתוח ופיתרו בעיות בתחו הכלכלה ,ה בעבודת ככלכלני וה בהמש לימודיה
לקראת תארי גבוהי יותר .בחירת התוכנית תלויה בעיקר בנטיות האישיות של התלמיד ובתחומי שבה
הוא מתעניי מחו לכלכלה.
הקורסי המוצעי על ידי המחלקה לכלכלה ,ה לתלמידיה וה כקורסי שירות ינתנו על ידי מורי המחלקה או
על ידי מורי שקיבלו מינוי לכ מרמ"ח כלכלה בלבד.
לרשות התלמידי עומדי המסלולי הבאי :
א .כלכלה ע התמחות במינהל עסקי
תוכנית לימודי זאת מורכבת מ  108נק"ז* במש שלוש שני .
תכנית הלימודי בכלכלה ע התמחות במינהל עסקי כוללת ,מלבד לימודי הכלכלה ,ג לימודי בסיסיי
במינהל עסקי כגו :חשבונאות ,מימו ,שיווק ,ניהול כח אד וכו' .מטרת התכנית היא לתת לתלמיד השכלה
רחבה בנושאי מינהל וכלכלה ישומית.
ב .כלכלה ע התמחות בחשבונאות
תוכנית הלימודי בכלכלה ע התמחות בחשבונאות מיועדת להקנות לתלמיד השכלה חשבונאית רחבה בנוס&
על נושאי הכלכלה .תוכנית הלימודי בחשבונאות היא בהתא לאישור מועצת רואי חשבו ,ועשויה להשתנות
בהתא להחלטת המועצה .בוגרי התוכנית פטורי מרוב הבחינות לקבלת רשיו רואה חשבו )כנהוג בשאר
האוניברסיטאות( .התוכנית מורכבת מ  116נק"ז במש  3שני .
ג .כלכלה ומדעי המחשב
התוכנית מורכבת מלימודי כלכלה ע התמחות במנהל עסקי בתכנית מחלקה ראשית ) 80נק"ז( ולימודי
מדעי המחשב כמחלקה משנית ) 28נק"ז( .מטרתה להכשיר כלכלני המסוגלי להשתלב בסביבה ממוחשבת.
ד .תוכנית מחלקה ראשית
בתוכנית זו נלמדי קורסי בכלכלה בהיק& של  80נק"ז .בנוס& לכ ,חייבי תלמידי מסלול זה בלימוד
 2חטיבות או מחלקה משנית בהיק& של  28נק"ז ,בהתא לתוכנית החטיבות והמחלקות המשניות
המתפרסמת בשנתו .חטיבת מינהל עסקי סגורה בפני תלמידי כלכלה.
ה .תוכנית דו  מחלקתית
בתוכנית לימודי זו מקבל המסיי תואר בשתי מחלקות  :כלכלה ומחלקה נוספת לפי בחירתו בפקולטה
למדעי הרוח והחברה .לימודי הכלכלה במסלול זה כוללי  54נק"ז.
תוכנית דו מחלקתית כלכלה וניהול – לימודי הכלכלה במסלול זה כוללי  56נק"ז.
בנוס& לדרישות הרשומות לעיל ,חייב כל תלמיד בהדרכה ביבליוגרפית וכ עליו לעמוד בכל דרישות הפקולטה
למדעי הרוח והחברה הכוללות לימודי כלליי  ,חובה ובחירה .פירוט ראה בפרק הד בדרישות הפקולטה.
* נק"ז = נקודות זכות
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תנאי מעבר
תלמיד שאינו עומד בתנאי המעבר משנה לשנה ייחשב "כחוזר על שנה".

תנאי מעבר לשנה ב'
 .1ציו של  70לפחות במבוא לכלכלה א' וב'.
 .2ציו עובר בקורס חדו"א ד ' ובקורס סטטיסטיקה לכלכלני – א'.
 3.תלמיד המתמחה בחשבונאות חייב ,בנוס& לאמור בסעיפי  1ו  ,2בציו של  70לפחות
ב"מבוא לחשבונאות פיננסית".
תלמיד המתמחה בחשבונאות שציונו בקורס "מבוא לחשבונאות פיננסית" הוא לפחות  ,65רשאי להגיש
בקשה לחזור על הקורס .כל בקשה תידו לגופה על ידי ועדת ההוראה.
תוכנית הלימודי הקובעת לגבי הסטודנטי החוזרי על שנה א' היא עפ"י השנתו שהיה בתוק& בשנת
החזרה.
* בכל מקו בו נאמר "תלמיד" הכוונה לתלמיד ותלמידה כאחד.
תנאי מעבר לשנה ג'
1.
.2
.3

ציו עובר בשלושה מתו ארבעת הקורסי  :תורת המחירי א' ,תורת המחירי ב' ,מאקרו כלכלה א',
ומאקרו כלכלה ב'.
ציו עובר בקורסי "סטטיסטיקה לכלכלני ב" ו"מבוא לאקונומטריקה"
תלמיד המתמחה בחשבונאות חייב בנוס& לאמור בסעי&  1ציו עובר ,בקורסי "סטטיסטיקה לכלכלני ב",
ו"חשבונאות פיננסית א'+ב".

תנאי מעבר לחשבונאות לשנה ד'
 .1ציו עובר בכל המקצועות של שנה ג' בכלכלה ובחשבונאות.
 .2בשנה ד' חלה חובה לגשת לבחינות במועד א' .מועד ב' יאושר רק במקרי מיוחדי )כמו בתואר השני(.
 .3הנוכחות בכל השיעורי הינה חובה.
.4

סטודנט לא רשאי לגשת לבחינות ,א לא נכח בכל השיעורי .

בחינות וציו בקורס
דר קביעת הציו הסופי בכל קורס וציונו ה בידי המורה .הציו הסופי ייקבע ,בדר כלל ,על סמ הציוני
בבחינת סו& הקורס ,בבחינות ביניי באמצע הקורס ,תרגילי ועבודות .בכל מקרה ,המורה יודיע לתלמידי
בראשית הקורס על הדר בה ייקבע הציו .ע סיו הקורס מתקיימות שתי בחינות  :מועד א' ומועד ב' .ראה
תקנו הבחינות בחוברת זו.
החזרת הבחינות לנבחני – לא יוחזרו מחברות הבחינה לנבחני  ,נית לראות את הבחינה רק בזמני החשיפה
המתפרסמי .

314
נוכחות בהרצאות ותרגולי
ככלל – קיימת חובת נוכחות בכל השיעורי  .מרצי רשאי לפטור מחובת נוכחות בהרצאות או בתרגולי
ובסמינרי .
סמינר
כל תלמיד שנה ג' חייב בהגשת עבודת סמינר .הרישו לסמינר נער בתחילת סמסטר א'.
תלמידי ירשמו לסמינר של המרצה בו ה בוחרי  ,בתקופת היעו.
תלמידי המגמה לחשבונאות ירשמו לסמינר בחשבונאות .הנושאי יתואמו ע ראש המגמה במש שנת
הלימודי .
ד& הנחיות מפורט לגבי נוהלי הכתיבה וההגשה של עבודת הסמינר נית לקבל במזכירות המחלקה ומפורס על
לוח מודעות שנה ג'.
תארי אחרו להגשת עבודת הסמינר הוא  30.9של אותה שנה בה נלמד הסמינר .יש להגיש הסמינר בשני
עותקי למזכירות המחלקה.
מועדי מיוחדי
.1

.2
.3
.4
5.
.6

סטודנטי הזכאי למועד מיוחד בבחינה יגישו בקשה למזכירות המחלקה לא יאוחר משבועיי לאחר
תו מועדי הבחינות של הסמסטר )המועד האחרו להגשת בקשות יתפרס כל סמסטר בלוח המודעות
באינטרנט של המחלקה(.
אישורי למועד מיוחד יינתנו א ורק לזכאי לכ ,על פי נוהל הבחינות המופיע בשנתו.
את הבקשות יש להגיש על טופס מתאי  .נית לקבל טפסי במזכירות בשעות הקבלה.
יש למלא את כל הפרטי בטופס ולצר& את האישורי המתאימי  .טופס שלא ימולאו בו כל הפרטי או
לא יצורפו אישורי לא יטופל.
את הבקשות יש למסור למזכירות המחלקה בשעות הקבלה בלבד.
המחלקה תשלח מכתבי לסטודנטי שבקשותיה אושרו  /לא אושרו .סטודנט שאושרה בקשתו ואינו
יכול/רוצה לגשת לבחינת המועד המיוחד יודיע על כ למחלקה בכתב לכל המאוחר שבוע לפני מועד
הבחינה .סטודנט שלא יגש לבחינה ולא יודיע על כ למחלקה מראש ייחשב כאילו ניגש למבח וקיבל ציו
אפס )ציו זה יהיה ציונו הסופי בקורס(.

חזרה על קורסי *
סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס .א חלו
שינויי בדרישות הקורס משנה לשנה ,חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר .תלמיד לא יורשה
לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס .האמור לעיל תק& ג לגבי חזרה על קורס בחירה.
חזרה על קורסי בחשבונאות ,באישור ראש המגמה בלבד.
תלמיד המעוניי לשפר את ציונו הסופי לאחר פרסו הציוני של מועד הבחינה האחרו של הקורס באותו
סמסטר ,רשאי לחזור על הקורס בתנאי אלה:
 .1קורס חובה רשאי לחזור על הקורס פע אחת.
 .2קורס בחירה רשאי לחזור על הקורס פע אחת ,אול א הקורס אינו מתקיי או שיש בו מגבלות
קליטה ,ילמד התלמיד בקורס בחירה אחר ,באישור המחלקה.
תלמיד שנכשל פעמיי בקורס חובה יופסקו לימודיו במחלקה.
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נית להרש שנית ללימודי במחלקה לאחר שחלפו שנתיי .

מספר הכישלונות המצטבר בקורסי ,המותר במש %הלימודי במחלקה לכלכלה ,הוא ארבעה .סטודנט
שנכשל ביותר מארבעה קורסי  יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות.
סטודנט שנכשל ביותר משלושה קורסי חובה  יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות.
כשלו בקורס פירושו  אי עמידה בציו המעבר שנקבע בקורס או אי עמידה בכל דרישה אחרת שנקבעה
בקורס) .לדוגמא :סטודנט שנרש לקורס ולא ניגש לבחינה בסופו  יחשב נכשל בקורס(.
*

ברצוננו להדגיש שלפי נוהלי הפקולטה ,סטודנט שנרש לקורס ,לא ביטל את הרשמתו במש %תקופת
השינויי של אותו סמסטר ולא עמד בכל דרישות הקורס ,נחשב הדבר כאילו למד את הקורס ונכשל.

דרישות קד לקורסי
הרשמה לקורסי מסוימי מותנית בעמידה בדרישות קד  .לדוגמה ,א מבוא לכלכלה א' מהווה דרישת קד
למבוא לכלכלה ב' ,לא יוכל תלמיד ללמוד את מבוא לכלכלה ב' לפני שיעבור בהצלחה את הקורס מבוא לכלכלה
א' .בתוכנית הלימודי מצוינות דרישות הקד לגבי כל קורס.
לתנאי המעבר לשנה המתאימה.

תנאי ההשתתפות בקורס שלגביו לא צוינו דרישות קד מיוחדות זהי
סטודנט שאינו עומד בתנאי הקד  ,אינו רשאי להרש לקורס.
סטודנט שנרש לקורס ואינו עומד בתנאי הקד שלו המחלקה תבטל את הרשמתו לקורס .המחלקה אינה
מתחייבת להודיע לסטודנט על ביטול ההרשמה.
נקודות זכות
לצור השלמת כל החובות לקראת התואר חייב הסטודנט ללמוד )בהתא לתוכניות השונות( קורסי המזכי
אותו בנקודות זכות בהתא לתכנית לימודיו 108 :נק"ז בתוכנית החד מחלקתית  80,נק"ז בתוכנית מחלקה
ראשית 54 ,נק"ז בתוכנית דו מחלקתית ו  28נק"ז בתוכנית מחלקה משנית.
בדר כלל שעת לימוד שבועית במש סמסטר מזכה את הסטודנט בנקודת זכות אחת ,א במקרי מסויימי
מספר הנקודות איננו שווה למספר השעות .מקרי אלו מצויני במפורש בתוכנית הלימודי .
ציו סופי בכלכלה
ע סיו כל החובות לקראת תואר בוגר יחושב לתלמיד הציו הסופי בכלכלה .הציו יהיה ממוצע כל הציוני
בקורסי השוני בכלכלה ,משוקללי במספר הנקודות של כל קורס .הציו הסופי המשוקלל הנדרש לקבלת
תואר חייב להיות  65לפחות.
לגבי הקורסי בה נית ציו שנתי ,ישוקלל ציו זה בס %הנק"ז של שני סמסטרי.
הנחיות לסגירת תואר
על הסטודנט לקחת ממזכירות המחלקה טופס בקשה לסגירת תואר .הטופס ימולא ע"י הסטודנט בפרטי
אישיי  ,פרטי קורסי הבחירה אות הוא מעוניי לשקלל לתואר וחתימה .טופס שלא ימולא כראוי לא יטופל.
הטיפול בבקשה יאר במחלקה עד חודש ימי  .בתקופה של בחינות ,ימי יעו ,ימי שינויי וחגי ימש הטיפול
כחודשיי  .לאחר מכ עובר הטופס להמש טיפול במזכירות הפקולטה.
על הסטודנט לדאוג לטפל בנושא שכ"ל ,ספרייה ולימודי כלליי מאחר והמחלקה אינה מטפלת בנושאי אלו.
סטודנט שלא יטפל בנושאי אלו ,טופס הזכאות שלו יעוכב במזכירות הפקולטה.
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תוכנית לימודי
תוכנית לימודי חד מחלקתית  התמחות במינהל עסקי   108נק"ז
נק"ז
שעות לימוד
שבועיות בסמסטר שנה א'
4
 3ש'  2 +ת'
4
 3ש'  2 +ת'

ש הקורס
מבוא לכלכלה א'
מבוא לכלכלה ב'

דרישות קד
אי
ציו  70במבוא לכלכלה א'

חדו"א ד'
סטטיסטיקה לכלכלני א'
יסודות החשבונאות )שנתי(
הכרת המחשב ***

 4ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'
 2ש'  2 +ת'
 2ת'

4
4
6
0

מבוא למתמטיקה ב'
מבוא למתמטיקה ב'
אי

מחשבי לכלכלני
סטטיסטיקה לכלכלני ב'

 3ת'
 3ש'  2 +ת'

3
4

הכרת המחשב
סטטיסטיקה לכלכלני א'

שנה ב'
תורת המחירי א'
תורת המחירי ב'
מאקרו כלכלה א'

 3ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'

4
4
4

מבוא לכלכלה א' וב' ,חדו"א ד'
תורת המחירי א'*
מבוא לכלכלה א' וב' ,חדו"א ד'

מאקרו כלכלה ב'
מבוא לאקונומטריקה

 3ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'

4
4

מימו הפירמה א'

 3ש'  2 +ת'

4

מאקרו כלכלה א'*
סטטיסטיקה לכלכלני א' וב',
מחירי א' ,מקרו א'
מבוא לכלכלה א' וב'

מימו הפירמה ב'

 3ש'  2 +ת'

4

מימו הפירמה א' *,
סטטיסטיקה לכלכלני א'

שנה ג'
חובה
כלכלת ישראל

 3שו"ת

3

מאקרו כלכלה א' וב'

מבוא לחשבונאות ניהולית

 4ש'  2 +ת'

4

מחירי א' וב',
מבוא לאקונומטריקה
יסודות החשבונאות

 5קורסי בחירה מתקדמי –רשימה א'

 3x7שו"ת

15

ראה תנאי המעבר לשנה ג',

 2ת'
 3שו"ת

2
3

מחשבי לכלכלני
ראה תנאי המעבר לשנה ג',

 3X8שו"ת

24

מחשבי לכלכלני
סמינר

מתקד

 8קורסי בחירה רשימה ב' **

ג א לא קיבל ציו עובר בקורס.
*
** קורס מרשימה ב' נית ללמוד החל מסמסטר ב' בשנה א' .לחלק מהקורסי יש תנאי קד .
*** לפני תחילת שנה"ל ,מתקיי מבח ידע בהכרת המחשב ,המבח הוא חובה לכל הסטודנטי המתקבלי
לשנה א' במחלקה לכלכלה .פרטי נוספי לגבי המבח יפורסמו ב"מידע לסטודנט" שיישלח בתחילת שנת
הלימודי לכל מתקבל.
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רשימה א' )קורסי בחירה מתקדמי בכלכלה(
קורסי בחירה מתקדמי בכלכלה לתלמידי שנה ג' *:
כלכלה אורבנית ,כלכלת עבודה ,כלכלה ציבורית ,המשק הפלסטיני ,היבטי כלכליי של מדיניות
ציבורית ,כלכלת אינפורמציה ,משחקי שיתופיי  ,ארגו ענפי ,גידור וניהול סיכוני  ,מבוא לתורת
מתמטיקה לכלכלני א' וב' ,מסחר
ניתוח אירועי במימו הפירמה,
המשחקי  ,כלכלה ניסויית,
בינלאומי ,כלכלת אי ודאיות,
מדיניות כלכלית בישראל.

כלכלת סביבה,

בחירה חברתית,

כלכלת פיתוח ,מכרזי  ,ארגו תעשייתי,

* תנאי הקד לכל הקורסי זהי לתנאי המעבר לשנה ג' ,תנאי קד נוס& לכל קורסי רשימה א' הוא מבוא
לאקונומטריקה .לקורסי מסויימי ייתכנו תנאי קד נוספי .
רשימה ב'
דרישות הקד לכל הקורסי ה מבוא לכלכלה א' ,וכ דרישות שיפורטו לכל קורס בנפרד .אי ללמוד יותר
משני קורסי בנושא משפט בכל התואר.
מיסוי לכלכלני  ,יסודות המשפט לכלכלני  ,שימושי מחשב בתעשייה,
ניתוח דוחות כספיי  ,שיטות כמותיות  ,3תמחיר תקציב ובקרה ,יחסי ממשלה תעשייה ,כלכלת עוני,
אסטרטגיות בעסקי  ,המערכת הפיננסית בישראל ,שיטות כמותיות במימו.

המחלקה תפרס בתחילת כל סמסטר את רשימת הקורסי המתקדמי בכלכלה וקורסי הבחירה מרשימה ב'
לאותו סמסטר.

תכנית לימודי חד מחלקתית  התמחות בחשבונאות
.1
.2

תכנית לימודי זו נתונה לשינויי לפי הוראות מועצת רואי החשבו .לפיכ ,תכנית הלימודי הקובעת
עבור סטודנטי במסלול זה ,לגבי הקורסי בחשבונאות ,היא התכנית האחרונה המתפרסמת.
סטודנט במסלול חשבונאות ,המעוניי לעבור למגמת מינהל עסקי יודיע על כ בכל מקרה בכתב
למזכירות המחלקה.

א.

א החליט לעבור חודש לפני תו סמסטר א' יהיה זכאי להבח ביסודות החשבונאות כבר
בסמסטר א' .השינוי המתאי במחשב יבוצע ע"י המחלקה.

ב.

יבצע את השינוי במחשב

ג.

ד.

א החליט לעבור במהל סמסטר ב' ולפני תו תקופת השינויי

בעצמו.
א החליט לעבור לאחר תו תקופת השינויי ולא יאוחר מחודש לפני תו סמסטר ב' יוכל
להבח בסמסטר ב' ביסודות החשבונאות ,והמחלקה תבצע עבורו את השינוי במחשב .בחודש
האחרו של סמסטר ב' לא נית לעזוב את המגמה לחשבונאות.
א החליט לעבור לאחר שנבח בחשבונאות פיננסית וציונו במבוא לחשבונאות פיננסית הוא בי
 ,56 69הקורס יעודכ במסלול מנהל עסקי כציו עובר.
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תוכנית לימודי חדמחלקתית  התמחות בחשבונאות   116נק"ז
נק"ז
שעות לימוד
שנה א'

שבועיות בסמסטר

דרישות קד

מבוא לכלכלה א'

 3ש'  2 +ת'

4

אי

מבוא לכלכלה ב'
חדו"א ד'

 3ש'  2 +ת'
 4ש'  2 +ת'

4
4

ציו  70במבוא לכלכלה א'
מבוא למתמטיקה ב'

סטטיסטיקה לכלכלני א'

 3ש'  2 +ת'

4

מבוא למתמטיקה ב'

סטטיסטיקה לכלכלני ב'

 3ש'  2 +ת'

4

סטטיסטיקה לכלכלני א'

מבוא לחשבונאות פיננסית )שנתי(  6ש'  2 +ת'
 3ש'
יסודות המשפט
 3ש'
יסודות המשפט העסקי

6
2
2

אי
אי
יסודות המשפט

0
3

הכרת המחשב

הכרת המחשב **
מחשבי לכלכלני

 2ת'
 3ת'

שנה ב'
תורת המחירי א'
תורת המחירי ב'
מאקרו כלכלה א'

 3ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'

4
4
4

מבוא לכלכלה א' וב' חדו"א ד'
תורת המחירי א' *
מבוא לכלכלה א' וב' חדו"א ד'

מאקרו כלכלה ב'
מימו הפירמה א'
מימו הפירמה ב'

 3ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'
 3ש'  2 +ת'

4
4
4

מאקרו כלכלה א' *
מבוא לכלכלה א' וב'
מבוא לכלכלה א' וב' ,מימו הפירמה א'

 4ש'  2 +ת'
מבוא לחשבונאות ניהולית
חשבונאות פיננסית א' ו ב' )שנתי(  3ש'  3 +ת'

4
6

מבוא לחשבונאות פיננסית
מבוא לחשבונאות פיננסית
מבוא לכלכלה א' וב' וחדו"א ד'
יסודות המשפט העסקי
דיני תאגידי

דיני תאגידי
משפט מסחרי
*
**

 3שו"ת
 3ש'

2
3

ג א לא קיבל ציו עובר בקורס זה.
הכרת המחשב – ראה פירוט בתכנית לימודי במסלול מנהל עסקי .
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שנה ג'
כלכלת ישראל

 3שו"ת

3

קורס מרשימה א' ע"פ החלטת

 3שו"ת

3

יו"ר המסלול לחשבונאות
מבוא לאקונומטריקה

מאקרו כלכלה א' וב' ,מחירי א' וב' ,מבוא
לאקונומטריה

 3קורסי מתו :תורת המחירי א',וב',

 3ש'  2 +ת'

4

נושאי מיוחדי בחשבונאות
דוחות כספיי מאוחדי
וסוגיות מיוחדות
ניתוח דוחות כספיי

 3ש'  3 +ת'

4

מאקרו כלכלה א' וב'.
סטטיסטיקה לכלכלני א' וב',
מחירי א' ,מקרו א'
חשבונאות פיננסית א' וב'

 3ש'  3 +ת'
 3שו"ת

3
3

נושאי מיוחדי בחשבונאות
חשבונאות פיננסית א' וב'

מבוא למיסי
ביקורת חשבונות )שנתי(
ביקורת מערכות ממוחשבות

 3ש'  2+ת'
 3שו"ת
 3שו"ת

3
6
3

משפט מסחרי ,דיני תאגידי
חשבונאות פיננסית א' וב'
תנאי המעבר לשנה ג'

סמינר בחשבונאות
רווחי הו וחוק התאומי
חשבונאות ניהולית מתקדמת

 3שו"ת
 3ש'  2 +ת'
 3שו"ת

3
4
3

תנאי המעבר לשנה ג'
מבוא למיסי
מבוא לחשבונאות ניהולית
חשבונאות פיננסית א' וב ב'

תיאוריה חשבונאית ונושאי
מיוחדי בחשבונאות

 3ש'  3 +ת'

3

נושאי מיוחדי בחשבונאות

שנה ד'*
תיאוריה פיננסית מתקדמת א'

 3ש'  3 +ת'

ש'  3 +ת'
שו"ת  3+ת'
שו"ת  3+ת'
שו"ת
שו"ת

תיאוריה פיננסית מתקדמת ב'
ביקורת חשבונות  2א'
ביקורת חשבונות  2ב'
מיסי מקרקעי ומע"מ
מיסוי תאגידי

3
3
3
2
3

מיסוי יחיד ותכנו מיסי
תקינה חשבונאית
מיסוי תאגידי מיוחדי

 3שו"ת
 3ש'
 2שו"ת

3

)רשאי להתקבל לשנת השלמה רק
סטודנטי שסיימו את חובותיה
האקדמיות בכלכלה וחשבונאות וקיבלו
ציו עובר בכל הקורסי (.

3
3
3
2
3

חשבונאות פיננסית מתקדמת א'

3
3

ביקורת חשבונות מתקדמת א'
מבוא למיסי  ,רווחי הו וחוק התאומי
מיסוי תאגידי א'  +ב'
חשבונאות פיננסית מתקדמת א'

סדנא בעיות מתקדמות בחשבונאות  3ש'
* במידה והמחלקה מאשרת הכרה אקדמית של קורס/י מתכנית זו לתואר שני ,הדבר אינו מעניק זיכוי
בתשלו שכר הלימוד )יבוצע ע"פ הכללי של התואר השני(.

320
לימודי בכלכלה ומדעי המחשב  /מחלקה ראשית
מטרת התוכנית :הכשרת כלכלני ע ידע רב במדעי המחשב.
בועדת הקבלה לתוכנית זו משתתפי נציגי המחלקה לכלכלה ונציגי המחלקה למדעי המחשב .הקבלה תיקבע
לאור הציו הפסיכומטרי ,ממוצע תעודת הבגרות ,ציו הבגרות במתמטיקה ,ונתוני נוספי הרלבנטיי
להחלטה.
תוכנית הלימודי מורכבת משני חלקי  :החלק הראשו הוא תוכנית הלימודי בכלכלה מחלקה ראשית
) 80נק"ז(.
החלק השני מורכב מהתוכנית של מחלקה משנית במדעי המחשב )לפחות  28נק"ז(.
תוכנית מחלקה ראשית   80נק"ז
דרישות הלימודי
נק"ז
4
4

שנה א'
מבוא לכלכלה א'
מבוא לכלכלה ב'

נק"ז
4
4

שנה ב'
תורת המחירי א'
תורת המחירי ב'

הכרת המחשב
מחשבי לכלכלני
חדו"א ד'
סטטיסטיקה לכלכלני א'

0
3
4
4

מאקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה ב'

4
4

יסודות החשבונאות
סטטיסטיקה לכלכלני ב'

6
4

מבוא לאקונומטריקה
מימו הפירמה א'

4
4

שנה ג'
3
כלכלת ישראל
 7קורסי בחירה מתקדמי בכלכלה 21
3
סמינר

תנאי הקד לקורסי
הערה :

כמפורט בתכנית לתלמידי כלכלה ומינהל עסקי .

תלמידי שלמדו קורסי במתמטיקה וסטטיסטיקה במחלקה למתמטיקה בלבד ,יהיו פטורי
מלימוד קורסי אלו במחלקה לכלכלה רק לאחר אישור מועדת הוראה .במקומ יצטרכו לקחת
קורסי אחרי בכלכלה באשור היוע ,מתו קורסי הבחירה המתקדמי להשלמת  80נק"ז
בכלכלה .סטודנטי הלומדי במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבי ללמוד את הקורסי
בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.
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תוכנית דו מחלקתית   54נק"ז )פרט לתלמידי ניהול(
הבוחר בתוכנית דו מחלקתית בכלכלה ,חייב לבחור ג בתוכנית מחלקתית מקבילה במחלקה אחרת בפקולטה
למדעי הרוח והחברה .הרשימה הבאה מתארת את הדרישות של התוכנית הדו מחלקתית.
שנה א'

נק"ז

שנה ב'

נק"ז

מבוא לכלכלה א' וב'

8

תורת המחירי א' וב'

8

חדו"א ד'
סטטיסטיקה לכלכלני א'
הכרת המחשב
מחשבי לכלכלני

4
4
0
3

מאקרו כלכלה א' וב'
מימו הפירמה א'

8
4

סטטיסטיקה לכלכלני ב'

4

שנה ג'
מבוא לאקונומטריקה
כלכלת ישראל
סמינר

 4סמס' א'
 3סמס' ב'
3

קריאה מודרכת

1

תנאי הקד לקורסי  :כמפורט בתכנית הלימודי לתלמידי כלכלה ומינהל עסקי .
הערה  :תלמידי שלמדו קורסי במתמטיקה וסטטיסטיקה במחלקה למתמטיקה בלבד ,יהיו פטורי
מלימוד קורסי אלו בכלכלה רק לאחר אישור מועדת הוראה .במקומ יצטרכו לקחת קורסי
אחרי בכלכלה ,מתו קורסי הבחירה המתקדמי באישור היוע להשלמת  54נק"ז בכלכלה.
סטודנטי הלומדי במחלקות של רוח וחברה ,יהיו חייבי ללמוד את הקורסי במתמטיקה
וסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.
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תכנית דו מחלקתית  כלכלה וניהול –  56נק"ז

תכנית הלימודי בכלכלה
שנה א'

נק"ז

מבוא לכלכלה א' ו ב'

8

סטטיסטיקה לכלכלני א'*
סטטיסטיקה לכלכלני ב' *

4
4

יסודות החשבונאות
חדו"א ד'
הכרת המחשב **

6
4
0

מחשבי לכלכלני

3

שנה ב'
תורת המחירי א' ו ב'

נק"ז
8

מקרו כלכלה א' ו ב'
מבוא לחשבונאות ניהולית

8
 – 4סמס' ב'

שנה ג'

נק"ז

מבוא לאקונומטריקה
כלכלת ישראל

 – 4סמס' א'
 – 3סמס' ב'

הערות:
.1
.2

כל התקנות ההוראות ותנאי המעבר המקובלי במחלקה לכלכלה ובפקולטה למדה"ר מפורטי
בשנתו זה.
תנאי הקד לכל הקורסי מפורטי בתכנית הלימודי לכלכלה ומינהל עסקי בשנתו.

* על פי דרישת המחלקה לניהול ,תלמידי כלכלה וניהול חייבי לסיי הקורסי בשנה א'.
** הכרת המחשב – ראה פירוט בתוכנית לימודי במסלול מנהל עסקי .
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תכנית כלכלה מחלקה משנית מורכבת מהקורסי הבאי :
נק"ז
8
 .1מבוא לכלכלה א' ו ב'
8
 .2תורת המחירי א' ו ב'
.3
.4

8
3

מאקרו כלכלה א' ו ב'
כלכלת ישראל

תנאי הקד לקורסי  :כמפורט בתכנית הלימודי לתלמידי כלכלה ומינהל עסקי .
תנאי מעבר
תלמיד שאינו עומד בתנאי המעבר משנה לשנה ייחשב "כחוזר על שנה".
תנאי מעבר לשנה ב'
ציו של  70לפחות במבוא לכלכלה א' וב' ,ציו עובר בחדו"א ד'.
תכנית חטיבה בכלכלה   28נק"ז
.1
.2
.3

יסודות הכלכלה מיקרו
יסודות הכלכלה מאקרו
יסודות החשבונאות

.4
5.
.6
.7
8.

יסודות מימו הפירמה
כלכלה ניהולית
מבנה כלכלי תעשייתי של ישראל
סמינר – המשק הישראלי
 2קורסי בחירה בכלכלה
בהתא לאישור היוע

שנה
א'
א'
א'
ב'
ב'
ב'
ב'
ג'

נק"ז
3
3
3
3
3
3
4
6

חטיבה זו מוצעת במכללת אחווה.
לא כל הקורסי הנכללי בתכנית לימודי זו ניתני באוניברסיטת ב גוריו.
הסטודנטי מחויבי ללמוד את כל הקורסי המפורטי מ  7 1במכללה .סטודנט שלא ילמד את אחד
הקורסי  ,לא יוכל ללמוד במחלקה לכלכלה באוניברסיטה.

על הסטודנט להיות בקיא בתכנית הלימודי שלו ובדרישות האקדמיות ולבדוק שאכ הוא מסיי
את חובותיו האקדמיות בכל שנה.
הסטודנט אחראי אישית לעריכת רישו הקורסי באינטרנט.
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לימודי התואר שני בכלכלה
)סימ מחשב (1422
.1

מטרת הלימודי
תכנית הלימודי לתואר שני בכלכלה נועדה להעמיק את הידע התיאורטי והמעשי שנרכש בתואר
הראשו ,כדי להקנות לבוגרי התכנית את הכלי לאיוש תפקידי מקצועיי בכירי במגזר העסקי
והציבורי ולהכשיר את המעונייני בכ ללימודי מחקר מתקדמי .

.2

תנאי קבלה
תכנית המוסמ בכלכלה ממשיכה את תכנית לימודי התואר הראשו בכלכלה ומיועדת לבוגרי
מצטייני  .תנאי הקבלה לתכנית הינ סיו התואר הראשו בכלכלה בממוצע  85לפחות ,השגת
ממוצע  80בקורסי הליבה )תורת המחירי  ,מאקרו ,אקונומטריקה( .
במקרי מיוחדי תבח הוועדה ג מועמדי אשר אינ עומדי בדרישות הציוני ובלבד שממוצע
ציוניה יהיה  80לפחות .מועמדי אלו ,במידה וימצאו מתאימי לתכנית ,יתקבלו ללימודי השלמה
לקראת תואר שני ,ויקבעו לה לימודי השלמה ו/או דרישות נוספות בה יצטרכו לעמוד .לאחר סיו
שנת ההשלמות בהצלחה יתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה.
מועמדי בעלי תואר ראשו שאינו בכלכלה יכולי א& ה להגיש מועמדות .במידה וועדת הקבלה
תמצא כי ה מתאימי לתכנית ,תקבע תכנית השלמות .מועמדי אלו יתקבלו ללימודי השלמה – לא
לתואר .לאחר סיומה של שנת ההשלמות ,תקבע ועדת הקבלה של התואר השני הא ה רשאי
להגיש מועמדות לתכנית כסטודנטי לתואר שני במחלקה.
שנת השלמות טיפוסית כוללת את המקצועות הבאי  :תורת המחירי

א' וב' ,מאקרו א' וב',

אקונומטריקה ,כלכלת ישראל ,מתמטיקה לכלכלני א' וב'.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה )ראה בפרק תואר שני – חובת אנגלית(.
מש %הלימודי לתואר שני הינו שנתיי.
הקורסי מתמטיקה לכלכלני א' וב' הניתני במסגרת לימודי התואר הראשו בכלכלה הנ תנאי קד
לקבלה לתואר שני בכלכלה.
.3

מבנה כללי של תכנית הלימודי
הלימודי במחלקה מתקיימי בשני נתיבי לימוד ונמשכי שנתיי  :מחקרי וכללי .הנתיב המחקרי
מיועד בעיקרו לסטודנטי המעונייני בכיוו עיוני ושוקלי המש לימודי לתואר שלישי .הנתיב
הכללי מיועד בעיקרו לסטודנטי

המעוניני לרכוש ידע מעמיק ורחב יותר בענפי הכלכלה השוני

כבסיס לאיוש תפקידי כלכליי בכירי בתחו הסקטור העסקי והציבורי.
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הנתיב המחקרי ) 40נק"ז(
הלימודי בנתיב המחקרי כוללי קורסי  ,סדנאות ועבודות סמינר בהיק& של  33נקודות זכות ,כתיבת עבודת
גמר בהיק& של  7נק"ז ,ובחינת גמר.
הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
הלימודי בנתיב הכללי כוללי קורסי  ,סדנאות ועבודות סמינר בהיק& של  40נק"ז ובחינת גמר.
דרישות הנתיב המחקרי:
קורסי חובה
קורסי בחירה
סדנאות
עבודת גמר

 18נק"ז
 9נק"ז
 6נק"ז
 7נק"ז

בחינת גמר
קורסי חובה
על הסטודנטי ללמוד את הקורסי  :תאוריה מיקרו-כלכלית א' ו ב' ,תיאוריה מאקרו כלכלה א'
ואקונומטריקה א' .כמו כ ,על הסטודנטי )בהתא להתמחות בה בחר ותו תיאו ע היוע( ללמוד שניי
מבי הקורסי :תאוריה מאקרו-כלכלית ב' ,אקונומטריקה ב' ומימו מתקד .
סדנאות בתחומי המחקר
על הסטודנטי להשתת& בשתי סדנאות ,כשאחת מה בתחו התמחות  .הסדנא מזכה את הסטודנטי
ב  3נק"ז .מטלות הסדנה הינ השתתפות ב )לפחות(  80%ממפגשי הסדנא והצגת מחקרי  .הציו בסדנא יקבע
על ידי מרכזי הסדנאות.
סדנא לעבודת מחקר
על הסטודנטי בנתיב המחקרי להשתת& בסדנא לעבודות מחקר בשנה השניה ללימודי ולמלא את כל
מטלות הסדנא.
עבודת גמר) בהיק&  7נק"ז(
עבודת הגמר תהווה חיבור מחקרי משמעותי ותוצג במסגרת אחת הסדנאות .את העבודה ינחה חבר סגל בדרגת
מרצה בכיר ומעלה מהמחלקה *.על הסטודנטי בנתיב המחקרי להגיש את הצעת המחקר לא יאוחר מתו
השנה הראשונה ללימודי  .עליה להשתת& בפגישות המיוחדות של הסדנא לעבודת מחקר אשר יוקדשו לנושא
הסמסטר

זה  .באישור חריג של ועדת המוסמכי המחלקתית והפקולטית תוגש ההצעה לא יאוחר מתו
השלישי ללימודי  .עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית ללימודי .
ע סיו תהלי שיפוט העבודה ,על הסטודנטי להיבח בבחינת גמר בפני שופטי העבודה .ציו עובר בבחינת
הגמר הינו  75לפחות.
יש לציי כי השמירה על מעמד הסטודנטי בנתיב המחקרי מותנית בהישגי אקדמיי גבוהי  ,השתתפות
בסדנא לעבודות מחקר ,והתקדמות סבירה במחקר.
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דרישות הנתיב הכללי:
קורסי חובה
קורסי בחירה
סמינר מ.א.

 12נק"ז
 18נק"ז
 3נק"ז

סדנאות
קורס קריאה מודרכת
בחינת גמר

 6נק"ז
 1נק"ז

קורסי חובה
על הסטודנטי ללמוד את הקורסי  :תאוריה מיקרו-כלכלית א' וב' ,תיאוריה מאקרו כלכלית א',
אקונומטריקה א' ,וכ קורס אחד משני הקורסי הבאי  :תיאוריה מאקרו כלכלית ב' ואקונומטריקה ב'.
מתכונת קורסי הבחירה ,הסדנאות ושאר הדרישות ,זהה לתכנית הלימודי בנתיב המחקרי ,למעט עבודהת
הסמינר לתואר שני ובחינת הגמר .על הסטודנטי בנתיב הכללי לכתוב עבודת סמינר במסגרת הקורס "סמינר
מ.א ".אותה עליה להציג בסדנא שבתחו התמחות .
ע סיו עבודת הסמינר על הסטודנטי להבח בבחינת גמר .הבחינה תתקיי בתו השנה השנייה ללימודי
)עד  30.9ולא יאוחר מה  31.12באותה שנה(
הכרה בקורסי מלימודי תואר ראשו ממחלקות אחרות
בהתא להתמחות בה בחרו הסטודנטי ובאישור היוע נית להכיר מלימודי התואר הראשו קורסי עודפי
)שלא שוקללו במסגרת לימודי התואר הראשו בכלכלה( מרשימה א' בכלכלה )למעט קורסי קד כמו מתמטיקה
לכלכלני א' ו ב'( לחילופי נית ללמוד באישור היוע קורס בחירה במחלקה אחרת.
סטודנטי שיוכרו לה קורס/י מלימודי שנה ד' בחשבונאות יידרשו לשל את עלות הקורס/י ע"פ כללי
התואר השני )ראה חוברת הוראות והסברי לתשלו שכר הלימוד של מדור חשבונות סטודנטי (.
הוראות כלליות
בכל הקורסי לתואר שני קיימת חובת נוכחות בשיעורי  .סטודנטי שיעדרו למעלה מ  20%מהקורס ,לא
יורשו להשתת& בבחינה .עבודות בקורסי חובה להגיש ה  30.9בשנה בה נלמד הקורס .סטודנטי שיגישו פחות
מ  80%מהעבודות לא יורשו לגשת לבחינה ,והקורס לא יוכר במניי הנקודות לתואר.
הרכב הציו הסופי בתואר
בנתיב המחקרי:
קורסי
עבודת גמר
בחינת גמר

50%
40%
10%

בנתיב הכללי:
קורסי
בחינת גמר

85%
15%
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סטודנטי לתואר שני שיכשלו בשני קורסי חובה מארבעה קורסי בתקופת לימודיה יופסקו לימודיה  .לצור
זה כשלו בבחינה או בקורס הינו ציו נמו מ  ,65או ) 700לא השתת&(.
מועדי בחינות
בתו כל סמסטר מתקיי מועד בחינה אחד בלבד .סטודנטי לתואר שני חייבי לגשת למועד שנקבע.
במידה והסטודנטי אינ יכולי לגשת למועד עקב מניעה חמורה )ראה תקנו הבחינות (
עליה להגיש בקשה למועד מיוחד בכתב למזכירות המחלקה.
סטודנטי במעמד השלמה לתואר שני ,הלומדי קורסי השלמה מתואר ראשו ,רשאי לגשת לשני מועדי בחינה
בקורס.
על הסטודנטי להיות בקיאי בתכנית הלימודי שלה
ובדרישות האקדמיות ולבדוק שאכ ה מסיימי את
חובותיה האקדמיות בכל שנה.
באחריות הסטודנטי לבצע רישו לקורסי בכל סמסטר
באמצעות האינטרנט.
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לימודי לתואר שלישי בכלכלה )(Ph.D
המחלקה לכלכלה מקיימת תכנית לימודי לדוקטורט בהתא לתקנו הכללי של בית הספר ללימודי מחקר
ע"ש קרייטמ

אוניברסיטת ב גוריו..

נית ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולי  :מסלול ישיר ,מסלול משולב ,ומסלול רגיל.
המסלול הרגיל מיועד לסטודנטי בעלי תואר מוסמ בכלכלה )ע תזה( ,או סטודנטי בעלי תואר מוסמ
בתחו אחר שעברו השלמות בכלכלה.
המסלול המשולב מיועד לתלמידי מצטייני במהל לימודיה לקראת תואר שני בכלכלה ,המבקשי להתחיל
לימודי דוקטורט לפני שסיימו את לימודי התואר השני ,מבלי להשלי את עבודת התיזה לתואר שני.
המסלול הישיר מיועד לסטודנטי מצטייני בעלי תואר בוגר בכלכלה ,שילמדו ישירות לתואר השלישי.

מטרת הלימודי:
להכשיר חוקרי עצמאיי בנושאי כלכלה על מנת שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות
הגשת מועמדות:
רשאי להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי בכלכלה:
תלמידי הזכאי לתואר "מוסמ אוניברסיטה" בכלכלה בציו משוקלל של  85לפחות ושהכינו עבודת
גמר שציונה  85לפחות.
תלמידי בעלי תואר "מוסמ אוניברסיטה" בציו משוקלל של  85לפחות שלמדו במסלול ללא עבודת
גמר .תלמידי אלו יידרשו בתכנית השלמות הכפופה להחלטת הוועדה לתארי מתקדמי  .ככלל,
תכלול תכנית ההשלמות את חובות המסלול המחקרי לתואר מוסמ וכ עבודה השקולה לעבודת גמר.
תלמידי שלימודיה לתואר מסומ היו בתחו דיספלינרי אחר ,ידרשו למלא חובות השלמה על פי
הנחיות הוועדה לתארי מתקדמי .
נוהל קבלת תלמידי מחקר:
תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה למזכירות תארי מתקדמי  ,במזכירות ביה"ס קרייטמ.
המועמד יקבל טפסי
לתואר שלישי בכל עת.

והנחיות כתובות לגבי החומר שעליו להגיש לועדה לתארי

מתקדמי  .נית להרש
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מסלול הלימודי:
לאחר שהתקבל לתכנית הלימודי לתואר שלישי ,חובותיו ה :
 .1לעמוד בלימודי חובה ,שה קורסי בהיק&  12ש"ס )לא כולל סדנאות( ,אלא א כ הועדה לתארי
מתקדמי קבעה מכסה גבוהה יותר לפי הנחיית המנחה.
 .2קורס בכתיבה מדעית באנגלית – מומל.
 .3להגיש תו שנה אחת הצעת מחקר בחתימת המנחה המיועד .הארכת תקופה זו טעונה אישור של הועדה
לתארי מתקדמי .
 .4הועדה רשאית לדרוש מתלמידי השתתפות בקורסי  ,סדנאות וכדומה בנוס& לאמור לעיל.
בחינת מועמדות:
הצעת המחקר ,לאחר אישורה על ידי המנחה ,והמלצות בכתב של שני חברי סגל קבועי בנוס& למנחה ,תועבר
לאישור ועדת הדוקטורט המחלקתית בעקבות המלצת ועדת המחלקה תועבר ההצעה לאישור הועדה
האוניברסיטאית .ועדה זו ,תקבע את הבוחני לקראת בחינות המועמדות.
התלמיד יגיש למנחה ,אחת לשנה ,דו"ח התקדמות .המנחה יאשר הדו"ח בחתימתו ויעבירו לועדה המחלקתית.
על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטורט תו חמש שני  .כל חריגה מפרק זמ זה טעונה המלצת ועדת המחלקה
ואישור הועדה האוניברסיטאית.
התלמיד יהיה רשאי באישור המנחה וועדת המחלקה לפרס חלק ממחקרו תו כדי ביצוע עבודת המחקר.
עבודת הדוקטור תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר השפה האנגלית.
חובות נוספי של תלמידי מחקר:
המחלקה לכלכלה מצפה מתלמיד מחקר להשתת&:
 .1באופ שוט& ,בסדנא בתחו המחקר.
 .2בסמינר המחלקתי הנער אחת לשבוע.
 .3באופ שוט& ,בסדנאות הדוקטורנטי .
 .4בקורסי הניתני על ידי מרצי אורחי מחו"ל בסמסטר א' ו ב'.
 .5בכנסי מדעיי המתקיימי במהל השנה.
תמיכה כספית בתלמידי תואר שלישי:
תלמידי מחקר המקדישי "זמ מלא" ללימודי ולמחקר יקבלו סיוע בעדיפות ראשונה .היק& הסיוע יקבע כל
שנה מחדש .לתלמידי במעמד זה תוענק מלגת קיו ומשרת הוראה חלקית ,בהתא להישגיה ולתקציב.
תלמידי מחקר המקדישי "זמ חלקי" ללימודי ולמחקר יקבלו סיוע בעדיפות שניה .היק& הסיוע יקבע מדי
שנה .התקדמות סבירה במחקר מהווה תנאי הכרחי להענקת סיוע כספי .היק& הסיוע יקבע ,כאמור מדי שנה ,על
בסיס אישי ,על ידי הועדה לתארי מתקדמי תו הסתמכות על חוות דעת כתובה של המנחה .תנת עדיפות חד
משמעית לתלמידי מצטייני .
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מדי שנה תוגשנה בקשות לתמיכה כספית לשנה הבאה .כל תלמיד יתבקש להצהיר על מעמדו המתכונ בשנה
הבאה )"זמ מלא" או "זמ חלקי"( ויתחייב להודיע על כל שינוי במעמדו.
התמיכה הכספית הינה לארבע שני מקסימו .
תלמידי מחקר המקדישי "זמ מלא" ללימודי ולמחקר חייבי להימצא באוניברסיטת ב גוריו  3ימי
בשבוע וכמו כ ,לקיי את החובות הנוספי שפורטו לעיל.
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המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שרלוט ב .וג'ק ג.שפיצר
)סימ מחשב )(144
המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בגוריו שואפת להכשיר עובדי סוציאליי הבקיאי בגישה
אינטגרטיבית המורכבת מידע עיוני ,התנסות מעשית ,גישה יצירתית ,יכולת מחקרית ,ומחויבות לערכי
המקצוע.
המחלקה לעבודה סוציאלית מציעה תוכנית לימודי תלתשנתית לקראת תואר בוגר בעבודה
סוציאלית ) ,(B.S.W.ותכנית דושנתית לתואר מוסמ בעבודה סוציאלית ).(M.S.W.
תואר בוגר בעבודה סוציאלית
מטרת התוכנית להכשיר עובדי סוציאליי מיומני לעבודה במיגו רחב של תפקידי בשרותי הרווחה.
התוכנית מיועדת להקנות בצורה שיטתית את הידע והמיומנות הדרושי לעבודה מועילה ע יחידי,
משפחות ,קבוצות ,וקהילות ומיומנויות וידע הדרושי למחקר ולהערכה.
הנחות ייסוד של התכנית
בתכנית המחלקה להכשיר עובדי סוציאליי כשירי שלה מיומנות וניסיו בהתערבות במישורי
המוכרי :פרטנית ,קבוצתית ,קהילתית ,ומשפחתית על מנת לקבל כשירות כמקובל.
בוגרי המחלקה יהיו מסוגלי להשתלב בכל מסגרת בה מועסקי עובדי סוציאליי ולייש את
המיומנויות שלמדו לטובת הפוני אליה בסוכנויות הרווחה השונות.
בוגרי המחלקה יוכלו להתקבל לכל תכנית למודי מתקדמי בעבודה סוציאלית ללא כל צור בלימודי
השלמה )כפו כמוב להישגי הלימודיי(.
תכנית לימודי כוללת תיאוריות ומיומנויות בהתערבות ,וכ ידע בסיסי בשיטות מחקר וסטטיסטיקה.
ההכשרה המעשית בשדה היא חלק מרכזי בתכנית הלימודי ,והיא כוללת התנסות ישירה ומגוונת
בשירותי רווחה שוני ,ע אוכלוסיות יעד שונות ,ומלווה בהדרכה אישית ו/או קבוצתית.

מבנה הלימודי

א .התוכנית לתואר בוגר בעבודה סוציאלית
תוכנית הלימודי לתואר בוגר ,במחלקה לעבודה סוציאלית הינה תוכנית חדמחלקתית  108נק"ז.
בנוס לדרישות המחלקה ,חייבי כל התלמידי לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה,
לימודי כלליי  :חובה ובחירה כמפורט בדרישות הפקולטה.
כל התלמידי במחלקה חייבי להשתת בלימודי הבאי:
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לימודי המחלקה
אנגלית כשפה זרה
לימודי בחירה כלליי
סה"כ נקודות לתואר

108
2
10
120

נק"ז
נק"ז דרישות הפקולטה
נק"ז דרישות הפקולטה
נק"ז

לימודי אלה משוקללי בחישוב הציו הסופי לתואר.
את לימודי האנגלית חייבי כל הסטודנטי לסיי עד סו שנת הלימודי השנייה שלה באוניברסיטה.
כמו כ מאחר ובשנה ג' יש עומס רב ,מומל( ללמוד בשני א' ו ב' חלק מהלימודי הכלליי.
כללי מעבר משנת לימודי אחת לשניה
כל קורס חייב להסתיי בציו עובר .למעט הקורסי בה נדרש ציו מעבר אחר גבוה יותר .ציו עובר הוא
 56לפחות.
במעבר משנה א' ל ב' על הסטודנטי להשיג ממוצע משוקלל של  75לפחות ,בכל הקורסי המחלקתיי
וציו  70לפחות בקורס יסודות בעבודה הסוציאלית ,שהינו קורס שנתי חובה לשנה א'  .הסטודנטי
חייבי לעמוד בדרישות ההכשרה המעשית בשדה בהצלחה ולקבל ציו עובר .סטודנטי שלא יעמדו
בדרישות אלה לא יוכלו לעבור לשנה ב'  .במעבר משנה ב' לשנה ג' הסטודנטי חייבי לקבל ציו עובר בכל
הקורסי ובהכשרה המעשית ,ולעמוד בדרישות המחלקה.

פיצול שנת לימודי
ראוי לציי שבמקרי מיוחדי בה סטודנטי צריכי לפצל שנת לימודי ,ילמדו קוד את הקורסי
התיאורטיי ורק לאחר מכ ילמדו קורסי מתודיי והכשרה מעשית .פיצול תכנית הלימודי מחייבת
אישור של ועדת ההוראה .על הסטודנטי המעונייני לפנות בכתב .הקורסי המתודיי וההכשרה
המעשית ,ה קורסי צמודי שלא ניתני לפיצול ,אלא במקרי מיוחדי ובאישור ועדת ההוראה של
המחלקה.

הכשרה מעשית בשדה
ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכנה לעיסוק במקצוע .ההכשרה מיועדת להקנות בצורה
שיטתית את הידע ,המיומנות והגישות ,הדרושי לפעולה במסגרת העבודה ולאפשר ביצוע יעיל של
תפקידי בשירותי הרווחה השוני ,בה הסטודנטי עתידי לפעול .חשיבותה הרבה של ההתנסות ,תו
יישו הידע הנלמד בקורסי ,מקנה להכשרה המעשית מקו מיוחד בתוכנית הלימודי במהל שנות
הלימודי.
ההכשרה המעשית מתקיימת בשירותי רווחה מגווני מאזור הדרו ועד המרכז.
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בשנה א' ,יקדישו הסטודנטי יו אחד בשדה במהל סמסטר אחד ,כדי להכיר את הארגוני של החברה
האזרחית ולהיחש לאוכלוסיות השונות הנזקקות לעזרה.
כמו כ ,במהל השנה יתקיי שבוע מרוכז במהל סמסטר ב' בו יבקרו הסטודנטי בשרותי הרווחה
המסורתיי – לשכות רווחה ,בתי חולי שירותי מבח וכו' .הסטודנטי ייפגשו ע עובדי סוציאליי,
מטופלי ומנהלי שירותי.
בשנה ב' ,יקדישו הסטודנטי שני ימי עבודה מלאי ) 8שעות ליו( להכשרה מעשית בשדה ,כשמיקוד
הלמידה הוא הפרט בסביבתו .בשנה ב' ההדרכה לסטודנטי תינת בעיקר באופ קבוצתי.
בשנה ג' ,יקדישו הסטודנטי שני ימי עבודה מלאי ) 8שעות ליו( כשמיקוד הלמידה הינו הפרט ברמת
המיקרו וברמת המאקרו הקבוצה ו/או הקהילה .ההדרכה לסטודנטי תינת בעיקר באופ קבוצתי.
בשני ב' – ג'  ,הסטודנטי ילמדו לזהות תופעות חברתיות ,יתכננו תוכניות התערבות בהתא ויפתחו
מיומנויות בשיטות ובמתודות שונות :הפרט ,המשפחה ,הקבוצה ,הקהילה ושינוי מדיניות.
הערכת הישגי בהכשרה מעשית
הסטודנטי בשדה מוערכי פעמי בשנה:
•

הערכת ביניי בסו סמסטר א'.

•

הערכה סופית בסו השנה.

כללי מעבר בהכשרה מעשית
על מנת לעבור משנה לשנה יש לקבל ציו עובר בהכשרה בשדה בתו שנת הלימודי .תוכנית ההכשרה
המעשית הנה שנתית .הערכת סמסטר א' היא הערכת ביניי ,הערכת סמסטר ב' היא סופית :עובר/נכשל.
יש חובת נוכחות בימי ההכשרה .במקרה של מחלה ,מילואי או לידה יש להמציא אישורי מתאימי
ליחידה להוראה בשדה.
סטודנט שיעדר בשל הסיבות הללו מעל ל 20%תישקל המש הכשרתו ע"י היחידה להכשרה מעשית.
סטודנטי שנכשלו בהכשרה מעשית יוכלו לחזור על תכנית ההכשרה של אותה שנה פע אחת בלבד.
נכשלו בפע השנייה יופסקו לימודיה במחלקה.
סטודנטי שנכשלו על רקע של בעיות אתיקה ,וועדת ההוראה במחלקה תדו בהמש לימודיה במחלקה.
ציו עובר בהכשרה מעשית הוא תנאי לקבלת התואר בוגר בעבודה סוציאלית.
אופ השיבו%
בשנה א':

השיבו( נעשה לאחר הצגת הארגוני לסטודנטי ובשיתופ.

בשני ב' – ג' :הסטודנטי ממלאי טופס עדיפויות בסיומה של השנה הקודמת על פי רשימת סוכנויות
משוערת.
היחידה להכשרה מעשית אינה מתחייבת להיענות לעדיפויות הסטודנט א כי נעשה מאמ( להתחשב
בבקשת הסטודנט.
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חשוב לציי:
שיבו %ברווחה
כל סטודנט לעבודה סוציאלית חייב להיות משוב( ברווחה לפחות פע אחת במסגרת השני ב' וג'.
שיבו %מחו %לבאר(שבע
כל סטודנט יצטר לעבור הכשרה מעשית מחו( לבארשבע באחת מהשני ב' וג' .שנה א' אינה נחשבת
לצור העניי.
נסיעות
האוניברסיטה אינה משתתפת בהוצאות נסיעה .עלות הנסיעות להכשרה מחו( לעיר נעה בי . 100600
לחודש.
הקלטות
חובה להצטייד בטייפ מנהלי לצרכי הדרכה.
* יתכנו שינויי בהכשרה בשדה

כללי התנהגות  :אתיקה מקצועית
במסגרת הלימודי וההכשרה המקצועית ,חלי על הסטודנטי כללי התנהגות מקצועית והאתית כפי
שנקבעו ב"קוד האתיקה המקצועית של העובדי הסוציאליי בישראל" ו"חוק העובדי הסוציאליי,
 ."1996כל מקרה של הפרה בקוד האתיקה יובא לדיו בועדת ההוראה של המחלקה.
בחינות וציוני
דר קביעת הציו הסופי בכל קורס היא בידי המרצה .המרצה יודיע לסטודנטי בראשית כל קורס על
האופ שבו ייקבע הציו הסופי.
מועדי מיוחדי
סטודנטי הזכאי למועדי מיוחדי יגישו בקשה למזכירות המחלקה בכתב .מועד אחרו להגשת
בקשות יפורס בכל סמסטר על גבי לוח המודעות של המחלקה.
אישורי על מועדי מיוחדי יינתנו א ורק לזכאי על פי הנוהל המופיע בשנתו .את הבקשות יש להגיש
על טופס שאותו נית לקבל במזכירות הסטודנטי במחלקה בשעות הקבלה .יש למלא את הטופס ולצר
אישורי מתאימי .טופס אשר לא ימולאו בו פרטי ו/או לא יצורפו אישורי  לא יטופל.
המחלקה תפרס את שמות הסטודנטי שבקשותיה אושרו ותפרס תאריכי של הבחינות.
סטודנטי שבקשת אושרה ואינ יכולי/רוצי לגשת לבחינה חייבי להודיע על כ למחלקה בכתב
שבוע לפני הבחינה.
חזרה על קורסי
סטודנטי אשר נכשלו בקורס חובה חייבי ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
תלמידי לא יורשו לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס .סטודנטי אשר נכשלו בקורס חובה לא יורשו
להירש לקורסי מתקדמי .האמור לעיל תק ג לגבי קורסי בחירה.
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תלמידי הרוצי לשפר את הציו הסופי בקורס רשאי לחזור על הקורס בתנאי הבאי בלבד:
אפשר לחזור על קורס פע אחת בלבד .א הקורס אינו מתקיי ,או שיש בו מגבלות של קליטת
סטודנטי או שינוי בתכנית הלימודי ,ילמדו קורס אחר ,כפו לאישור יו"ר ועדת הוראה.
תלמידי שחזרו על קורס חובה ונכשלו ג בפע השניה  יופסקו לימודיה במחלקה.
סטודנטי אשר נרשמו לקורס ולא ביטלו את הרשמת בתקופת השינויי של אותו סמסטר ו/או לא עמדו
בדרישות הקורס ,נחשב הדבר כאילו למדו את הקורס ונכשלו.
זכות החזרה הינה חד פעמית ,כלל זה חל ג על הכשרה מעשית .במידה והקורס שנתי חייבי לחזור על
שני חלקי הקורס .לא נית לעבור משנה לשנה ללא סיו המטלות של השנה הקודמת.
דרישות הפקולטה ה שסטודנטי ישלימו את כל חובות לימודי האנגלית עד סו +שנה ב' כולל בקי(,
אחרת לא יוכלו להתחיל בלימודי של שנה ג'  .כמו כ ,סטודנטי חייבי לסיי את רמת הבינוני
באנגלית עד סו שנה א'.
עבודת סמינר
 .1בעבודת סמינר מציגי הסטודנטי את יכולת במחקר וכתיבת עבודה אקדמית מקורית ,העבודה
תוכ בהנחיה של מרצי המחלקה וה אלה שיעריכו אותה .כל הסטודנטי* יכתבו עבודת סמינר אחת,
בדר כלל ,בשנת האחרונה בתכנית הבוגר .לסטודנטי המפצלי את תוכנית הלימודי – העבודה
תיכתב לאחר השלמת קורסי החובה במחלקה.
 .2תכנה ,ארכה ,וצורתה של עבודת הסמינר יהלמו מאמר בכתב עת מדעי .א כי קשה לקבוע מסגרת
אחידה לכל הסמינרי במחלקה .בתכנה היא תתייחס:
א .להגדרת השאלה הנחקרת והצדקתה.
ב .דיו עיוני בידוע אודות השאלה עד כה.
ג .הצגת דר העבודה.
ד .הצגת הממצאי החדשי.
ה .דיו וסיכו.
 .3העבודה תודפס ברווח כפול ושוליי נאותי ותוגש בשני עותקי .אחד יוחזר ע הערות והשני ישמר
בספרית המחלקה.
 .4אורכה של העבודה כ  20עמודי ,לא כולל לוחות ,ביבליוגרפיה וכיו"ב .יוקד לה תקציר של – 150
 100מלי המסכ את תכנה .למותר לציי שהעבודה צריכה לעמוד בכל כללי הציטוט המקובלי
בכתיבה מדעית.
 .5לאחר שיוסכ במשות )הסטודנט/י והמנחה( על סיו העבודה והגשתה הסופית ,יינת ציו ללא
אפשרות תיקו נוס .
* למעט משתתפי סמינר שיווק ופרסו המחויבי להוציא את עיתו המחלקה.
הנחיות לסגירת תואר
בסיו כל החובות לקראת תואר בוגר ,יחושב לסטודנטי הציו הסופי במחלקה .הציו יהיה ממוצע כל
הציוני בקורסי השוני ומשוקללי על פי נק"ז של כל קורס.
הציו הסופי המשוקלל חייב להיות  65לפחות.
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על הסטודנטי למלא טופס סגירת תואר במחלקה לאחר קבלת כל הציוני בקורסי המחלקתיי .את
הטופס נית לקבל במחלקה במזכירות הסטודנטי ,או באתר האינטרנט ,מש הטיפול בבקשה לסגירת
תואר יאר עד שבוע ימי .על הסטודנטי האחריות לטפל בנושאי שכר לימוד ,ספריה והלימודי
הכלליי .סטודנטי שלא טיפלו בנושאי אלו  בקשת תתעכב במזכירות הפקולטה .יש לציי
שהמחלקה איננה מטפלת בנושאי הנ"ל.
תוכנית הלימודי
במהל הלימודי הסטודנטי יחוייבו להשתת בימי עיו ,כנסי אשר המחלקה מקיימת.
יתכנו שינויי בתוכנית הלימודי.
מבנה הלימודי
תוכנית חד מחלקתית ) 108נק"ז(
שנה א'
קורסי חובה
הכשרה בשדה )שנתי(
יסודות בעבודה סוציאלית )שנתי(

1.5
4

נק"ז
נק"ז

יסודות הסוציולוגיה )שנתי(
מבנה חברתי של ישראל )סמסטריאלי(
כלכלה לעובדי סוציאליי )סמסטריאלי(
מבוא לפסיכולוגיה )שנתי(

4
2
2
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

מדיניות רווחה )שנתי(
משפט ואתיקה )שנתי(
יסודות הסטטיסטיקה )שנתי(
מקורות מידע )סמסטריאלי(

4
4
4
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

מפגשי סטודנטי ומדריכי )סמסטריאלי(
ע"ס בארגוני החברה האזרחית )סמסטריאלי(
חכמת העשייה בעבודה סוציאלית )סמסטריאלי(

 0.5נק"ז
נק"ז
2
נק"ז
2

 38נק"ז

סה"כ
רשימה א'
בחירה א 1.דרות רחוב )סמסטריאלי(
בחירה א 2.דרמה ,יצירה ורפלקציה

2
2

נק"ז
נק"ז

הערה
• במהל .שנה א' יש לבחור קורס אחד מתו .קורסי הבחירה מרשימה א'.

337
שנה ב'
קורסי חובה
הכשרה בשדה )שנתי(
מעבדה )סמסטריאלי(

6
2

נק"ז
נק"ז

עבודה פרטנית ע היחיד )שנתי(
עבודה קבוצתית )שנתי(
עבודה קהילתית )שנתי(
פסיכופתולוגיה )שנתי(

4
4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

פסיכולוגיה התפתחותית )שנתי(
חשיבה פוליטית )סמסטריאלי(
שיטות מחקר כמותי )סמסטריאלי(
אחד משני הקורסי שברשימה א'

4
2
2
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

)קורסי בחירה בהתא להערות ורשימה ב'(

 36נק"ז

סה"כ

רשימה א'
חובה א1.
חובה א2.

מגדר בריאות )שנתי(
ע"ס רב תרבותית )שנתי(

רשימה ב'
בחירה ב1.
בחירה ב2.

זכויות הילד )סמסטריאלי(
סוגיות במשפט לעו"ס )סמסטריאלי(

4
4

2
2

נק"ז
נק"ז

נק"ז
נק"ז

הערות
•

במהל שנה ב' יש לבחור לפחות קורס אחד מתו קורסי הבחירה מרשימה ב'.

•

במהל הלימודי לתואר ראשו ,יש לבחור קורסי בחירה שישלימו את ס הנק"ז ל . 108
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שנה ג'
קורסי חובה
הכשרה בשדה )שנתי(
מעבדה )סמסטריאלי(

8
2

נק"ז
נק"ז

גישות קוגנטיביות והתנהגותיות )סמסטריאלי(
אלימות במשפחה )סמסטריאלי(
טראומה ופוסט טראומה )סמסטריאלי(
שיטות מחקר איכותני )סמסטריאלי(

2
2
2
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

הערכת טיפול )סמסטריאלי(
 3קורסי חובה מרשימה ג'
)שנתי(
סמינר 1
)קורסי בחירה בהתא להערות ורשימה ד'(
בחירה

2
6
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז


 28נק"ז

סה"כ
רשימה ג'
חובה ג1.

סוגיות בעבודה פרטנית )סמסטריאלי(

2

נק"ז

חובה ג2.
חובה ג3.
חובה ג4.
חובה ג5.

התערבות קבוצתית )סמסטריאלי(
מבוא להתערבות משפחות )סמסטריאלי(
עבודה קהילתית ושינוי חברתי )סמסטריאלי(
בעיות ילדי )סמסטריאלי(

2
2
2
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

רשימה ד'
בחירה ד1.
בחירה ד2.
בחירה ד3.

פסיכולוגיה של הגירה )סמסטריאלי(
מצבי דחק )סמסטריאלי(
פגיעה מינית )סמסטריאלי(

2
2
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז

הערות
•

במהל הלימודי לתואר ראשו ,יש לבחור קורסי בחירה שישלימו את ס הנק"ז ל . 108

•

בשנה ג' אפשר ללמוד קורסי בחירה מרשימה ב'.

•

קורסי בחירה אינ יכולי להחלי קורסי חובה.
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תוכנית לימודי השלמה לבוגרי אוניברסיטה ,שאינ בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית ,לקראת לימודי
תואר מוסמ (M.A) .ע הכשרה לעבודה סוציאלית

מטרת התוכנית
תוכנית ההשלמה מיועדת לבוגרי אוניברסיטה ,שאינ בעלי תואר "בוגר" בעבודה סוציאלית .מטרת
התוכנית הינה לשמש הכנה לקראת לימודי תואר מוסמ .שילוב תוכנית ההשלמה ותוכנית לימודי
תואר מוסמ נועד להכשיר עו"ס המיומני ה בתחו הפרקטיקה וה בתחו המחקר .תוכנית
ההשלמה החלה לפעול החל משנת הלימודי תשס"ו.
תנאי קבלה לתוכנית ההשלמה
הקבלה לתוכנית ההשלמה מותנית במרכיבי הבאי:
* תואר בוגר ע ציו ממוצע של לפחות 85
* ניסיו במסגרת עבודה או פעילות התנדבותית בתחו העשייה החברתית/קהילתית.
* המלצות .
* הצהרות כוונות ביחס לתחומי העניי במישור המקצועי והאקדמי.
* עמידה בהצלחה בבחינת מיו.
מבנה תוכנית ההשלמה
תוכנית ההשלמה כוללת:
•

לימודי השלמה עיוניי.

•

הכשרה מעשית בשדה.

הערה :ההכשרה המעשית בשדה נמשכת ג במהל השנה הראשונה בתואר השני.
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לימודי תוכנית ההשלמה
בנוס להכשרה המעשית בשדה על הסטודנטי ללמוד את קורסי החובה העיוניי הבאי:
 4ש"ש
 4נק"ז
קורס   1מדיניות רווחה )עיוני(
קורס   2משפט ,אתיקה ועבודה סוציאלית )עיוני(
קורס   3מבנה חברתי של ישראל )עיוני(
קורס   4סדנת אוריינטציה לעבודה סוציאלית )עיוני(
קורס   5יסודות בעבודה סוציאלית )עיוני(

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז

 4ש"ש
 2ש"ש
 2ש"ש
 4ש"ש

קורס   6התערבויות בעבודה סוציאלית )עיוני(
קורס   7מעבדה א )עיוני( )מתקיי אחת לשבועיי(
קורס  – 8מעבדה ב )עיוני( )מתקיי אחת לשבועיי(
הכשרה מעשית בשדה

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

 4ש"ש
 4ש"ש
 4ש "ש

 16ש"ש
 0נק"ז
קורס  – 9הכשרה מעשית בשדה )מעשי(
**ההכשרה המעשית בשדה נמשכת ארבעה סמסטרי ,וכוללת שני ימי הכשרה מלאי בשבוע
) 16שעות שבועיות בכל סמסטר 64 ,שעות שבועיות )ש"ס( (
 44ש"ש
סה"כ  24נק"ז
קורסי השלמה )לסטודנטי החייבי להשלימ בהתא להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית(
 6ש"ש
 4נק"ז
קורס   1מבוא לסוציולוגיה )שיעור ותרגיל(
 6ש"ש
 4נק"ז
קורס   2מבוא לפסיכולוגיה )שיעור ותרגיל(
קורס  – 3סטטיסטיקה )שיעור ותרגיל(
קורס   4פסיכופתולוגיה )פסיכולוגיה אבנורמלית(

 4נק"ז
 4נק"ז

 8ש"ש
 4ש"ש

שכר הלימוד בתוכנית ההשלמה:
* שכה"ל עבור קורסי ההשלמה עיוניי:
גובה שכה"ל עבור קורסי ההשלמה העיוניי הנו  2.5%משכה"ל הבסיסי המלא השנתי
לכל נק"ז /שעת לימוד שבועית )ש"ס(.
* שכה"ל עבור ההכשרה המעשית בשדה:
שכה"ל עבור הכשרה מעשית בשדה הנו ) . 11,000צמוד למדד המחירי לצרכ החל
ממדד חודש יולי .(2005 ,הסכו יגבה בהתא למס' שעות ההכשרה בכל סמסטר
)ההכשרה אינה מקנה נקודות זכות א מהווה חלק בלתי נפרד מ"תוכנית ההשלמה"(.
שכר הלימוד בתוכנית ההשלמה כפו לעקרונות שכר הלימוד לחייבי בלימודי השלמה לתואר שני
בחוברת הוראות והסברי לתשלו שכר הלימוד ,פרק ד'.

תנאי מעבר ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית
סטודנטי שיסיימו את לימודי ההשלמה בממוצע ציוני של  80לפחות יתקבלו באופ אוטומטי ללימודי
תואר שני בעבודה סוציאלית ,ע העדפה לנתיב מחקרי .במסגרת תוכנית זו קיימת ג מגמה לשימוש
באמצעי אמנותיי בעבודה סוציאלית .הקבלה למגמה זו אינה אוטומטית ,ומותנית בהגשת מועמדות
והשתתפות בראיו קבלה.
סטודנטי שממוצע ציוניה יהיה נמו מ ,80קבלת ללימודי תואר שני מותנית באישור של ועדת
הקבלה המחלקתית והפקולטית.
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שכר הלימוד לתואר שני
סטודנטי אשר יתקבלו ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית ישלמו )בנוס לשכר הלימוד עבור תוכנית
ההשלמה( ג את שכר הלימוד עבור קורסי התואר השני ,בכפו לעקרונות שכר הלימוד לתואר שני
בחוברת הוראות והסברי פרק ד'.

* הערה :התוכנית מעניקה ללומדי הכשרה מעשית בשדה בהיק הנדרש לש קבלת "כשירות" בעבודה
סוציאלית  .ההכרה בכשירות לעיסוק בעבודה סוציאלית ניתנת רק לאחר השלמת כל החובות לתואר שני
בעבודה סוציאלית כולל הכשרה מעשית בשדה .הכרה זו מוענקת על פי חוק העובדי הסוציאליי על ידי
רש העובדי הסוציאליי במשרד הרווחה .פרטי על בקשה לרישו בפנקס העובדי הסוציאליי ראו
באתר האינטרנט של איגוד העובדי הסוציאליי ובאתר של משרד הרווחה:
http://www.socialwork.org.il/pages/articles/view.aspx?cID=106
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfo/SocialWorkers
Registration/RM_04_03.htm
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רשימת קורסי החובה העיוניי והמעשי בתכנית ההשלמה:
התערבויות בעבודה סוציאלית ) 4נק"ז(

Interventions in Social Work

מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע בסיסי בשיטות התערבות במישורי הפרט ,המשפחה ,הקבוצה
והקהילה ,וכ הכרות ע מודלי תיאורטיי שוני המנחי התערבות מקצועית במישורי אלו .במהל
הקורס נלמדות מיומנויות התערבות בסיסיות תו בחינת יישומ במגוו מישורי ההתערבות .דגש מיוחד
נית לסוגיות שונות הקשורות לתהלי ההתערבות.

יסודות בעבודה סוציאלית

) 4נק"ז(

Introduction to Social

Work
הקורס ידו בתפקיד החברתי של מקצוע העבודה הסוציאלית תו בחינת הערכי ,המטרות ,בסיס הידע,
ותחומי העיסוק של המקצוע .יוש דגש על יחסי הגומלי המתקיימי בי האד לסביבתו כבסיס
להתבוננות על מצוקות ובעיות חברתיות ולדיו בסוגיות של צדק חברתי .יוצגו גישות ביקורתיות המופנות
כלפי המקצוע ,וייבחנו האתגרי הניצבי בפניו בעת הנוכחית .בנוס  ,הקורס יעסוק בהיבטי שוני של
התערבות שיטתית ומתוכננת .ילמדו גישות שונות להתערבות ויבחנו סוגיות ודילמות הקשורות לעשייה
המקצועית של העובד הסוציאלי.

מעבדה – שנה א' ) 2נק"ז(
Laboratory
קורס זה נועד ללוות את הסטודנטי במהל ההכשרה המעשית בשדה במגמה לאפשר לה לנתח ולהמשיג
את מגוו התנסויותיה בשדה תו חיבור לחומר התיאורטי הנלמד בקורסי הפרקטיקה .במהל הקורס
יבחנו היבטי שוני הקשורי להתערבות המקצועית .הקורס יינת בקבוצות קטנות.
מעבדה – שנה ב' ) 2נק"ז(
Laboratory
מטרת הקורס לספק לסטודנטי מסגרת לדיו בסוגיות ושאלות המתעוררות במהל התנסות במישורי
ההתערבות השוני ובהדרכה במסגרת ההכשרה המעשית בשדה ,וכ לבחינת סוגיות הקשורות לזהות
המקצועית .הקורס יינת בקבוצות קטנות.

סדנת אוריינטציה לעבודה סוציאלית ) 2נק"ז(

Workshop

מטרת הסדנא לחשו את הסטודנטי לעולמות תוכ שוני של הפרקטיקה של מקצוע העבודה
הסוציאלית ולאפשר לה הכרות ראשונית ע מרכיבי הזהות המקצועית של העובד הסוציאלי.
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מדיניות רווחה ) 4נק"ז(

& Policy
Welfar

מטרת השיעור לתת מבוא ראשוני במושגי המדיניות החברתית בכלל ומדינת הרווחה בפרט .השיעור ינסה
לעמוד על דפוסי הפעולה והדילמות ביישו מדיניות בתחומי שוני ולעמוד על המבני וההסדרי
המוסדיי במדינת הרווחה .השיעור יכוו ,מחד גיסא להקנות ידיעה על המדיניות החברתית בישראל
ומאיד גיסא לספק התבוננות השוואתית למדינות אחרות

משפט ,אתיקה ועבודה סוציאלית ) 4נק"ז(

Law, Ethics and Social

Work
מטרת הקורס היא להציע לסטודנט מורה דר להבי מהו משפט ,מהו ההגיו הפנימי של הנורמות
המשפטיות והאתיות ,מה זיקותיו של המשפט לעבודתו כסטודנט לעבודה סוציאלית בעבודה מעשית
וכעובד סוציאלי כפוטנציה .תכליתה של למידה זו היא לאפשר לסטודנט )ולעובד הסוציאלי שיצמח ממנו(
להפעיל שיקול דעת עצמאי לאור מסגרת רעיונית משפטית ואתית ולממש אני מאמי אישי  מקצועי בצל
לחצי צולבי הצפויי בעבודתו בשדה .

מבנה חברתי של ישראל ) 2נק"ז(

Social Structure of

Israel
הקורס עור הכרות ע התהליכי המרכזיי בהתפתחותה ובעיצובה של החברה בישראל ,ע דגש על
תהליכי שבתקופה לפני ומיד אחרי הקמת המדינה ,ואח"כ הוא מתמקד במבנה היחסי בי הקבוצות
השונות המרכיבות את החברה הישראלית היו ,ובתהליכי מרכזיי ביחסי אלה .הקורס יתנהל בדר
של הרצאות פרונטאליות .ההערכה תתבסס על תרגיל שיינת במהל כל סמסטר ,ועל בחינה )שאלות
סגורות( בסו כל הסמסטר אשר תתבסס על הכרות ע הפריטי הביבליוגראפיי.

הכשרה מעשית בשדה ) 16ש"ש(

Field Work for the Professional Retraining

Programme
תוכנית ההכשרה מיועדת להקנות בצורה שיטתית את הידע ,המיומנות והניסיו הדרושי לפעולה
במסגרת העבודה ולאפשר ביצוע יעיל של תפקידי בשירותי הרווחה השוני ,בה התלמידי עתידי
לפעול .ההכשרה המעשית כוללת הכרות ע סוכנויות רווחה; עבודה מעשית בהנחיית מדרי מקצועי ע
הפרט בסביבתו )עבודה פרטנית(; מיפוי צרכי של אוכלוסיות במצוקה ותכנו תוכנית התערבות חברתית.
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לימודי לתואר שני בעבודה סוציאלית
)סימ מחשב (144(2
עבודה סוציאלית היא מקצוע פעיל ובו מתח מתמיד בי ההיבטי האקדמיי לבי ההיבטי המעשיי.
תוכנית המוסמ מבקשת לגשר בי שני היבטי אלה ומטרותיה ה:
•

להכשיר עובדי סוציאליי מיומני ,המסוגלי להעניק ללקוחות שירותי רווחה איכותיי
וחדשניי ברמת הפרט ,המשפחה והקהילה.

•

להכשיר אנשי מקצועי המסוגלי להתמודד ע בעיות השעה בחברה הישראלית וע בעיות
הייחודיות לאזור הנגב ולפעול לקידו של צדק חברתי.

•

לעודד מצוינות אקדמית ומחקרית ולהקנות מיומנויות שתהפוכנה את המחקר לחלק בלתי נפרד
מהפעילות המקצועית השוטפת ,בי א בצורת צריכת מחקר וספרות מחקרית עדכנית ובי א
באמצעות ביצוע מחקרי הערכה להתערבויות.

•

לפתח מנהיגות מקצועית המאופיינת מצוינות אקדמית ומעשית ,שתתרו להתמקצעות והעלאת
רמתה של העבודה הסוציאלית.

תוכנית הלימודי
המחלקה מציעה שלוש תוכניות לימודי:
•

תוכנית לימודי בעבודה סוציאלית כוללנית במסלול מחקרי ובמסלול כללי

•

תוכניות לימודי בעבודה סוציאלית ע התמחות במסלול מחקרי ובמסלול כללי:
 oעבודה סוציאלית בתחו הקהילה ושינוי חברתי
 oעבודה סוציאלית ע ילדי ומשפחות
 oעבודה סוציאלית בתחו בריאות נפש
 oשימוש באמצעי אמנותיי בעבודה סוציאלית

•

תוכנית לימודי מחקרית

אי חובה לבחור בתוכנית התמחות ואפשר ללמוד בתוכנית הכוללנית.
בחירת תוכנית הלימודי נעשית בזמ הייעו( שבמסגרתו נבנית תוכנית הלימודי האישית.
את הבחירה בתוכנית "שימוש באמצעי אמנותיי בעבודה סוציאלית" יש לציי בעת ההרשמה.
תוכנית ההתמחויות מאפשרת צבירה של זיכויי עיוניי לקבלת תארי "מומחה בעבודה סוציאלית
קהילתית"" ,מומחה העבודה סוציאלית בבריאות הנפש" ו"מומחה בעבודה סוציאלית ע משפחות".
תארי אלו מוענקי מטע מועצת העובדי הסוציאליי ,יש לפנות למועצת העובדי הסוציאליי
לבירור הדרישות הנוספות לקבלת תואר "מומחה".

בכל תוכניות הלימודי יקבלו הבוגרי תעודת מוסמ בעבודה סוציאלית )) (M.Aבגיליו הציוני
שיצור לאישור הזכאות ,תצוי ההתמחות( .מש הלימודי בתכנית הינו שנתיי.

345
תנאי הקבלה
תנאי הקבלה במחלקה כוללי בתוכ את דרישות הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח והחברה .כמ כ,
יש לעמוד בעת הקבלה ג בתנאי הקבלה של המחלקה .אי קבלה אוטומטית ללימודי התואר השני .תנאי
ההרשמה והקבלה לכל מגמות הלימוד ,זהי.
רשאי להירש:
• בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית ובוגרי תוכנית השלמה.
• בעלי ממוצע של  85לפחות בתואר בוגר .
• בעלי ניסיו של שנתיי בשדה )לא כולל הכשרה מעשית בשלב ה .(B.Aבמסלול מצטייני
)ממוצע ציוני התואר הראשו מעל  (93יכולי להגיש את מועמדות ג בעלי ניסיו נמו
משנתיי.
•

חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה .ראה הפרק הכללי בשנתו.

תהלי .הקבלה:
שלב א' ( מסמכי
בעת ההרשמה יש לצר את המסמכי הבאי:
א .המלצה אקדמית אחת )מופיעה בנספח ידיעו ההרשמה(.
ב .קורות חיי מודפסי )לא בטפסי המופיעי בידיעו ההרשמה(.
ג .הצהרת כוונות – מודפסת על עמוד אחד .על המועמדי לתאר היכ ה רואי את
עצמ בהווה מבחינה מקצועית ,מדוע בחרו להתחיל ללמוד דווקא עכשיו תואר שני
ואי ה רואי את עצמ בעתיד מבחינה מקצועית ואקדמית.
ד .חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה) .ראה הפרק הכללי
בשנתו(.
שלב ב' – בחינת קבלה
מועמדי שיעברו את שלב א' של הקבלה יזומנו להשתת בבחינת קבלה .בבחינה יהיה על הנבח
לבחור במאמר אחד מתו מספר מאמרי מוצעי באנגלית ולכתוב למאמר זה תקציר בעברית
באור של עד עמוד .אפשר להשתמש בבחינה במילו ,מילונית וכד' .מטרת הבחינה היא לבחו את
יכולתו האקדמית של המועמד – קריאת מאמר וסיכו בתמציתיות את תוכנו.
לתשומת לבכ :בחינה זו אינה בחינת ידע באנגלית ואינה מיועדת לקבוע את רמת האנגלית של
המועמד .כמו כ ,בחינה זו אינה במקו בחינת הידע באנגלית שמקיימת הפקולטה למדעי הרוח
והחברה לחלק מהמועמדי ,בהתא לקריטריוני של האוניברסיטה.
שלב ג' – ראיו קבלה
על פי שיקול וועדת הקבלה יזומנו מועמדי שעברו את שני השלבי הראשוני של הקבלה לראיו
אישי או קבוצתי.
שלב ד' – קבלה ובניית תוכנית הלימודי
הודעת קבלה נשלחת למי שהתקבלו לתוכנית על ידי המשרד לרישו תלמידי.
יחד ע הודעת הקבלה נשלחת על ידי המחלקה תוכנית הלימודי וכ זימו ליו אוריינטציה
לקראת הרישו לתוכניות ומסלולי הלימודי השוני .לפני תחילתו של כל סמסטר מתקיימת
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ההרשמה לקורסי הנפתחי באותו הסמסטר )"ייעו("( ,וכעבור שבועיי נפתח הרישו
לשינויי )"תקופת השינויי"( .הייעו( והשינויי נעשי בדר כלל באמצעות האינטרנט .אול,
על מנת לסייע לסטודנטי להרכיב תוכנית לימודי למומחיות ,המחלקה מקיימת ייעו( אישי לכל
סטודנט חדש .את ההרשמה האלקטרונית יש לבצע רק לאחר שהתוכנית אושרה בייעו( האישי
במחלקה.
תכנית הלימודי
הקורסי המוצעי בתוכניות השונות ה קורסי שנתיי וקורסי סמסטריאליי .כל קורס יכול לזכות
את הסטודנטי ב – 2עד  4נקודות זכות .הלימודי כוללי קורסי חובה כלליי ,בהיק של  1216נקודות
שיש ללמוד קורסי אלה בשנת הלימודי הראשונה .קורסי פרקטיקו ,ה קורסי מעשיי ובכל
התוכניות הסטודנטי חייבי ב 48נקודות זכות בקורסי אלה .נית ללמוד אות במקביל לקורסי
החובה או אחריה .בתוכניות ההתמחות מומל( ללמוד קורסי בחירה מתו תחו ההתמחות ובחלק מ
התוכניות יש קורסי חובה של ההתמחות .סטודנטי בנתיב המחקרי נדרשי לכתוב עבודת גמר המבוססת
על עבודה מחקרית המלווה בהדרכה והנחייה.
 .1תוכנית הלימודי בעבודה סוציאלית כוללנית
נתיב כללי
נתיב מחקרי
עבודה סוציאלית כוללנית

קורסי חובה:
שיטות וסוגיות בטיפול
מדיניות רווחה
שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות
סמינר תזה
לקרא מחקר
קורסי פרקטיקו
פרקטיקו קבוצתי

נק"ז
16
4

נק"ז
14
4

4
6
2


4
4

2

8

8

פרקטיקו פרטני
פרקטיקו ע ילדי
פרקטיקו ע משפחות
פרקטיקו קהילתי
פרקטיקו בטיפול קצר טווח
פרקטיקו בשימוש באמצעי אמנותיי
קורסי בחירה

12

22

עבודת גמר )תזה(
בחינת גמר
סה"כ

8
(
44

(
0
44
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 .2תוכנית הלימודי בעבודה סוציאלית ע התמחות ב:
משפחה וילד\ בריאות נפש\ שינוי חברתי וקהילה\ שימוש באמצעי אמנותיי

תוכנית לימודי ע התמחות

קורסי חובה:
שיטות וסוגיות בטיפול
מדיניות רווחה
שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות
סמינר תזה
לקרא מחקר
קורסי פרקטיקו בתחו ההתמחות
פרקטיקו קבוצתי
פרקטיקו ע ילדי

נתיב מחקרי

נתיב כללי

נק"ז
16
4

נק"ז
14
4

4
6
2


4
4

2

8

8

פרקטיקו פרטני
פרקטיקו בטיפול קצר טווח
פרקטיקו קהילתי
פרקטיקו ע משפחות
קורסי בחירה בתחו ההתמחות
עבודת גמר )תזה( בתחו ההתמחות
בחינת גמר
סה"כ

12
8
(
44

22
(
0
44

לתשומת לבכ :לתכנית "שימוש באמצעי אמנותיי בעבודה סוציאלית" מתקבלת כיתה אחת בת 16
סטודנטי בלבד .תכנית זו מובנית וקבועה מראש ,ומתקיימת במערכת מלאה במש .שנתיי )יומיי
ושלושה ימי בשבוע( .אי אפשרות ללמוד מערכת חלקית.
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 .3תוכנית הלימודי המחקרית
קורסי חובה:
שיטות וסוגיות בטיפול
מדיניות רווחה
שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות
קריאה מודרכת

22
4
4
6
2

מחקר מודר
סמינר תזה
קורסי פרקטיקו
קורסי בחירה

2
2
4
6

עבודת גמר )תזה(
סה"כ

8
40

עבודת גמר
• עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של איש סגל .כללי
מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויי באתר המחלקה.
• נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנו הפקולטה )יש לקרוא הפרק בשנתו הפקולטה(.
• מעבר מנתיב מחקרי לנתיב כללי מותנה באישור ועדת המוסמכי המחלקתית ,והשלמת הקורסי
בהתא לדרישות הנתיב.
• מומל( להציג את הצעת המחקר בקורס" :סמינר תיזה" לפני הגשתה לאישור.
• בתוכנית המחקרית ,מלווה העבודה על התזה ב"קריאה מודרכת" לקראת גיבוש הצעת המחקר
ו"מחקר מודר" כעזר לניתוח הנתוני.
• ציו עבודת הגמר מהווה  50%מהציו הסופי בתואר.

בחינת גמר
סטודנטי במסלול הכללי )ללא תזה( ייבחנו בבחינת גמר בתו שנת הלימודי השניה לתואר )עד ה30.9
ולא יאוחר מה .(31.12ציו עובר בבחינה הוא  75ומשקלה הוא  15%מהציו הסופי של התואר.
הרכב הציו הסופי לתואר
50%
קורסי
בנתיב המחקרי
עבודת גמר 50%
בנתיב הכללי

85%
קורסי
בחינת גמר 15%
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המחלקה ללימודי רב תחומיי
)ב.א .כללי לשעבר(
)סימ מחשב (147
המסלול מאפשר לימודי לתואר ראשו בלבד
מטרות הלימודי
לחשו את הסטודנטי למגוו רחב של נושאי המשלבי ביניה דיסציפלינות שונות ,להרחיב ולהעמיק את
ההשכלה האקדמית הכללית של סטודנטי בתחומי שוני במדעי הרוח ,החברה והטבע.
תנאי קבלה
התלמידי חייבי לעמוד בתנאי הקבלה של המסלול ללימודי כלליי  .א כיוו שהתכנית מורכבת מחטיבות
לימודי של הפקולטות למדעי הרוח והחברה ומדעי הטבע ,בחטיבות מחלקתיות )דהיינו ,אשר שייכות למחלקה
מסוימת( ,תנאי הקבלה אליה ה בהתא לתנאי הקבלה באותה מחלקה .בחטיבות העצמאיות תנאי הקבלה
ה בהתא לתנאי המקובלי בפקולטה אליה משתייכת החטיבה )רוח,חברה או טבע( .תלמידי שלא
התקבלו לחטיבה כלשהי יצטרכו לבחור חטיבה אחרת.
מבנה הלימודי
התוכנית מוצעת במסגרות הבאות:
א.
ב.

תוכנית חד מחלקתית
תוכנית דו מחלקתית

) 112נק"ז(
) 56נק"ז(

מבנה תוכנית לימודי חדמחלקתית ) 112נק"ז (
התלמידי
הבאות:
א.
ב.

ילמדו את כל לימודיה

במסגרת המחלקה ללימודי

רב תחומיי  ,באחת משתי האפשרויות

ארבע חטיבות בנות  28נק"ז כל אחת;
שלוש חטיבות בנות  28נק"ז כל אחת ושתי חטיבות בנות  14נק"ז כל אחת.

בוגרי התוכנית שילמדו  50%מהתכנית בחטיבות מדעי החברה ו 50%+בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאי
"בוגר בלימודי רב תחומיי " במדעי הרוח והחברה.

לתואר

בוגרי התוכנית שילמדו לפחות  75%מהתוכנית בחטיבות מדעי החברה יהיו זכאי לתואר "בוגר בלימודי רב
תחומיי " במדעי החברה.
בוגרי התוכנית שילמדו לפחות  75%מהתוכנית בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאי לתואר "בוגר בלימודי רב
תחומיי " במדעי הרוח.
במסגרת התוכנית יצטר התלמיד לכתוב לפחות שתי עבודות סמינר.
הסטודנטי יהיו חייבי ללמוד לימודי בחירה פקולטיי כלליי בהיק של  6נק"ז )במקו  10נק"ז כמקובל(,
ואנגלית כשפה זרה )רמת מתקדמי  (2בהיק של  2נק"ז.
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מבנה תוכנית לימודי דומחלקתית ) 56נק"ז (
הלימודי יתקיימו במסלול דו+מחלקתי .התלמידי ילמדו במחלקה ללימודי רב תחומיי
) 56נק"ז( וכ ) 54נק"ז( לימודי במסגרת מחלקה נוספת .הקבלה למחלקה השניה היא בהתא לתנאי הקבלה
הנהוגי בה.
תלמידי המחלקה ללימודי רב תחומיי יוכלו לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:
א .לימודי בשתי חטיבות מורחבות ,כל אחת בת  28נק"ז.
ב .לימודי בחטיבה אחת מורחבת בת  28נק"ז ושתי חטיבות רגילות בנות  14נק"ז כל אחת.
כל הסטודנטי יהיו חייבי לכתוב לפחות עבודת סמינר אחת.
כל הסטודנטי יהיו חייבי ללמוד לימודי בחירה כלליי  ,א בהיק של  8נק"ז בלבד )במקו  10נק"ז
כמקובל( ,ואנגלית כשפה זרה )רמת מתקדמי  ( 2בהיק של  2נק"ז.
הנחיות כלליות
במסלול הדו+מחלקתי סטודנטי
)הדיסציפלינארית( שבה ילמדו.

לא יהיו רשאי

לבחור בחטיבה/ות המוצעת/ות על ידי המחלקה השניה

במסלול הדו+מחלקתי סטודנטי הלומדי באחת החטיבות המורחבות של הפקולטה למדעי הטבע )מתמטיקה,
מדעי המחשב ומדעי החיי ( חייבי לקחת חטיבה מורחבת נוספת ) 28נק"ז( במדעי הרוח או החברה .סטודנטי
אלו לא יוכלו ללמוד את יתרת לימודיה בחטיבות רגילות בנות  14נק"ז.
כתיבת עבודת סמינר אפשרית באחת משתי הדרכי :
א .יש לכתוב עבודת סמינר באחת החטיבות בה לומד/ת התלמיד/ה א קורס זה כלול במסגרת החובות של
החטיבה.
ב .במידה ואי חובת סמינר בחטיבות ,התלמיד/ה יכתבו סמינר באחד מקורסי הבחירה בחטיבה ,באישור
המרצה של הקורס.
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' ה על+פי דרישת כל מחלקה ומחלקה שאליה שייכת החטיבה בה בחרו
הסטודנטי ללמוד במסגרת המסלול לב.א .הכללי ,ולא פחות מממוצע של .65
חובת יעו$
כל התלמידי חייבי להשתת %בקד יעו $במחלקה ללימודי רב תחומיי ולקבל את הסכמת היוע /על
החטיבה שבה ה מבקשי ללמוד .קד היעו /יתקיי לפני תקופת הרישו הכללית הרשמית של הפקולטה.
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רשימת החטיבות בפקולטה למדעי הרוח והחברה
חטיבות מחלקתיות ובטיפול מחלקתי
המחלקה

חטיבות רגילות –  14נק"ז

מקרא ,ארכיאולוגיה
והמזרח הקדו

מקרא
היסטוריה מקראית
ארכיאולוגיה

מקרא
היסטוריה מקראית
ארכיאולוגיה

ספרות עברית

ספרות עברית

ספרות עברית

חטיבות מורחבות – או תוכנית
מחלקה משנית  28נק"ז

לשו עברית
היסטוריה של ע ישראל

לשו עברית
חטיבה ללימודי העול הקלאסי

היסטוריה של ע ישראל

היסטוריה כללית

היסטוריה כללית

לימודי מדינת ישראל

לימודי מדינת ישראל
מחשבת ישראל

מחשבת ישראל

מחשבת ישראל

חטיבה ללימודי אגדה והלכה

חטיבה ללימודי אגדה והלכה

לימודי המזרח התיכו

לימודי המזרח התיכו

לימודי המזרח התיכו
חטיבה בשפה ותרבות ערבית

פילוסופיה

פילוסופיה

פילוסופיה

חטיבה למחשבה מדינית וחברתית

חטיבה למחשבה מדינית וחברתית

פוליטיקה וממשל

פוליטיקה וממשל

חינו

חינו

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

תולדות האמנות
חטיבה באמנות ובמוסיקה
ספרויות זרות ובלשנות

חטיבה בתולדות האמנות
חטיבה באמנות יצירה
ספרות או בלשנות אנגלית

חטיבות עצמאיות )בפקולטה למדעי הרוח והחברה(
חטיבות רגילות  14נק"ז

חטיבות מורחבות  28נ"ז

חטיבה ללימודי פולקלור
חטיבה ללימודי אורבניי
חטיבה ללימודי אוסטריי +גרמניי

חטיבה ללימודי פולקלור
חטיבה ללימודי אורבניי
חטיבה ללימודי תקשורת

חטיבה ללימודי מגדר
חטיבה בנצרות קדומה

חטיבה ללימודי מגדר
חטיבה ללימודי צבא ובטחו
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רשימת חטיבות )בפקולטה למדעי הטבע(
חטיבות רגילות  14נק"ז
חטיבה במדעי המחשב ) 15נק"ז(*

חטיבות מורחבות  28נ"ז
חטיבה במדעי המחשב ) 30.5נק"ז(*
חטיבה במתמטיקה ) 31נק"ז(*

* מותנה באישור מיוחד של מחלקות הא.
חטיבות רק במסגרת ב.א .כללי **
חטיבות רגילות  14נק"ז
חטיבה ברווחה חברתית*

חטיבות מורחבות  28נ"ז
חטיבה ברווחה חברתית*
חטיבה במדע קוגניטיבי
חטיבה בכלכלה*

* מותנה באישור מיוחד של מחלקות הא
הערות לגבי חטיבות לה נדרשי תנאי מיוחדי
לחטיבה ברווחה חברתית  +מתקבלי  10תלמידי בעלי ציו פסיכומטרי או סכ הגבוהי ביותר מבי מבקשי החטיבה.
את החטיבה לא יוכלו ללמוד תלמידי הלומדי חינו או מדעי ההתנהגות כמחלקה או כחטיבה.
לחטיבות כלכלה ,מתמטיקה ,מדעי המחשב – מתקבלי בעלי ציו פסיכומטרי/סכ מעל 600
וציו  85בהיק של  5יח' בבגרות במתמטיקה או ציו  90בהיק שח  4יח'.
החטיבה לשפה ותרבות ערבית – מיועדת לתלמידי השולטי בשפה ערבית.
החטיבה לספרות או בלשנות אנגלית – מיועדת לדוברי אנגלית בלבד.
תלמידי רשאי ללמוד רק חטיבה אחת מהפקולטה למדעי הטבע
** חטיבות אלה מוכרות א ,ורק במסגרת המחלקה לב.א .כללי .סטודנט שיפסיק לימודיו במחלקה ,מכל סיבה
שהיא ,לא יוכרו לו חטיבות אלו כחטיבות עצמאיות.
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חטיבה ברווחה חברתית

א .חטיבה מצומצמת  ) 14נק"ז(

קורסי חובה
4
4
2
4

מדיניות רווחה
משפט ואתיקה וע"ס
חשיבה פוליטית
יסודות הסוציולוגיה
סה"כ
ב.

14

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
____
נק"ז

קורס שנתי
קורס שנתי
קורס סמסטריאלי
קורס שנתי

חטיבה מורחבת  ) 28נק"ז(

קורסי חובה
4
4
4
2
4
4
2
2
2

מדיניות רווחה
משפט ואתיקה וע"ס
יסודות הסוציולוגיה
מבנה חברתי
יסודות הסטטיסטיקה
מבוא לפסיכולוגיה
שיטות מחקר
כלכלה לע"ס
פסיכולוגיה של הגירה
סה"כ

28

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
____
נק"ז

קורס שנתי
קורס שנתי
קורס שנתי
קורס סמסטריאלי
קורס שנתי
קורס שנתי
קורס סמסטריאלי
קורס סמסטריאלי
קורס סמסטריאלי

הערות:
 +יש לבדוק על לוח המודעות מתי מתקיי כל קורס.
 +יש ללמוד את הקורסי בסדר הכרונולוגי בו ה מתקיימי .
 +סטודנטי הנרשמי לחטיבה ברווחה חברתית ,אינ יכולי ללמוד חטיבה בחינו!
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חטיבה בכלכלה
חטיבה מורחבת   28נק"ז

חובות שנה א'

נק"ז

דרישת קד

מבוא לכלכלה א'
מבוא לכלכלה ב'

4
4

אי
ציו  70במבוא לכלכלה א'

חובות שנה ב'
תורת המחירי א'
תורת המחירי ב'
מאקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה ב'

ציו  70במבוא לכלכלה א' וב'
תורת המחירי א'
ציו  70במבוא לכלכלה א' וב'
מאקרו כלכלה א'

4
4
4
4

חובות שנה ג'
כלכלת ישראל
* יש להשלי מלימודי כלליי

3
1
_____
סה"כ 28

תורת המחירי א'+ב' ,מאקרו א'+ב'

תנאי מעבר
תלמיד שאינו עומד בתנאי המעבר משנה לשנה ייחשב "כחוזר על שנה".
תנאי מעבר לשנה ב'
ציו של  70לפחות במבוא לכלכלה א' וב'.
תכנית חטיבה בכלכלה –  28נק"ז – )נלמדת במכללת אחוה בלבד(
שנה
קורס:
.1
.2
3.
.4
5.
6.
7.
.8

יסודות הכלכלה – מיקרו
יסודות הכלכלה – מאקרו
יסודות החשבונאות
יסודות מימו הפירמה
כלכלה ניהולית
מבנה כלכלי תעשייתי של ישראל
סמינר המשק הישראלי
 2קורסי בחירה בכלכלה
בהתא לאישור היוע/

א'
א'
א'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'

נק"ז
3
3
3
3
3
3
3
6

חטיבה זו מוצעת במכללת אחווה בלבד.
הסטודנטי מחויבי ללמוד את כל הקורסי המפורטי מ  1+7במכללה .סטודנט שלא ילמד את אחד
הקורסי  ,לא יוכל ללמוד באוניברסיטה במסגרת לימודי רב תחומיי .
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חטיבה במדע קוגניטיבי
מיועדת לסטודנטי במסלול בלשנות במחלקה לספרויות זרות ובלשנות ) 54נק"ז( ,לסטודנטי במחלקה למדעי
התנהגות ) 54נק"ז( ,או לסטודנטי במחלקה לפילוסופיה ) 54נק"ז( .סטודנטי במחלקות אחרות )כולל
לימודי רב תחומיי ( יכולי להתקבל לחטיבה במידה והתכנית שה מרכיבי כוללת לפחות נושא אחד מתו
נושאי המדע הקוגניטיבי )בי א כחטיבה נוספת במסגרת הלימודי הרב תחומיי ובי א כמחלקה( :בלשנות,
פילוסופיה ,מדעי המחשב ופסיכולוגיה .הקבלה לתכנית היא על בסיס תחרותי.
יועצי החטיבה  :פרופ' נעמי שיר
ד"ר אריאל כה
ד"ר הילה יעקובסו

shir@bgu.ac.il

arikc@bgu.ac.il
hillaj@bgu.ac.il

מבוא
מדע קוגניטיבי הוא מדע מולטי דיסציפלינרי של המבנה והתהליכי הכרוכי ה בקוגניציה האנושית וה
בסימולציה חישובית .המדע הקוגניטיבי מתמקד בחיפוש אחר הבנת העקרונות שלפיה פעילויות קוגניטיביות
אינטיליגנטיות מבוצעות ,א על ידי בני אד וא על ידי מכונות .הנושאי שהמדע הקוגניטיבי מטפל בה
כוללי צבירה ,שמירה ,ושימוש בידע ,החל מתפישה חושית ועד לפתירת בעיות מסובכות במוח האנושי
ובאינטליגנציה מלאכותית .המטרה העתידית היא הבנה טובה יותר של מוח האד  ,הוראה ולמידה של כישורי
שכליי  ,ושל פיתוח כלי אינטיליגנטי שיתרמו לכישורי האנושיי בדרכי חשובות ובונות .החקר האנושי
מערב הדמיות מופשטות ומחקר נוירו פסיכולוגי של המוח.
המדע הקוגניטיבי נוצר כשטח מחקר בי+תחומי והתפתח בכל העול כתוצאה מההבנה כי התקדמות מחקרי
רצינית דורשת שיתו בי החוקרי בתחומי הרלוונטיי שה  :בלשנות ,פסיכולוגיה ,מדעי המחשב,
פילוסופיה )של הנפש ,של הפסיכולוגיה ושל הלשו(.
בוגרי התוכנית יוכלו להמשי בלימודי לתארי מתקדמי לדוגמה :פסיכולוגיה )אוניברסיטת ב+גוריו(,
ספרויות זרות ובלשנות בבלשנות )אוניברסיטת ב+גוריו( ומדעי המוח )האוניברסיטה העברית( ותכניות דומות
נוספות באוניברסיטאות שונות באר /ובעול  .בהמש יוכלו הסטודנטי להשתלב ה בעבודה מחקרית וה
בעבודה ישומית בתחומי הנ"ל.
מבנה הלימודי
כל סטודנט המרכיב תכנית מלאה במדע קוגניטיבי ילמד  2חטיבות מורחבות במסגרת לימודי רב תחומיי
שאחת מה היא החטיבה במדע קוגניטיבי .התלמיד יבחר כמחלקה נוספת ) 54נק"ז( באחת המחלקות :ספרויות
זרות ובלשנות )המסלול לבלשנות( או פסיכולוגיה .כל מחלקה בפקולטה בתנאי שהתכנית המורכבת כוללת
לפחות נושא אחד מתו נושאי המדע הקוגניטיבי )בי א כחטיבה נוספת במסגרת לימודי רב תחומיי ובי
א כמחלקה( :בלשנות ,פילוסופיה ,מדעי המחשב ופסיכולוגיה .על סטודנטי שלומדי במחלקה ללימודי רב
תחומיי לבחור )בנוס לחטיבה במדע קוגניטיבי( לפחות שתי חטיבות בנושאי מהמדע הקוגניטיבי.

ההרכבי השוני המומלצי לתכנית במדע קוגניטיבי ה )בנוס לחטיבה המוצעת(:
ספרויות זרות ובלשנות – מסלול בלשנות
.1
 54נק"ז
במסגרת לימודי רב תחומיי  ,בנוס לחטיבה במדע קוגניטיבי ,אחת החטיבות דלהל:
28נק"ז
א .פסיכולוגיה
 28נק"ז
ב .מדעי המחשב
 28נק"ז
ג .חטיבה בפילוסופיה
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פסיכולוגיה
.2
 54נק"ז
במסגרת לימודי רב תחומיי  ,בנוס לחטיבה במדע קוגניטיבי ,אחת החטיבות דלהל:
 28נק"ז
 28נק"ז
 28נק"ז

א.בלשנות
ב.מדעי המחשב
ג .חטיבה בפילוסופיה

פילוסופיה
.3
 54נק"ז
במסגרת לימודי רב תחומיי  ,בנוס לחטיבה במדע קוגניטיבי ,אחת החטיבות דלהל:

 54נק"ז

 28נק"ז
 28נק"ז
 28נק"ז

א.בלשנות:
ב.מדעי המחשב
ג .פסיכולוגיה

תנאי הקבלה לתוכנית ה תנאי קבלה של כל מחלקה/חטיבה  +תנאי הקבלה לחטיבה .יופעלו תנאי הקבלה של
המחלקה המחמירה ביותר בתכניתו של כל סטודנט .יש לפנות ליועצי התכנית למחלקה לספרויות זרות ובלשנות
לתיאו התוכנית.

חטיבה במדע קוגניטיבי  2629נק"ז
שנה א'

שנה ב'

מבוא למדע קוגניטיבי )א+ב(
1
 2מהקורסי הבאי :
מבוא לפילוסופיה של הנפש
מבוא לבלשנות
מבוא לפסיכולוגיה

2

או
או

שנה ג'

פסיכולינגויסטיקה
ניורולינגויסטיקה
לוגיקה )א+ב(
 2מהקורסי הבאי :
פילוסופיה של הפסיכולוגיה והמדעי
הקוגניטיביי
מבוא לפילוסופיה של הלשו
3
פילוסופיה של הלשו למתקדמי
פילוסופיה של הנפש למתקדמי
4
קורס בתחו המדע הקוגניטיבי
סמינר במדע קוגניטיבי

4

סה"כ

 4נק"ז
 3נק"ז
 8נק"ז
 5נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 6נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
______
5
 26+29נק"ז

 1את הקורס השלישי מביניה יש לקחת במסגרת החטיבה או המחלקה המשלימה
הרישו למבוא לפסיכולוגיה באישור היוע./
 2סטודנטי הלומדי את הקורסי בפילוסופיה במסגרת מחלקה/חטיבה יבחרו קורסי בבלשנות ו/או
פסיכולוגיה באישור היוע./
 3תנאי קד  :מבוא לפילוסופיה של הלשו.
 4הסטודנט יבחר מבי רשימת קורסי בחירה וסמינרי אשר תורכב מדי שנה בתאו ע המחלקות.
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ספרויות זרות ובלשנות:
מסלול בבלשנות  28נק"ז
מבוא לבלשנות
שנה א'
)לשו אנגלית לפי הצור ללא נק"ז(

 8נק"ז

שנה ב'

תחביר
סמנטיקה
פונולוגיה

שנה ג'

 4נק"ז
סמינר
 4נק"ז
קורס בחירה
)פסיכולוגיה של הלשו ,רכישת לשו או כדומה(
_______
 28נק"ז
סה"כ

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז

חטיבה במדעי המחשב במסגרת מדע קוגנטיבי  28נק"ז
א.

קבלה ראשונית לחטיבה תקבע על פי קריטריוני דומי לאלו הנהוגי בקבלת תלמידי
למחלקה למדעי המחשב .כל הקורסי ה מתוכנית הלימודי  B.Sc.במדעי המחשב.

ב.

הקבלה הסופית לתכנית תיקבע ע סיו  4קורסי החובה הראשוני .

ג.

לש קבלה לחטיבה במדעי המחשב יש לפנות ליוע) /פרופ' א.מלקמ( במחלקה למדעי
המחשב וזאת בתאו ע יוע /החטיבה למדעי הקוגניטיבי )פרופ' נעמי שיר,
ד"ר אריאל כה(

קורסי חובה
מספר הקורס
202+1+1001
202+1+1011
201+1+0201
201+1+2201
202+1+1031

ש הקורס
הדרכה במעבדה*
מבוא למדעי המחשב
מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מתמטיקה בדידה
מבני נתוני

ש'
4
4
4
4

נק"ז סמסטר דרישות קד
ת'
 0סתיו
 5סתיו **201+1+0201
2
 5סתיו
2
 5אביב 201+1+0201
2
 5אביב 202+1+1011
2
**201+1+2201
_____
סה"כ  20נק"ז

*מיועד לסטודנטי ע רקע קוד חסר ב.windows, internet, E-mail +
** במקביל.
קורסי בחירה
קורסי מתו הרשימה הבאה ,או קורסי אחרי באישור היוע ,/בהיק של  8.5+11נק"ז.
מספר קורס
202+1+2011
202+1+2071
201+1+2031
202+1+2041
202+1+2051
361+1+3131
361+1+3201

ש הקורס
אוטומטי ושפות פורמאליות
מעבדה בתכנות מערכות
תכנות מערכות
תכנו אלגוריתמי
עקרונות שפות תכנות
מערכות ספרתיות
מבוא למחשבי

 5הרכב התכנית באישור היוע /בלבד.

ת' נק"ז סמסטר
ש'
סתיו
4.5
1
4
אביב
1.5
3
+
סתיו
5.0
2
4
אביב
5.0
2
4
אביב
5.0
2
4
סתיו
3.5
1
3
אביב
3.5
1
3
______
סה"כ בי  28.5+31נק"ז

דרישות קד
202+1+1031
202+1+2031
202+1+1031
202+1+2011
202+1+1031
361+1+3131
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• מיועד לסטודנטי שחסר לה רקע קוד בWindows, Internet, E-mail :
חטיבה במדעי התנהגות  28נק"ז
)קורסי בפסיכולוגיה קוגניטיבית(
שנה א' מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לסטטיסטיקה )סמס' א'(
הסקה סטטיסטית )סמס' ב'(

 5נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז

שנה ב' פסיכולוגיה ניסויית

 2נק"ז

שנה ג' פסיכולוגיה קוגניטיבית
קורס בחירה ,סדנה בפסיכולוגיה
קוגניטיבית

 4נק"ז

סה"כ
חטיבה בפילוסופיה  28נק"ז
שנה א´
 .1מבוא ללוגיקה )א´(  +תרגיל
 .2מבוא ללוגיקה )ב´(  +תרגיל
 .3מבוא לפילוסופיה של המדע
 .4מבוא לפילוסופיה של הנפש
או
מבוא לפילוסופיה של הלשו
שנה ב'
 .1מבוא לאפיסטמולוגיה
או
מבוא למטאפיזיקה
 .2מבוא לפילוסופיה של הנפש
או
מבוא לפילוסופיה של הלשו
 .3שיעור בחירה מתקד

 10+12נק"ז
_________
 27+29נק"ז

 3נק"ז
 3נק"ז
 2נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז

 3נק"ז
 3נק"ז
 3נק"ז
 3+4נק"ז

שנה ג'
 4נק"ז
 .1פילוסופיה של המדעי הקוגניטיביי
 .2סמינר בנושאי הקשורי למדעי הקוגניטיביי  3+4נק"ז
_________
 27+29נק"ז
סה"כ
הערות:
 .1שנה ב' סעי  :2יש ללמוד את אותו קורס מבי השניי שלא נלמד בשנה א'.
 .2בשני שבה לא יינת השיעור "פילוסופיה של המדעי הקוגניטיביי " ובשני שבה יהיה ב  3נק"ז
ישלימו התלמידי את מכסת  28הנק"ז של על+ידי לימוד שיעור/י בחירה מתקדמ/י בהיק הנק"ז המתאי .
 .3יש לקבל את אישור יועצ/ת החטיבה על קורס/י הבחירה והסמינר.
קורסי מתאימי ניתני ג במחלקה לחינו ובמחלקות אחרות מחו /לפקולטה .יאופשר לסטודנט ומעוניי,
בתאו ע היוע ,/להחשיב קורסי אלה במקו קורסי התוכנית הקבועי .
* יש לדאוג שבשתי החטיבות שבחרת יהיו לפחות  56נק"ז
יועצי החטיבה :פרופ' נעמי שיר ,דר' אריאל כה – המחלקה לספרויות זרות ובלשנות.
ד"ר הילה יעקובסו – המחלקה לפילוסופיה.
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חטיבה בספרויות זרות ובלשנות:
במסלול בלשנות  28נק"ז
שנה א'

מבוא לבלשנות
)לשו אנגלית לפי הצור ללא נק"ז(

 8נק"ז

שנה ב'

תחביר
סמנטיקה
פונולוגיה

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז

שנה ג'

סמינר
קורס בחירה

 4נק"ז
 4נק"ז

)פסיכולוגיה של הלשו ,רכישת לשו או כדומה(
_____
 28נק"ז
סה"כ
חטיבה במדעי התנהגות  28נק"ז )קורסי בפסיכולוגיה קוגניטיבית(
שנה א'

מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לסטטיסטיקה )סמס' א'(
הסקה סטטיסטית )סמס' ב'(

5
3
3

נק"ז
נק"ז
נק"ז

שנה ב'

פסיכולוגיה ניסויית

2

נק"ז

שנה ג'

פסיכולוגיה קוגניטיבית
קורס בחירה ,סדנה בפסיכולוגיה
קוגניטיבית

4

נק"ז

סה"כ

 10+12נק"ז
_______
 27+29נק"ז

קורסי מתאימי ניתני ג במחלקה לחינו ובמחלקות אחרות מחו /לפקולטה .יאופשר לסטודנט ומעוניי,
בתאו ע היוע ,/להחשיב קורסי אלה במקו קורסי התוכנית הקבועי .
* יש לדאוג שבשתי החטיבות שבחרת יהיו לפחות  56נק"ז
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חטיבה במדעי המחשב  28נק"ז
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מתמטיקה ל ב.א.
)סימ מחשב (140
תלמידי התוכנית הדומחלקתית ותוכנית המחלקה המשנית רשאי לבחור בצירו של מתמטיקה ע לימודי
מתו מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה תנאי המעבר למתמטיקה לתואר ב.א .זהי לתנאי המעבר של
הפקולטה למדעי הטבע .פרטי מלאי בשנתו הפקולטה למדעי הטבע בפרק הד בכללי מעבר לתואר בוגר.
מבנה הלימודי
.1

תכנית דו מחלקתית מתמטיקה

שנה א'
מספר הקורס

ש הקורס

20110011
20110021
20110201

חדו"א א'1
חדו"א א'2
מבוא ללוגיקה

20112201

ותורת הקבוצות
מתמטיקה בדידה

היק
ת
ש
5
4
4

2
2
2

נקודות

סמסטר

דרישות קד

6.0
5.0
5.0

סתיו
אביב
סתיו

20110011

20117011

אלגברה 1

4
4

2
2

5.0
5.0

אביב
סתיו

20117021

אלגברה 2

4

2

5.0

אביב

סה"כ

20110201 ,20117011
20117011

 31.0נקודות

שנה ב' ג'
מספר הקורס

ש הקורס

20110061

משוואות דיפר'
רגילות
תורת הפונקציות

4

המרוכבות
חדו"א א' 3
אלגברה 3

20110251
20110031
20117031
20118001
20211011

הסתברות
מבוא למדעי
המחשב

נקודות

סמסטר

דרישות קד

היק
ת
ש
1
4

4.5

סתיו

20117021,20110021

1

4.5

אביב

20110031

4
4

2
1

5.0
4.5

סתיו
סתיו

4
4

1
2

4.5
5.0

סתיו 20110021 ,20112201
סתיו

סה"כ

 28.0נקודות

20117021 ,20110021
20117021
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 .2תוכנית מחלקה משנית מתמטיקה

מספר הקורס

ש הקורס

היק

20110011
20110021
20110201

חדו"א א'1
חדו"א א'2
מבוא ללוגיקה

ש
5
4
4

20117011
20117021
20112201

ותורת הקבוצות
אלגברה 1
אלגברה 2
מתמטיקה בדידה

4
4
4
סה"כ

ת
2
2
2
2
2
2

נקודות
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
 31.0נקודות

סמסטר
סתיו
אביב
סתיו

דרישות קד

20110011

סתיו
20117011
אביב
אביב 20110201 ,20117011
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סטטיסטיקה לב.א.
)סימ מחשב (143
תכנית הלימודי בסטטיסטיקה לקראת התואר  .B.Aניתנת במסגרת תכנית דומחלקתית רק ע הפקולטה
למדעי הרוח והחברה .הקורסי בסטטיסטיקה יינתנו במסגרת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול ויכללו 55
נק"ז .הקבלה לתכנית תיקבע על פי קריטריוני דומי לאלו הנהוגי בחוג לכלכלה.
מבנה הלימודי
.1

תכנית דומחלקתית  סטטיסטיקה

שנה א'
מס' הקורס
201-1-9611
201-1-9621
201-1-9181
364-1-1041
202-1-9031
סה"כ נק"ז
שנה ב'  +ג'
מס' הקורס
364-1-1291
364-1-1061
364-1-1071
364-1-1091
364-1-3091
364-1-3051
364-1-1571
חדש  סמינר:
קורסי בחירה:
372-2-5312
142-1-1081
364-1-3061
201-1-8011
364-1-4241
364-2-1021
364-2-1131
סה"כ נק"ז

ש הקורס
חדו"א לתעו"נ 1
חדו"א לתעו"נ 2
אלגברה לינארית
מבוא להסתברות תעו"נ
מבוא לתיכנות ב C

נק"ז
4
4
3.5
3.5
4
19

ש הקורס
אמידה ומבחני השערות
רגרסיה לינארית
תיכנו ניסויי
בקרת איכות ואמינות
סימולציה ספרתית או סימולציה 36421581
חקר ביצועי 1
נושאי נבחרי בסטטיסטיקה
סמינר

נק"ז
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
9

כריית טקסט וכריית תוכ באינטרנט
מבוא לאקונומטריקה
חקר ביצועי 2
סטטיסטיקה מתמטית ) 4נק"ז(
מבוא לקבלת החלטות
תורת התורי
תורת המשחקי

סה"כ נק"ז55 :
* ייתכנו שינויי בנושאי קורסי הבחירה
פרופ' עדנה שכטמ  אחראית אקדמית התוכנית

36
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מדעי המחשב
)סימ מחשב (146
המחלקה למדעי המחשב מציעה שתי תכניות במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,מחלקה
משנית וחטיבה מצומצמת.
התכנית מיועדת לתלמידי מצטייני ,ומאפשרת חשיפה מהירה לנושאי מרכזיי במדעי
המחשב ,תו ויתור על ידע בסיסי רחב .לכ נדרשת רמת הישגי גבוהה יחסית בקורסי החובה.
לש קבלה למחלקה משנית יש לפנות למדור רישו .קריטריוני הקבלה דומי לאלו הנהוגי
במחלקה למדעי המחשב.
א .מדעי המחשב כמחלקה משנית ) 28נק"ז(
קורסי חובה
מספר קורס ש הקורס
* 20211001הדרכה במעבדה
 20211011מבוא למדעי המחשב
20110201
20112201
20211031

שעור

מבוא ללוגיקה ותורת
הקבוצות
מתמטיקה בדידה
מבני נתוני

תרגיל

4

2

נק"ז
0.0
5.0

סמסטר
סתיו
סתיו

4

2

5.0

סתיו

4
4

2
2

5.0
5.0

אביב
אביב

דרישות קד
) 20110201במקביל(

20110201
20211011,
) 20112201במקביל(

* מיועד לסטודנטי ע רקע קוד חסר ב Windows, Internet, E-mail
קורסי בחירה
קורסי מתו הרשימה הבאה ,או קורסי אחרי באישור היוע ,בהיק  11.08.0נק"ז.
מספר קורס ש הקורס

שעור

תרגול/מעבדה נק"ז

סמסטר

דרישות קד

20212031
20212071

תכנות מערכות
מעבדה בתכנות מערכות

4


2
3

5.0
1.5

סתיו
אביב

20211031
20212031

20212011

אוטומטי ושפות פורמליות
וחישוביות
תכנו אלגוריתמי
עקרונות שפות תכנות
מערכות ספרתיות
מבוא למחשבי

4

1

5.0

סתיו

20211031

4
4
3
3

2
2
1
1

5.0
5.0
3.5
3.5

אביב
אביב
סתיו
אביב

20212011
20211031

20212041
20212051
36113131
36113201

36113131

365
ב .חטיבה מצומצמת במדעי המחשב ) 15נק"ז(
תכנית זו כוללת את הקורסי "מבוא למדעי המחשב"" ,מבני נתוני"" ,מבוא ללוגיקה
ותורת הקבוצות " )פירוט בתכנית מחלקה משנית( בהיק של  15.0נק"ז.
לש קבלה לחטיבה מצומצמת יש לפנות למזכירות הפקולטה .הקבלה טעונה אישור של מרכז
המחלקה המשנית למדעי המחשב .קריטריוני הקבלה זהי לקריטריוני הקבלה למחלקה
משנית.
תקנות לימודי במחלקה משנית ובחטיבה
 .1בכל סמסטר יש לקבל אישור על תכנית לימודי מוצעת מאת מרכז המחלקה המשנית.
 .2נית להשתת בקורסי בחירה רק לאחר השלמת כל קורסי החובה בציוני מעל ) 65בכל
קורס וקורס( ובממוצע ציוני מעל .70
 .3סטודנט צפוי להפסקת לימודיו בתכנית בכל אחד מהמצבי הבאי:
א .א ממוצע ציוניו המצטבר בתכנית הינו נמו מ 65.0בתו הסמסטר השני ללימודיו,
או בתו כל סמסטר מאוחר יותר.
ב .א איננו רשאי להשתת בקורסי בחירה בתו שנתיי של לימודי.
ג .א נכשל במקצוע ,לאחר הרשמתו אליו בפע השניה.
 .4התקנות בנוגע למועדי מיוחדי ה בהתא לנהוג בפקולטה למדעי הטבע .בפרט ,א
מתקיימות שתי בחינות במועד א' באותו יו ,נדרש הסטודנט במידת האפשר לגשת
לבחינה במקצוע מדעי המחשב או במקצוע חובה ,ולהבח במקצוע בחירה במועד ב'.
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לימודי תואר שני בתקשורת השוואתית :טכנולוגיה וחברה
)סימ מחשב (1832
התכנית נועדת להעניק לסטודנטי ידע עיוני ומיומנויות לחקר התקשורת לקראת השתלבות באקדמיה,
במחקר ו/או בהוראה.
יעדי התכנית :להרחיב ולהעמיק את ההבנה לתהליכי ההפקה ,הפעולה ,התכני וההשפעה של אמצעי
תקשורת קיימי וחדשי :להוסי ידע על תהליכי תקשורת :הוראה ולימוד של הסביבה התקשורתית
והיחסי בי מרכיביה השוני  ערכי ,טכנולוגיה ,ארגו ,תוכ ושיח.
אי התכנית מתיימרת להכשיר אנשי מקצוע א שהידע העיוני הנרכש בה עשוי להקל על השתלבות
באחד מארגוני תקשורת ,יהיה זה עיתו ,תחנת שידור ,סוכנות פרסו או משרד ליחסי ציבור.
תנאי הרשמה וקבלה
התכנית מיועדת:
 .1לבוגרי תואר ראשו בתקשורת או חטיבת לימודי בתקשורת;
 .2לבוגרי תואר ראשו בתחומי אחרי .מועמדי אלה יידרשו ללמוד קורסי השלמה ע"פ החלטת
ועדת הקבלה המחלקתית.
רשאי להגיש מועמדות בוגרי שממוצע ציוניה בתואר הראשו הוא  85לפחות.
הקבלה מותנית בהישגי בלימודי ובהתאמת המועמדי ללימודי.
לימודי השלמה לקראת תואר שני
בוגרי תואר ראשו במקצועות אחרי או שלא סיימו לימודי חטיבה בתקשורת ,יידרשו ללמוד קורסי השלמה,
לפי הרקע האקדמי של הסטודנטי .לימודי ההשלמה כוללי  3קורסי – מלבד מפת התקשורת בעול
ובישראל ,מושגי יסוד בתקשורת .סטודנטי שאינ בוגרי מדעי החברה יידרשו להשלי קורס מבוא
לסטטיסטיקה .על כל הסטודנטי ללמוד שיטות מחקר בשנה א'.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק "תואר שני חובת אנגלית"(.
מבנה לימודי
התכנית מציעה תואר שני בתקשורת השוואתית :טכנולוגיה וחברה בנתיב מחקרי בלבד .התכנית כוללת
לימודי בהיק של  40נק"ז ,כלהל:
 12נק"ז קורסי חובה
 16נק"ז סמינרי
 2נק"ז פרקטיקו מחקרי
 2נק"ז סדנא לכתיבת תזה
 8נק"ז עבודת גמר
כל הסטודנטי חייבי ב 12נק"ז קורסי חובה ,קורסי יסוד עיוניי לטיפוח "תרבות משותפת" .לימודי
הבחירה מקיפי ארבעה סמינרי .הסטודנטי נדרשי להשתת בפרקטיקו מחקרי בהיק של  40שעות
בגו העוסק בחקר התקשורת.
נית לרכז את הלימודי ביויומיי בשבוע.
מש .הלימודי בתואר שני הינו שנתיי .במהל .השנתיי הראשונות יש להשלי את חובות השמיעה .עבודת
הגמר תוגש לשיפוט עד תו השנה השלישית ללימודי.
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' :הגשת הצעת תזה ,סיו קורסי החובה בציו  75לפחות ,סיו קורסי הבחירה
בציו  70לפחות וקורסי השלמה בציו  75לפחות.
עבודת גמר
מלבד הבחינות בקורסי השוני וארבע עבודות סמינריונית ,נדרשת בתכנית הגשת עבודת גמר מחקרית.
בעבודה זו נדרשי הסטודנטי לייש ידע שרכשו בלימודיה בטיפול עצמאי בסוגיה מחקרית .נושא עבודת
הגמר ייבחר עד סו השנה הראשונה במסגרת סדנא לכתיבת תזה ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודי
השנייה ,אשר במהלכה יקבלו כותבי הנחייה אישית בהכנת הצעת המחקר.
על סטודנטי להגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תו השנה השלישית ללימודי.
הרכב הציו הסופי לתואר
50%
קורסי
50%
עבודת גמר
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משאבי לימוד
סטודנטי מצטייני יוכלו להשתלב בהוראה ובמחקר במהל .הלימודי .מלגות מוענקות בהתא
למדיניות האוניברסיטה ולהישגי הסטודנטי.
מבנה הלימודי
שנה א'
שיטות מחקר )שנתי(
חובה 1
תיאוריות ,מודלי וגישות במדעי התקשורת )שנתי(
חובה 2
 2סמינרי
 1סדנא

סדנא לכתיבת תזה )שנתי(

שנה ב'
חובה 1

4
4

נק"ז
נק"ז

נק"ז
8
נק"ז
2

 18נק"ז

טכנולוגיות תקשורת א' :היבט מוסדי

2

נק"ז

טכנולוגיות תקשורת ב' :היבט תרבותי

2
8
2
8

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

חובה 2
 2סמינרי
פרקטיקו מחקרי
עבודת גמר


22
סה"כ:

נק"ז

 40נק"ז
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לימודי לתואר שני בהוראת המדעי והטכנולוגיה
)סימ מחשב (1992
הוראת המדעי והטכנולוגיה היא דיסציפלינה החוקרת תהליכי למידה והוראה של המדע והטכנולוגיה.
במסגרת הלימודי מוש הדגש על שילוב בי תיאוריה למעשה ,ובי המחקר ויישומו בשדה.
מטרת התכנית להוראת המדעי והטכנולוגיה היא להקנות ללומדי בה הסתכלות כוללת ומעמיקה על
תהליכי ההוראה והלמידה בכיתה ,ולתת לו כלי לפתח תהליכי אלו במערכת החינו .התכנית מעניקה
ההזדמנות להתפתח כמורה חוקר ,בי היתר ,ג על סמ התובנות העולות ממחקריו .התוכנית משלבת
לימודי מתקדמי בתחומי כגו :מחקר חינוכי ,תיאורית למידה והוראה במתמטיקה מדעי הטבע
והטכנולוגיה ,ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעי ,והעמקת הידע תיאורטי בדיסציפלינה שבה מתמחה
הסטודנט.
חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני – חובת אנגלית(.
דרישות ס לקבלה
•

בעלי תואר "בוגר במדעי" ) (B.Sc.במדעי הטבע או הנדסה ,בציו  75לפחות.

•

בעלי תואר "בוגר בטכנולוגיה"  B.Techבתחומי ההנדסה השוני ,בציו  80לפחות.

•

בעלי תואר "בוגר בהוראה"  ,B.Ed.שהתמחות הוראת מתמטיקה ,מדעי או טכנולוגיה ,בציו
 85לפחות.

•

חובת אנגלית – בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה )ראה פרק תואר שני – חובת
אנגלית(.

•

המועמדי חייבי להיות בעלי תעודת הוראה אקדמית ו/או ניסיו של שנתיי לפחות בהוראה.

•

מקרי חריגי ידונו ע"י ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית.

מש הלימודי בתואר שני הינו שנתיי
תוכנית הלימודי – הלימודי לתואר שני בהוראת המדעי והטכנולוגיה מתנהלי בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
על הסטודנטי ללמוד קורסי בהיק +של  33נק"ז ,לכתוב עבודת גמר בהיק +של  6נק"ז ,ולהשתת+
בסמינר תזה בהיק 1 +נק"ז .הקבלה לנתיב המחקרי מותנית באישור ועדת המוסמכי המחלקתית .הצעת
מחקר תוגש עד תו השנה הראשונה ללימודי ובאישור חריג לא יאוחר מתו הסמסטר השלישי
ללימודי .עבודת הגמר תוגש עד תו השנה השלישית ללימודי .בנוס ,+על הסטודנט להיבח בבחינת
גמר בעל פה .הבחינה תתקיי בתו תהלי שיפוט העבודה .ציו עובר בבחינת הגמר
הינו  .75מסיימי הנתיב המחקרי בעלי הישגי לימודיי גבוהי יכולי להמשי ללימודי תואר שלישי.
הנתיב הכללי ) 40נק"ז(
על הסטודנטי ללמוד קורסי בהיק +של  39נק"ז .בנוס ,+עליה להכי מחקר זוטא במסגרת הקורס
"סקירה ספרותית" בנושא נבחר" בהיק +של  1נק"ז .נושא העבודה המסכמת יבחר ע"י הסטודנטי
בתיאו ע המנחה .על הסטודנטי להיבח בבחינת גמר בעל פה ,בתו השנה השנייה ללימודי ולא
יאוחר מה  31.12באותה שנה .ציו עובר בבחינת הגמר הינו .75
בוגרי הנתיב הכללי יוכלו להמשי ללימודי מתקדמי רק לאחר השלמת קורסי נוספי וכתיבת
עבודת גמר.
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מבנה הלימודי :
מכלול הקורסי של התכנית מורכב מארבעה תחומי:
א .קורסי הליבה של הוראת המדעי ,לנתיב הכללי והמחקרי )כ  21נק"ז חובה(.
ב .קורסי במקצוע ההוראה ,לנתיב הכללי והמחקרי )לפחות  6נק"ז(.
ג .חובת בחירה מתו קורסי המחלקה – להשלמת מכסת הנקודות לפי נתיב הלימודי.
ד .קורסי להשלמה בחינו או במקצוע מדעי משלי – לפי הנדרש.
ה .סמינר תיזה – חובה לנתיב המחקרי ) 1נק"ז(.
ו .סקירה ספרותית בנושא נבחר – חובה לנתיב הכללי ) 1נק"ז(.
הרכב הציו הסופי לתואר:
נתיב מחקרי

נתיב כללי

קורסי
עבודת גמר

50%
35%

בחינת גמר

15%

קורסי

75%

בחינת גמר

25%
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לימודי לתואר שני בתכנית לניהול וישוב סכסוכי
)סימ מחשב (198 2
התוכנית נועדה להכשיר אנשי מקצוע וחוקרי ברמה גבוהה לחקר סכסוכי ומציאת דרכי
לפתרונ .התוכנית מציגה בפני הסטודנטי את תחו חקר הסכסוכי והדרכי לניהול ולצמצומ,
מתו" מודעות לעובדה שסכסוכי עלולי להתפתח לשלבי הרסניי .התוכנית בנויה על גישה רב
תחומית ועל למידה רחבת היק ,#העוסקת בהיבטי שוני של הסכסו" .בכלל זה התוכנית תעסוק
בהיבטי חברתיי ,פסיכולוגיי ,ניהוליי ,כלכלי ,חינוכיי ,פוליטיי ,היסטוריי ואקולוגיי.
תוכנית הלימודי שמה דגש על הניתוח הביקורתי של מבני חברתיי ותהליכי שינוי אשר בתוכ
ובמהלכ מתפתחי סכסוכי .התוכנית משלבת את הצור" בפיתוח תיאורטי ובמחקר מעמיק ,יחד
ע הקניית מיומנויות לצור" השתתפות פעילה בפרויקטי למניעת אלימות בקהילה ובתהליכי גישור,
פישור ומשא ומת.
מכיוו שלגורמי סכסוכי וניהול יש פני רבות ומורכבות ,הרי שעל הסטודנטי להגדיר תחו
מחקר או נושא מרכזי שאותו ה בוחרי לבחו לעומק ,ובנוס ,#להשתת #בהתנסות מעשית מבוקרת
המלווה בהדרכה אקדמית.
תנאי קבלה לתכנית הלימודי
התנאי להרשמת הסטודנטי ללימודי המוסמ" נקבעי על ידי ועדות הקבלה של המחלקה
והפקולטה .סטודנטי שסיימו תואר ראשו )ב.א (בממוצע  85ולמעלה רשאי להגיש מועמדות
לתוכנית "ניהול ויישוב סכסוכי" .מכיוו שתוכנית זו מגשרת בי תחומי לימוד שוני ואינה מהווה
המש" ישיר של תוכנית ב.א באוניברסיטאות באר' )באר' לא קיי תואר ראשו בלימודי סכסוכי(
– הסטודנטי המעונייני בתוכנית זאת יבואו מדיסציפלינות שונות :אנתרופולוגיה ,גיאוגרפיה,
ניהול ,סוציולוגיה ,פוליטיקה וממשל ופסיכולוגיה.
התוכנית המוצעת מציעה אשכולות ותחומי התמחות שוני .לכ ,סטודנט שיבחר קורס מתקד,
שאינו המש" ישיר של תחו הלמידה שלו בתואר הראשו ,יידרש ,במקרי מסוימי ,להשלי את
הידע הבסיסי הדרוש לקורס זה .לדוגמא ,סטודנט שבידו תואר ראשו בסוציולוגיה ,הרוצה להתמחות
באשכול "היבטי כלכליי ,הארגוניי והאסטרטגיי של סכסוכי ומו"מ" ,יידרש להוכיח )דר"
הצגת גיליו ציוני אוניברסיטאיי( שיש לו ידע בסיסי בכלכלה ,או יצטר" ללמוד קורס בסיסי
בכלכלה לפני שיוכל להשתלב באשכול זה .לצור" זה ,על כל סטודנט לעבור ייעו' פרטני ע מורי
התוכנית כדי להבהיר מה דרישות הקד המינימאליות שיאפשרו לו להשתלב בתוכנית לפי בחירתו.
מיו המועמדי
מיו המועמדי יעשה על בסיס של פרופיל ההישגי האקדמיי בתואר הראשו ,קורות חיי
וראיונות.
חובת אנגלית בהתא לתקנו הפקולטה למדעי הרוח והחברה.
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חובות הסטודנטי
א .מש" הלימודי על הסטודנטי להשלי את חובות השמיעה תו" שנתיי בתחילת לימודיה.
סטודנטי הלומדי בנתיב המחקרי יגישו את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתו השנה השלישית
ללימודיה.
ב .נקודות הלימוד כל הסטודנטי חייב במכסת נקודות זכות שהיקפ מפורט בפרק העוסק במבנה
הלימודי.
ג .בחינות סטודנטי לתואר שני רשאי להבח במועד אחד בלבד )אי מועדי ב'( .בקשה למועדי
מיוחדי )לסטודנטי שלא נבחנו כלל( יש להגיש בכתב לועדה המחלקתית )ראה תקנו הבחינות
בשנתו הפקולטה(.
ציוני וקורסי
 .1ציו עובר בקורסי הינו  65לפחות.
 .2סטודנטי שנכשלו בקורס ומבקשי לחזור עליו יכולי לעשות זאת רק א מדובר בקורס חובה,
ורק תו" שנה לאחר השתתפות הראשונה בקורס הנדו.
 .3סטודנטי לא יהיו זכאי למועד מיוחד בקורס עליו ה חוזרי.
 .4קורסי שנתיי סטודנטי חייבי ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית.
תכנית הלימודי
הלימודי בתכנית לניהול וישוב סכסוכי מתנהלי בשני נתיבי לימוד :מחקרי וכללי.
נתיב מחקרי ) 40נק"ז(
 4קורסי חובה ) 16נק"ז(
 4נק"ז
ניהול וישוב סכסוכי :תיאוריות ופרספקטיבות
 4נק"ז
קונפליקט ופיוס בי קבוצות
מניעת אלימות :מודלי בינתחומיי ובינתרבותיי  4נק"ז
 4נק"ז
חינו" לשלו :תיאוריה ופרקטיקה
 2קורסי בשיטות מחקר למתקדמי ) 4 6נק"ז( )בהתייעצות ע יועצ/ת התכנית(
שיטות מחקר כמותיות
הערכת פרויקטי
שיטות מחקר איכותניות
סדנא אחת או שתיי ) 2 8נק"ז(
סדנת זהויות "תיאטרו הרחובות הפנימיי"
כלי יצירתיי בפתרו קונפליקטי
תהליכי אישיי וקבוצתיי במפגש בינקבוצתי :סדנת מפגש של יהודי וערבי
פתרו סכסוכי בתכנו עיר ואזור

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
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סיפורי חיי בשירות בניית השלו
סכסוכי בספרות העברית
סדנת דינמיקה באמנות – "לדוג מטאפורות בי החיי"
הכרות ע כפרי בדואי לא מוכרי

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז

פרקטיקו ) 4נק"ז(
העבודה המעשית תיעשה בשנת הלימודי השנייה בהיק #של יו בשבוע .העבודה תיעשה במסגרת של
ארגוני ממשלתיי ,מלכ"רי ,ארגוני קהילתיי וכו' ,תו" הדרכה צמודה.
קורסי בחירה ) 2 10נק"ז(
לפי התייעצות יועצ/ת התכנית בהתא לתוכנית שתפורס בתחילת שנת הלימודי.
עבודת גמר ) 8נק"ז(
מטרת העבודה היא להוכיח כי הסטודנטי הגיעו לרמה מתאימה במתו מדעי מסוי ,כי ה
בקיאי בספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי ה מסוגלי לחקור בעיה מסוימת לחקור בעיה
מסוימת ,לנתח ממצאי בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה וסגנו
נאותי.
על הסטודנט ליצור קשר ע מנחה לעבודת הגמר במהל" השנה הראשונה ללימודיה .הצעת עבודת
הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקתית עד תו השנה הראשונה ללימודי ולא יאוחר מתו
הסמסטר השלישי ללימודי .עמידה בחובה זו מהוו תנאי להמש" לימודי .המנחה לעבודה יאושר על
ידי ראש התוכנית.
נתיב כללי ) 40נק"ז(
 4קורסי חובה ) 16נק"ז(
ניהול וישוב סכסוכי :תיאוריות ופרספקטיבות

 4נק"ז

 4נק"ז
קונפליקט ופיוס בי קבוצות
מניעת אלימות :מודלי בינתחומיי ובינתרבותיי  4נק"ז
חינו" לשלו :תיאוריה ופרקטיקה

 4נק"ז

 2קורסי בשיטות מחקר למתקדמי ) 4 6נק"ז( )בהתייעצות ע יועצ/ת התכנית(
שיטות מחקר כמותיות
הערכת פרויקטי
שיטות מחקר איכותניות
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סדנא אחת או שתיי ) 2 8נק"ז(
סדנת זהויות "תיאטרו הרחובות הפנימיי"
כלי יצירתיי בפתרו קונפליקטי

 4נק"ז
 4נק"ז

תהליכי אישיי וקבוצתיי במפגש בינקבוצתי :סדנת מפגש של יהודי וערבי  4נק"ז
 4נק"ז
פתרו סכסוכי בתכנו עיר ואזור
 4נק"ז
סיפורי חיי בשירות בניית השלו
סכסוכי בספרות העברית
סדנת דינמיקה באמנות – "לדוג מטאפורות בי החיי"
הכרות ע כפרי בדואי לא מוכרי

 4נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז

פרקטיקו ) 4נק"ז(
העבודה המעשית תיעשה בשנת הלימודי השנייה בהיק #של יו בשבוע .העבודה תיעשה במסגרת של
ארגוני ממשלתיי ,מלכ"רי ,ארגוני קהילתיי וכו' ,תו" הדרכה צמודה.
קורסי בחירה ) 2 10נק"ז(
בחינת גמר
הסטודנטי יבחנו בבחינת גמר ע סיו חובות השמיעה לתואר .ציו עובר בבחינה הוא .75
הרכב הציו הסופי לתואר
נתיב מחקרי
50%
קורסי
עבודת גמר 50%
נתיב כללי
85%
קורסי
בחינת גמר 15%
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לימודי כלליי
)סימ מחשב (151
הלימודי הכלליי כוללי:
1.
.2
3.
.4

אנגלית כשפה זרה ברמת מתקדמי * 2
הכרת הספריה
לימודי בחירה כלליי
לימודי בחירה מתו המחלקות השונות

*

על סטודנט שקיבל פטור מאנגלית במבח הפסיכומטרי לדאוג לעדכו הפטור במחלקה לאנגלית
כשפה זרה.
תלמיד אשר קיבל פטור על סמ לימודי קודמי אינו רשאי ללמוד קורסי מקבילי נוספי.
א יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודי כלליי או קורסי נוספי במחלקות היכולי להוות
תחלי! לפטור אותו קיבל נראה בכ הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור והקורסי אות למד כא
ישתקללו לו לתואר.
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הכרת הספריה
תרגיל וירטואלי באינטרנט להכרת הספריה .התרגיל נועד עבור סטודנטי חדשי וסטודנטי
בעלי רקע אקדמי ממוסדות אחרי) .כולל המכללות האקדמיות בחסות אוניברסיטת ב גוריו בנגב(.
הקורס אינו מקנה נקודות זכות ומדווח בציו "עובר" או "לא השתת!".
השתתפות בתרגיל הוירטואלי הוא חובה .לא נית לקבל פטור מתרגיל זה.
כדי לעבור את התרגיל יש להכנס לאתר הבית של הספריה בכתובת:

www.bgu.ac.il/aranne
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לימודי בחירה
כל תלמיד חייב בלימודי בחירה מחו& לתחומי התמחותו ,בהיק! של  10נק"ז) .תלמידי המסלול ללימודי
רב)תחומיי חייבי ב)  8נק"ז בתוכנית דו)מחלקתית וב) )6נק"ז בתוכנית החד)מחלקתית(.
התלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתו הרשימה המתפרסמת בנפרד.
הלימודי שברשימה פתוחי לתלמידי מכל הפקולטות והמחלקות .אול מספר המקומות מוגבל ויש
להרש במועדי הרישו כפי שנקבעו לכל תלמיד.
תלמיד המעוניי לבחור בקורס מחלקתי שאינו נכלל ברשימת הלימודי הכלליי חייב לקבל את אישור היוע&
המחלקתי שלו ואישור יוע& המחלקה ) המציעה את הקורס ,ובתנאי שהקורס אינו נכלל בתחומי התמחותו
דהיינו אינו מופיע כקורס חובה או בחירה במסגרת לימודיו.
כמו כ עליו לדאוג כי המחלקה תפתח עבורו מקו במחשב ,בתקופת הרישו לקורסי.
תלמיד הבוחר בקורס הנית על ידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה חייב למלא את כל דרישת הקורס .לרבות
נוכחות ,עבודות ,תרגילי ובחינות.
שיעורי רבי ה שנתיי ומחולקי לשני חלקי ,כאשר לכל חלק מספר מחשב שונה .חלק א' נית בסמסטר
א' וחלק ב' נית בסמסטר ב'.
תלמיד חייב להשתת בשני חלקי הקורס באותה שנת לימודי אקדמית.
לא יינת אישור או ציו על חלק של קורס .הציו בקורס שנתי מדווח בסו השנה לשני הסמסטרי ביחד
ולאחר שמילא הסטודנט את כל חובותיו ומטלותיו בקורס בשני הסמסטרי.
רשימות קורסי הבחירה של הלימודי כלליי מתפרסמות על לוח המודעות של מזכירות הפקולטה למדעי
הרוח והחברה ובאתר האינטרנט.

פרטי על מועדי השיעורי הניתני על ידי המחלקות מופיעי ברשימות השיעורי של אות המחלקות* .

נוכחות חובה בכל הלימודי הכלליי.

קורסי הספורט אינ מקני נק"ז.

* יתכנו שינויי ) יפורסמו על לוחות המודעות בפקולטה.
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חטיבות הלימודי
חטיבות הלימודי מיועדות לתלמידי הלומדי בתכנית מחלקה ראשית ולתלמידי הלומדי במסלול
ללימודי רבתחומיי) .ראה בפרק הד בלימודי המחלקה( .כל תלמיד הלומד בתוכנית זו חייב ב2
חטיבות בנות  14נק"ז כל אחת .או בחטיבה מורחבת בת  28נק"ז.
הקורסי שמה מורכבות החטיבות במחלקות השונות ,רוכזו כא על מנת לאפשר לסטודנט התמחות
נוספת והעמקת ידיעותיו בתחומי שוני.
היעו" בלימודי חטיבות נעשה עלידי היועצי של החטיבות.
תלמיד הבוחר בחטיבה חייב לעמוד בכל החובות והדרישות של כל השעורי בחטיבה ,לרבות עבודות
ובחינות.
חטיבות הלימודי המורחבות ) 28נק"ז( ייכללו בתעודת הבוגר .ציוני החטיבות ישוקללו בציו הסופי לתואר
בוגר .במעבר משנה לשנה צרי %הסטודנט להגיע לממוצע של לפחות .65
תלמידי מחלקה ראשית/חטיבות חייבי בכתיבת עבודת סמינר בהתא לדרישות החטיבה כפי שמופיעות
בשנתו.
תלמיד הבוחר באחד מקורסי החטיבה )שאינ מוצעי כסמינר( כסמינר חייב לפנות אל מורה הקורס
בבקשה לכתוב עבודה סמינרית בקורס זה .ולהעביר אישור בכתב למזכירות הפקולטה.
על התלמיד מוטלת החובה לביצועה של הנחיה זו.
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חטיבה לשפה ותרבות ערבית
)סימ מחשב (137
מטרת הלימודי
החטיבה לשפה ותרבות ערבית תשא) להעניק ידע רחב על השפה הערבית כתוצר של מערכי חברתיי
ותרבותיי משתני לאור %ההיסטוריה ,מהתקופה הקד אסלאמית ועד ימינו .דגש מיוחד יוש על הזיקות
שבי השפה והתרבות ,ואלה ישמשו אספקלריה נוספת ללימוד חברות דוברות ערבית.חטיבה זו מהווה מוקד
משיכה לסטודנטי ממחלקות שונות ,בעיקר מהפקולטה למדעי הרוח והחברה .סטודנטי בחטיבה ידרשו
לעמוד בדרישות הקבלה לחטיבה ולהוכיח ידיעותיה )שליטה( בשפה הערבית.
מבנה הלימודי –  28נק"ז
שנה א' – מבואות – חובה
מבוא לספרות אסלאמית
מבוא לספרות ערבית קלאסית
מבוא לתרבות ערבית מודרנית

  2נק"ז
  2נק"ז
  2נק"ז

מבוא לספרות ערבית מודרנית

  2נק"ז

שנה א' ,ב' ,ג' – שיעורי בחירה
  12נק"ז
 3קורס בחירה
שנה ב' – פרו"ס
שנה ג' – סמינר

  4נק"ז
  4נק"ז

ציוני מעבר בחטיבות
ציוני המעבר במבואות –  ,65ביתר הקורסי בחטיבה ציו המעבר – .60
יוע" החטיבה :ד"ר יאיר חורי.
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חטיבה לצבא ובטחו
)סימ מחשב (150
מטרת החטיבה להקנות ידע על המרכיבי השוני של תורת הביטחו של מדינת ישראל ,לבחו את מדיניות
הביטחו והשלכותיה על מדינת ישראל והחברה הישראלית ,תו %דיו רחב בהיבטי פוליטיי ,צבאיי,
חברתיי ותרבותיי .תוכנית הלימודי נכללי נושאי מרכזי בצבא והחברה האזרחית ובהשפעות
ההדדיות בי הצבא לחברה.

מבנה החטיבה
התכנית היא מסגרת לימודי במתכונת חטיבה מורחבת   28נק"ז.
הלימודי בחטיבה יתפרסו על שלוש שני .בשנה הראשונה יידרשו הסטודנטי ללמוד שני קורסי מבוא:
האחד בתולדות מדינת ישראל והשני בתורת הביטחו של מדינת ישראל .הסטודנטי ילמדו ארבעה קורסי
מתקדמי .בשנה השלישית יהיה על הסטודנטי להשתת) בקורס סמינריוני ולכתוב עבודה סמינריונית.
מבנה הלימודי
שנה א'
מבוא
מבוא

מדינת ישראל – מבוא היסטורי
צבא וחברה בישראל

סה"כ

 4נק"ז
 4נק"ז

נק"ז
8

שנה ב'
קורסי בחירה
סה"כ

 4קורסי בחירה מתקדמי ע"פ בחירת הסטודנט

 16נק"ז

 16נק"ז

שנה ג'
סמינר
סה"כ
סה"כ לתכנית

 4נק"ז

נק"ז
4
 28נק"ז
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חטיבה ללימודי אורבניי
)סימ מחשב (154
מטרת החטיבה
החטיבה האורבנית מאפשרת לתלמיד המעוניי בכ %ללמוד את הנושא האורבני כיחידה רבתחומית ,כולל
היבטי גיאוגרפיי ,כלכליי וחברתיי .מטרת החטיבה היא להקנות מושגי יסוד בלימודי אורבניי ג
מתחומי שאינ מהווי חלק של המחלקה הראשית של התלמיד .לחטיבה האורבנית יתקבלו תלמידי
משנת הלימודי השנייה ואיל.%
מבנה החטיבה
לתלמידי החטיבה שתי אפשרויות להרכבת תוכנית הלימודי בחטיבה:
 .1תכנית רגילה בת  14נק"ז:
בתכנית הרגילה ,התלמיד חייב להשתת) בשניי מתו %ארבעת קורסי החובה שיצויינו להל.
התלמיד חייב ללמוד לפחות  8נק"ז מקורסי הניתני במחלקות שאינ נמנות ע המחלקה
הראשית של התלמיד .דרישה זאת כוללת לפחות אחד משני קורסי החובה.
 .2תכנית מורחבת בת  28נק"ז :בתכנית המורחבת ,התלמיד חייב להשתת) בשלושה מקורסי
החובה ,שניי מה ממחלקות שאינ נמנות ע המחלקה הראשית של התלמיד .בס %הכל,
על התלמיד לקחת לפחות  14נק"ז ממחלקות אחרות.
קורסי החובה הינ:
א .מבוא לגיאוגרפיה עירונית.
ב .יסודות הסוציולוגיה.
ג.
ד.

מבוא לכלכלה )ללא כלכלני(.
מבוא לגיאוגרפיה כלכלית.

כל הקורסי שאינ מוגדרי כקורסי מבוא פתוחי לכל היותר לחמישה ) (5מתלמידי החטיבה האורבנית.
כדי להירש בחטיבה בכלל ,ולהשתת) בקורס מסויי כתלמידי החטיבה ,תלמידי חייבי למלא טופס
הרשמה אצל יוע" החטיבה ,פרופ' אבינוע מאיר בחדר  236,בניי מדעי רוח וחברה .סטודנט שאינו ממלא
טופס הרשמה או שאינו מקבל חתימת היוע" להשתת) בקורס מסויי לא יחשב כתלמיד החטיבה.
סטודנט ששמע את המבואות או כל קורס אחר במסגרת לימודיו במחלקת הא או כל מסגרת אחרת ,יהיה
חייב בקורסי אחרי ע"פ הנחיות היוע" .עדיפות להשתתפות בקורס מסויי תינת לתלמידי המבקשי
לקחת קורס בתחו שאינו חלק מהמחלקה הראשית שלה .תלמידי מאותה מחלקה יוכלו להשתת) בקורס
על תק החטיבה רק במקרה שישארו מקומות לקראת סו) תקופת השינויי.
יוע" החטיבה :פרופ' אבינוע מאיר בחדר  ,236בני מדעי הרוח והחברה
מערכת שעות של תכנית הלימודי מופצת לקראת מועדי הרישו על ידי החטיבה האורבנית ונמצאת
במחלקה לגיאוגרפיה או במסלול ללימודי כלליי במדעי הרוח והחברה ) B.Aכללי(.

381
חטיבות לאמנויות
)סימ מחשב (134
חטיבה בתולדות האמנות *  28נק"ז
שנה א'
מבוא כללי לתולדות האמנות
אמנות ימי הביניי
אמנות המאות 1518
אמנות מודרנית

)שנתי(

4

)שנתי(
)שנתי(
)שנתי(

נק"ז
4
נק"ז
4
נק"ז
4


סה"כ

12

שנה ב'
קורסי בחירה

6

 1פרוסמינר )בתחו ההתמחות(

נק"ז

נק"ז

נק"ז

נק"ז
2

נק"ז
8

סה"כ
שנה ג'
קורסי בחירה
 1סמינר )בתחו ההתמחות(

)שנתי(

4
4

נק"ז
נק"ז


נק"ז
8
* תנאי קד לסמינר הוא פרוסמינר בתחו ההתמחות.

חטיבה באמנות יצירה *  28נק"ז )סימ מחשב (155
שנה א'
חובה :ציור  /רישו
קורס עיוני בתולדות האמנות
)ממבחר קורסי שנה א'(

)שנתי(
)שנתי(


נק"ז
10

סה"כ
שנה ב'
 2סדנאות למתקדמי

6
4

נק"ז
נק"ז

)שנתי(

12

נק"ז


נק"ז
12

סה"כ
שנה ג'
חובה :סדנת פרויקט

)שנתי(

נק"ז
6

נק"ז
6

382
תוכנית באמנויות ומוסיקה *  14נק"ז )סימ מחשב (184
מסגרת זו מאפשרת לתלמיד לצר) באופ חופשי קורסי מתולדות האמנות ,מוסיקה ,ואמנויות אחרות ,כגו
תיאטרו או קולנוע )א קורסי מעי אלה מוצעי בשנה כלשהי( .מסגרת הקורסי בתולדות האמנות,
התלמיד חופשי לבחור בשעורי המבוא הכללי וסקירת תולדות האמנות ,וכ בקורסי של שנה ב' ,וזאת בתנאי
שהוא מקבל את אישור של יועצי החטיבה.
לא נית לכתוב עבודת סמינר במסגרת חטיבה זו.

383
חטיבה ללימודי המזרח התיכו
)סימ מחשב (156
מטרת החטיבה
החטיבה מאפשרת לסטודנטי שברצונ להעשיר את ידיעת על ארצות המזרח התיכו ללמוד נושאי
מתחומי הדת,ההיסטוריה,הגיאוגרפיה,הסוציולוגיה והתרבות של האזור בתקופה שלמ צמיחת האיסלא
ועד ימנו.
א .חטיבה רגילה בלימודי המזרח התיכו –  14נק"ז
מבוא למזרח התיכו ממחמד ועד עליית האימפריה העות'מאנית
מבוא למזרח התיכו המודרני
 1.5שיעורי בחירה
סה"כ

4
4
6

נק"ז
נק"ז
נק"ז

______
נק"ז
14

ב .חטיבה מורחבת בלימודי המזרח התיכו –  28נק"ז
שנה א'
מבוא למזה"ת ממחמד עד עליית האימפריה העות'מאנית
מבוא למזרח תיכו המודרני

 4נק"ז
 4נק"ז

מבוא לדת האיסלא

 4נק"ז

שנה א' ,ב' או ג'
שיעור בחירה

 4נק"ז

שיעור בחירה
שיעור בחירה

 4נק"ז
 4נק"ז

שנה ג'
סמינר

 4נק"ז

ראה מערכת שעות של המחלקה ללימודי המזרח התיכו

384
חטיבה ללימודי העול הקלאסי
)סימ מחשב (157
מטרת החטיבה להקנות לתלמידי ידע במגוו רחב של נושאי הקשורי בתרבות הקלאסית.
בחטיבה שלושה נושאי לימוד:
א .אר" ישראל בתקופה הקלאסית
ב.
ג.

היסטוריה וארכיאולוגיה של העול הקלאסי
היהדות והעול הקלאסי

החטיבה מיועדת לתלמידי התכנית מחלקה ראשית בכל מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ומומלצת
במיוחד לתלמידי המחלקות :היסטוריה כללית ,תולדות ע ישראל ,ארכיאולוגיה וספרויות זרות.
תכנית הלימודי:
חטיבה מצומצמת  14נק"ז
נושא א'  :אר +ישראל בתקופה הקלאסית
שנה א'
 8נק"ז
 2נק"ז

קוי יסוד בהיסטוריה של ע ישראל ,בימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד
שיעור בארכיאולוגיה קלאסית של אר" ישראל
שני ב'*ג'

 4נק"ז

סמינר בהיסטוריה של ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד
או
סמינר בארכיאולוגיה קלאסית של אר" ישראל

 4נק"ז
_____
סה"כ

 14נק"ז

נושא ב' :היסטוריה ,ארכיאולוגיה ופילוסופיה של העול הקלאסי
שנה א'
 4נק"ז
 6נק"ז

קווי יסוד להיסטוריה של העת העתיקה
ו/או מבוא כללי לארכיאולוגיה של העול הקלאסי
ו/או מבוא לפילוסופיה עתיקה
שני ב'*ג'
פרו"ס בהיסטוריה של העת העתיקה

 4נק"ז

או
סמינר בהיסטוריה של העת העתיקה
או

 4נק"ז

סמינר בארכיאולוגיה קלאסית

 4נק"ז

או

___

סמינר בפילוסופיה עתיקה
סה"כ

 14נק"ז

385
נושא ג' :היהדות והעול הקלאסי
שנה א'
 4נק"ז

קווי יסוד להיסטוריה של העת העתיקה
קריאת מקורות בהיסטוריה של ע ישראל בימי הבית השני
ותקופת המשנה והתלמוד

 4נק"ז

שני ב'*ג'
שעור בהיסטוריה של העת העתיקה
סמינר בהיסטוריה של ע ישראל בימי בית שני

 4נק"ז

ותקופת המשנה והתלמוד

 4נק"ז
_____
סה"כ

החטיבה ממליצה לתלמידיה ללמוד קורס בשפה יוונית ו/או בשפה הרומית
בהיק) של  8נקודות זכות לפחות.
יועצת החטיבה :ד"ר יוליה אוסטינובה

 14נק"ז

386
חטיבה ללימודי אוסטרו*גרמניי
)סימ מחשב(163 :
מטרת החטיבה להקנות לתלמידי ידע במגוו רחב של נושאי הקשורי בתרבות ובהיסטוריה של
גרמניה ,אוסטריה ובאזורי דוברי הגרמנית במרכז אירופה ,בזיקה ל  2000שנות ניסיו תרבותי יהודי
גרמני .החטיבה מיועדת לתלמידי התואר הראשו בכל המחלקות של הפקולטה למדעי הרוח והחברה.
הקורסי יכללו לימודי היסטוריה ,ספרות ,מוסיקה ,פילוסופיה ,אומנות וקולנוע .כמו כ תהיה אפשרות
לבחור בקורסי מתחו הסוציולוגיה ,מדעי המדינה ,מדעי ההתנהגות ,פסיכולוגיה וחינו.%
החטיבה תציע קורסי ללימוד השפה הגרמנית למתחילי ולמתקדמי:
דרישות החטיבה
 14נקודות זכות
שנה א'
שיעור מבוא
גרמנית כשפה זרה )חובה קורס מתחילי * מתקדמי(

 2נק"ז
 4נק"ז

שנה ב'
קורס מתקד

 4נק"ז

שנה ג'
סמינר

 4נק"ז

* קורס בשפה הגרמנית נית ללמוד מקסימו  8נק"ז.
חלק אחד של הקורס יירש בלימודי כלליי 4) .נק"ז(

387
חטיבה ללימודי מגדר
)סימ מחשב (165
חקר המגדר או  מערכת היחסי בי המיני בחברה  הינו תחו מחקר המתפרש על פני תחומי ידע
שוני ועושה שימוש במתודולוגיות מגוונות על מנת לבחו את הגילויי השוני של מגדר בחברה
ובתרבות האנושית.
במסגרת הקורסי השוני הנלמדי בחטיבה יתוודעו הסטודנטי/יות לדרכי בה נית לבחו את
תחומי הידע השוני מפרספקטיבה של מגדר באמצעות קריאה מחודשת של טקסטי פילוסופי,
מחקרי הסטורי ,יצירות מרכזיות בתחו הדת ,ספרות ,אמנות  ,פוליטיקה ,כלכלה וכד' .קורסי
אחרי יעמדו על האופני בה נוצרות "גבריות" ו"נשיות" כקטגוריות חברתיות בעלות משמעויות
ומאפייני תרבותיי המשתני בהתא לזמ ולמקו .יידונו הנחות היסוד על פיה נגזרת חלוקת
התפקידי ,הכוח והמשאבי בחברה בי גברי לנשי בתקופות ובחברות שונות .וינותחו מגוו הדרכי
בה נקטו קבוצות שונות של נשי ,לאור %ההיסטוריה ,להתמודדות ע תנאי חייה ולעיצוב מחדש.

.1
שנה א'
חובה 1
בחירה 1

חטיבה מצומצמת –  14נק"ז
)סמסטריאלי(
)סמסטריאלי או שנתי(
סה"כ

שנה ב' וג'
 2קורסי בחירה
סה"כ

4
24
68

נק"ז
נק"ז
נק"ז

68
14

נק"ז
נק"ז

חטיבה מורחבת –  28נק"ז
.2
הלימודי יתפרשו על פני שלוש שני.
שנה א'
חובה 1
חובה 2

4
4
8

נק"ז
נק"ז
נק"ז

)סמסטר א'(
)סמסטר ב'(
)סמסטריאלי או שנתי(
)סמסטריאלי או שנתי(
)סמסטריאלי או שנתי(
סה"כ

4
4
4
12

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

)סמסטריאלי או שנתי(
)סמסטריאלי או שנתי(
סה"כ

4
4
8

נק"ז
נק"ז
נק"ז

סה"כ
שנה ב'
חובה 1
בחירה 1
בחירה 2
שנה ג'
בחירה 1
סמינר 1

כל התלמידי חייבי לכתוב עבודת סמינר במסגרת הסמינר הנית על ידי החטיבה.
לא נית להמירה על ידי עבודה שתכתב במסגרת סמינר שנית במחלקה אחרת.
הערה :תנאי מעבר משנה לשנה ציו ממוצע בכל הקורסי .65
ראש החטיבה:
דר' הנרייט דהאכלב המחלקה לב.א .כללי ,חדר ,361בניי  .72טל6477953 :
יועצות החטיבה:
ד"ר שרית הלמ ,המחלקה למדעי ההתנהגות ,חדר  ,336בניי  .72טל6472054 :
מערכת שעות של תוכנית הלימודי מופצת לקראת מועדי הרישו על ידי יועצות החטיבה ובמסלול
ללימודי רב*תחומיי.

388
חטיבה באגדה והלכה
סימ מחשב 168
החטיבה מוצעת מתו %הכרה במרכזיות של האגדה וההלכה בעיצוב התרבות היהודית לדורותיה .בחטיבה
מגוו קורסי בנושאי הבאי:
•

ספרות בתרמקראית לזרמיה השוני )הספרי החיצוניי ,כתבי כת מדבר יהודה ועוד(.

•

ספרות התלמוד והמדרש )משנה ,תלמוד ,מדרשי אגדה ,מדרשי הלכה ועוד(.

•

ספרות הלכתית שלאחר התלמוד )ספרות פסקי ,שאלות ותשובות ועוד(.

נושאי אלה נלמדי בשילוב של כלי מדע שוני )ספרותיי ,לשוניי ,הגותיי ,היסטוריי ועוד( וניתני ע"י
מרצי מהמחלקות הבאות :מחשבת ישראל ,ספרות עברית ,היסטוריה של ע ישראל ,לשו עברית ,מקרא
ומזרח קדו.
מבנה חטיבה רגילה ) 14נק"ז(

מבנה חטיבה מורחבת ) 28נק"ז(

קורס מבוא*   4נק"ז

שני קורסי מבוא*

קורסי בחירה –  10נק"ז

קורסי בחירה –  16נק"ז
סמינר **   4נק"ז

* קורסי מבוא:
 מבוא למחשבת חז"ל וספרותה
 תלמוד
בחטיבה רגילה יבחר הסטודנט אחד מתו %שני הקורסי הנ"ל .סטודנט בחטיבה המורחבת ילמד את שני
הקורסי.
** סמינר :בחירת הסמינר בתיאו ע יוע" החטיבה .רישו לסמינר רק לאחר שמיעת קורסי מבוא ורוב
קורסי הבחירה.

389
חטיבה במינהל עסקי
)סימ מחשב (166
ש הקורס

נק"ז

קורסי מקבילי

מבוא לכלכלה בסיסי *

3

מבוא לכלכלה ללא כלכלני ,מבוא לכלכלה לניהול.

מבוא להתנהגות

3

יסודות התנהגות ארגונית

ארגונית
יסודות השיווק

3

מערכות מידע***

3

יסודות ניהול הייצור

3

יסודות החשבונאות**

3

יסודות המימו**

3

קורסי בחירה להשלמת

6

עקרונות השיווק
יסודות הניהול

 28נק"ז
סה"כ

28

דיני עסקי

3

ניהול משאבי אנוש

3

פסיכולוגיה לניהול

3

כלכלה ניהולית

3

אתיקה לניהול

3

ניהול פרויקטי

3

סטטיסטיקה לניהול

3

כתיבה עסקית

1

* במקומו נית ללמוד את הקורסי" :יסודות הכלכלה מיקרו" ) 3נק"ז( ו "יסודות הכלכלה מאקרו"
) 3נק"ז(.
** מי שלמד קורס זה במסגרת אחרת ילמד קורס בחירה נוס) בהיק) של  3נק"ז
*** במקו קורס זה נית ללמוד את הקורס "שימושי מיקרו מחשב"
הערות
החטיבה מיועדת רק לתלמידי הלומדי במסלול ללימודי רבתחומיי )ב.א .כללי לשעבר(
בחטיבות למינהל עסקי וכלכלה.

390
חטיבה ללימודי פולקלור
)סימ מחשב (169
מטרות החטיבה:
א .לערו %היכרות ע חומרי פולקלור מתרבויות שונות בעיקר אלו הפועלות בישראל :פולקלור יהודי,
פולקלור ערבי ,ופולקלור בדואי.
ב .להקנות לתלמיד כלי מחקר אנליטיי להתמודד ע חומרי הפולקלור עלפי תיאוריות ואסכולות
המקובלות במדע הפולקלוריסטיקה.
החטיבה לפולקלור כוללת  3מסלולי לימוד:
א .ספרות עממית ולשו :סיפורי ע ,מיתוסי ועלילות גבורה ,אגדות קדושי ,סיפורי אישיי ,מעשיות
קס ,בדיחות ואנקדוטות ,חידות ופתגמי ,שירה וזמר ,בלדות ,שירי ערש וקינות .לשונות יהודיות
)לדינו ,יידיש(.
ב .אמונות ,מנהגי וטקסי עממיי :טקסי ,פולח ,חגי ,ריקודיע ,משחקי ,מנהגי סביב מחזור
החיי ומחזור השנה ,דמונולוגיה ,מגיה ,רפואה עממית.
ג .אמנות עממית ,תרבות חומרית ,מוסיקה ותיאטרו :תשמישי קדושה,קמיעות ,תלבושות ,מוזיאוני,
מוסיקה ,ליתורגיקה ,תיאטרו עממי.
שעורי השלמה:
תלמידי כל המחלקות יחויבו בשיעורי השלמה במידה ושיעורי החטיבה חופפי לשיעורי במחלקותיה.
מבנה הלימודי
חטיבה מורחבת   28נק"ז
שנה א'
מבוא לתרבות עממית – שנתי
שיטות מחקר בעבודת שדה )שעור חובה( חלק א'

 4נק"ז
 2נק"ז

 6נק"ז

שנה ב'
שיטות מחקר בעבודת שדה – חלק ב'

 2נק"ז

חקר הפולקלור :קריאה בטקסטי תיאורטיי )חובה לשנה ב'(  מרוכז

 4נק"ז

פרו"ס   2 Xסה"כ  4נק"ז .הפרו"ס הוא קורס סמסטריאלי

 4נק"ז

שיעורי בחירה מהמסלולי השוני

 4נק"ז

 14נק"ז

שנה ג'
סמינר
שיעורי בחירה מהמסלולי השוני

 4נק"ז
 4נק"ז

 18נק"ז
סה"כ  28נק"ז
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חטיבה מצומצמת *  14נק"ז
מבוא לתרבות העממית  שעור חובה
שיטות מחקר בעבודת שדה )או שעור מתודולוגי אחר( סמסטר א' בלבד

 4נק"ז

פרו"ס  4 = 2 Xנק"ז .כל פרו"ס הוא סמסטריאלי =  2נק"ז

 4נק"ז

שעורי בחירה מהמסלולי השוני

 4נק"ז

 2נק"ז

 14נק"ז
הערה :נית לסיי את הלימודי בשנתיי באישור מרכז החטיבה.
מרכזת החטיבה:
פרופ' תמר אלכסנדר talex@bgu.ac.il
המחלקה לספרות עברית 08*6461775

מזכירת המחלקה:
אילנית כה – 08*6461131
אימייל * ilcoh@bgu.ac.il
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חטיבה למחשבה מדינית חברתית
)סימ מחשב (171
כחטיבה מורחבת ) 28נק"ז(
חובות שנה א'
מבוא לפילוסופיה  מטאפיסיקה
מבוא לפילוסופיה – אתיקה ופילוסופיה מדינית
תרגיל במבוא לפילוסופיה – קריאה וכתיבה )א'ב'(
מבוא לפילוסופיה יוונית )א'ב'(
)השתתפות בתרגיל אופציונלית ואינה מקנה נק"ז(
מבוא למחשבה מדינית

 4נק"ז

חובות שנה ב'
מבוא לפילוסופיה מדינית

 3נק"ז

2נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז
 4נק"ז

ו/או מבוא לפילוסופיה של מדעי החברה
ו/או מבוא לפילוסופיה של המשפט
חובות שנה ג'
סמינר אחד לפי בחירת התלמיד

 3נק"ז

שעורי בחירה

 6נק"ז

כחטיבה מצומצמת ) 14נק"ז(
חובות שנה א'
מבוא לפילוסופיה יוונית )א'ב'(
)השתתפות בתרגיל אופציונאלית ואינה מקנה נק"ז(
מבוא למחשבה מדינית

 4נק"ז

חובות שנה ב'
מבוא לפילוסופיה – אתיקה ופילוסופיה מדינית
מבוא לפילוסופיה מדינית
)השתתפות בתרגיל אופציונאלית ואינה מקנה נק"ז(
חובות שנה ג'
שעור בחירה סמסטריאלי

 3נק"ז
 3נק"ז

 4נק"ז
 2נק"ז
 2נק"ז

 2נק"ז

יוע +החטיבה – פרופ' חיי מרנ+
תנאי השתתפות מעבר וסיו ,בחינות וציוני – נא עיינו בפרק של המחלקה לפילוסופיה.
תלמיד הלומד פילוסופיה בתכנית מחלקה ראשית או פילוסופיה דו מחלקתי אינו רשאי ללמוד חטיבה זו.
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חטיבה ללימודי תקשורת
)סימ מחשב(173:
 .1יעדי
ככל שהתקשורת הולכת ותופסת מקו מרכזי בחברה בת ימינו ,כ %גוברי העניי והצימאו להבי את אחת
התופעות הנכבדות .לימודי החטיבה אמורי להקנות ידע עיוני ,בכלל מושגי בסיסיי וכלי לצריכה נבונה
של תקשורת .ייחודה של התוכנית בכ %שהיא עוסקת בהיבטי מוסדיי וטכנולוגי של אמצעי התקשורת
המגווני בהקשר התרבותי וחברתי.
אי התכנית מתיימרת להכשיר אנשי מקצוע ,א %הידע העיוני הנרכש בה עשוי להקל על השתלבות באחד
מארגוני תקשורת ,יהיה זה עיתו ,תחנת שידור ,משרד יחסי ציבור או סוכנות פרסו.
 .2תנאי קבלה
א  .הלימודי ותנאי הקבלה ה ציו פסיכומטרי  500או סכ ) 500ציוני בגרות  +פסיכומטרי(.
ב .חלק מהקורסי פתוחי ג ללימודי כלליי.
ג .תלמידי שלמדו קורסי בתקשורת בשני קודמות במסגרת לימודי כלליי ,יוכלו
לעבור ללימודי בחטיבה.
ד .כל נקודות הזכות שנצברו בקורסי לתקשורת במסגרת לימודי כלליי ע"י תלמידי שעברו לחטיבה
ללימודי תקשורת ,ייחשבו לזכות כלימודי בחטיבה.
 .3מבנה הלימודי
היק) הלימודי בחטיבה הוא  28נק"ז והחל משנת הלימודי תשס"ו ה מורכבי מחמישה קורסי חובה,
ארבעה קורסי בחירה ,סמינר אחד וקורס מעשי אחד ,סדנא )או בקיצור = .(5411
הלימודי מתמשכי שלוש שני.
קורסי חובה כוללי מושגי יסוד בתקשורת; היסטוריה של אמצעי התקשורת; מפת התקשורת;
חברה ותקשורת בישראל; דיני תקשורת.
תוכנית מחלקה משנית/חטיבה ) 28נק"ז(
שנה א'
חובה 1
חובה 2
חובה 3

היסטוריה של אמצעי התקשורת
מפת התקשורת בישראל
מושגי יסוד בתקשורת

2
2
2
סה"כ 6

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

שנה ב'
דיני תקשורת
חובה 1
 2קורסי בחירה מתקדמי

2
6
סה"כ 8

נק"ז
נק"ז
נק"ז

שנה ג'
תקשורת וחברה בישראל
חובה 1
)שנתי(
 1סמינר
 2קורסי בחירה מתקדמי
 1סדנא

2
4
6
2
סה"כ 14

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

394
חטיבות במחלקה למקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדו
.1

חטיבה במקרא )סימ מחשב (175
מבוא לנוסח המקרא

2

נק"ז

מבוא לחקר המקרא
טקסט מקראי שני א' או ב'
סוגיות לבחירה מהמערכת

4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז

_______
14

סה"כ

נק"ז

יוע" החטיבה :ד"ר שמיר יונה
.2

חטיבה בהיסטוריה מקראית )סימ מחשב (176
מבוא לתולדות ע ישראל
4
4
6

בתקופת המקרא
בקריאת מקורות או סוגיה
סוגיות לבחירה מהמערכת

נק"ז
נק"ז
נק"ז

________
14

סה"כ

נק"ז

יוע" החטיבה :ד"ר עודד תמוז

.3

חטיבה בארכיאולוגיה )סימ מחשב (177
מבוא לארכיאולוגיה של אר" ישראל וסוריה/
ארכיאולוגיה פרהיסטורית
מעבדה למבוא לארכיאולוגיה/
תרגיל

שנה

א'

4

נק"ז

שנה

א'

2

נק"ז

מונוגרפיה

שני

ב'ג'

8

נק"ז

______
סה"כ

יוע" החטיבה :פרופ' יצחק גלעד

14

נק"ז
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חטיבה בספרות עברית
)סימ מחשב (178
המסלולי המוצעי להל נועדו לאפשר ללומדי במסגרת החטיבה לספרות עברית בחירה מרבית בי
אפשרויות שונות ,החל בהכרה כללית בתחו וכלה בהתמקדות במדורי ובנושאי מיוחדי.
כל תלמיד חייב לצבור  14נק"ז .בשיעורי בחירה המקני  2נק"ז יש להשתת) בסמסטר א' בלבד.
.1

חטיבה כללית:

.2

מבואות לבחירת הסטודנט
שעור בחירה
שעור בחירה

8
4
2

.2
2.1

חטיבת הספרות העברית החדשה
מבוא לסיפורת

4

נק"ז

 X 2פרו"ס בספרות עברית חדשה

4

נק"ז

שעור בחירה
סמינריו בספרות עברית חדשה

2
4

נק"ז
נק"ז

או:
2.2

או:
2.3

.3
3.1

נק"ז
נק"ז
נק"ז

מבוא לשירה

4

נק"ז

 X 2פרו"ס בספרות עברית חדשה

4

נק"ז

שעור בחירה
סמינריו בספרות עברית חדשה

2
4

נק"ז
נק"ז

מבוא לסיפורת
מבוא לשירה
שעור בחירה

4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז

שעור בחירה

2

נק"ז

חטיבה לספרות עממית
מבוא היסטורי :מספרות המדרש ועד החסידות

4

נק"ז

X 2פרו"ס בספרות עממית

4

נק"ז

שעור בחירה
שעור בחירה

2
4

נק"ז
נק"ז

סה"כ  14נק"ז

סה"כ  14נק"ז

סה"כ  14נק"ז

סה"כ  14נק"ז

סה"כ  14נק"ז

או:
מבוא היסטורי :מספרות המדרש ועד החסידות
שעור בחירה
שעור בחירה
שעור בחירה

4
4
4
2

נק"ז
נק"ז
נק"ז
נק"ז

סה"כ  14נק"ז
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.4
4.1

או:
4.2

חטיבה לשירת ימיהביניי
מבוא לשירה העברית בימיהביניי

4

נק"ז

 X 2פרו"ס בשירת ימיהביניי

4

נק"ז

שעור בחירה
סמינריו בשירת ימיהביניי

2
4

נק"ז
נק"ז

מבוא לשירה העברית בימיהביניי
שעור בחירה
שעור בחירה

4
4
4

נק"ז
נק"ז
נק"ז

שעור בחירה

2

נק"ז

סה"כ  14נק"ז

סה"כ  14נק"ז

תלמיד בחטיבה חייב ללמוד מבוא אחד מתו %ארבעת קורסי המבוא ועליו לצבור  10נק"ז
מתו %קורסי הבחירה ו/או הקורס .מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה המאה ה 19עד המאה ה.20
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חטיבה במחשבת ישראל
)סימ מחשב (180

חטיבה במחשבת ישראל
הלימודי במחלקה למחשבת ישראל מפגישי את התלמידי ע יצירותיה של פילוסופי ,מקובלי ובעלי
הלכה ומדרש ,שחיבוריה העוסקי בנושאי שוני )כגו :תורת האלוהות ,טבע העול והאד ,מוסר,
גאולה ,בעיית הרע ,טעמי המצוות ועוד( ,תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קד ועד לימינו .בתכנית
הלימודי דגש על פרשנות הטקסטי הקלאסיי בהגות היהודית.
במחלקה ארבעה מדורי:
א .אגדה והלכה  זרמי רוחניי בימי בית שני ,מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית,
מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה ,סידור התפילה ועוד.
ב .פילוסופיה יהודית בימי הביניי  המחשבה היהודית מימי הרב סעדיה גאו ועד לשפינוזה ,ספר הכוזרי
לריה"ל ומורה נבוכי לרמב" ,פרשנות פילוסופית למקרא ,ספרות הפולמוס היהודינוצרי ועוד.
ג .תורת הסוד  ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה ,תורת הסוד של חסידי אשכנז ,ספר הזוהר וקבלת
האר"י ,שבתאות ,ספרות הקבלה במזרח ובמערב ,החסידות ועוד.
ד .מחשבה יהודית בעת החדשה  המחשבה היהודית מתקופת מנדלסו וההשכלה ועד היו ,המחשבה
הלאומית והציונית ,המחשבה הדתית המודרנית לזרמיה ,המחשבה החילונית ועוד.

מבנה תכנית הלימודי ) 14נק"ז(
מדור א' )לפי בחירת התלמיד/ה(
 1קורס מבוא ) 4נק"ז(
 2קורסי בחירה ) 8נק"ז(
מדור ב' )לפי בחירת התלמיד/ה(
קורס מבוא סמסטר א' בלבד ) 2נק"ז(
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חטיבה בפילוסופיה
)סימ מחשב (181

תכנית לימודי *  14נק"ז
חובות שנה א'
מבוא לפילוסופיה )א'ב'(
תרגיל במבוא לפילוסופיה :קריאה וכתיבה א'
חובות שנה ב'
פילוסופיה חדשה :מדקארט עד קאנט )א'ב'(
)ההשתתפות בתרגיל אינה חובה ואינה מקנה נק"ז(
חובות שנה ג'
סמינר אחד או שני שעורי בחירה

 4נק"ז
 2נק"ז
 4נק"ז

 4נק"ז

תנאי השתתפות מעבר וסיו ,בחינות וציוני – נא עיינו בפרק של המחלקה לפילוסופיה.
תלמיד הלומד במחלקה לפילוסופיה בתוכנית מחלקה ראשית או פילוסופיה דו מחלקתי אינו רשאי ללמוד
את החטיבות הבאות:
החטיבה למחשבה מדינית חברתית )(171

399
הנצרות הקדומה בהקשר דתי*תרבותי*היסטורי
)סימ מחשב ( 186
חטיבה  14נק"ז
החטיבה מתמקדת בראשית הנצרות וצמיחתה על רקע העול היהודי והפאגאני בתקופה ההלניסטית רומית.
שני א*ב  /קורסי חובה ) 8נק"ז(
) (1מבואות היסטוריי
מבוא לתולדות ע ישראל בימי הבית השני
או
מבוא לתולדות ע ישראל בתקופת המשנה והתלמוד
מבוא לעת העתיקה  6יוו
או
מבוא לעת העתיקה  6רומי

 2נק"ז

 2נק"ז

) (2מבוא לברית החדשה ולנצרות הקדומה
מבוא כללי
טקסטי מרכזיי

 2נק"ז
 2נק"ז

שני ב*ג  /קורסי בחירה

 6נק"ז

הקאנו היהודי והקאנו הנוצרי
פרשנות המקרא בברית החדשה
התפילה בברית החדשה
המשלי בברית החדשה
מבוא לספרי החיצוניי
מבוא לספרות קומרא
מקורות ליחסי יהודינוצרי במאות הראשונות לספירה
הספרות האפוקליפטית הקדומה
תנועות משיחיות בימי הבית השני
כתות בימי הבית השני
המדינה החשמונאית
כנסיות ובתי כנסת :ארכיאולוגיה ואמנות
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
סה"כ  14נק"ז
יועצת החטיבה :פרופסור ציפי טלשיר
ztalshir@bgu.ac.il 6510669/6461035

400
חטיבה במדעי וטכנולוגיה
)סימ מחשב (195

חטיבה בהיק 28 0נק"ז
נק"ז

הרצאה
)ש"ש(

תרגול
)ש"ש(

מחלקה נותנת

קורסי חובה )סה"כ 11.50
נק"ז(
חדו"א ואלגברה

5

4

2

מתמטיקה

מבוא לחקר ביצועי

4

3

2

פיסיקה

מבוא למערכות מידע תקשורת

2.5

2

1

פיסיקה

קורסי בחירה באישור ועדת
הוראה

16.5

סה"כ:

28

28

28

הערות:
נית להחלי) קורס חובה בקורס מקביל באישור ועדת הוראה
קורס חובה הנלמד במסגרת )מחלקה או חטיבה( אחרת נית להחלי) בקורסי בחירה.

הלימודי בחטיבה מותני באישור מיוחד.

401

עבודות
מומל שתאריכי מסירת העבודות ע"י התלמידי יהיו כדלקמ:
 1.עבודות רגילות  תו  5שבועות מתו הסמסטר.
 .2עבודת סמינר  עד ה 30לספטמבר של אותה שנה בה נלמד הסמינר.
א .כל סטודנט חייב להשאיר לעצמו עותק מכל עבודה המוגשת למרצה ,עד לקבלת הציו )למקרה של אבד
העבודה( .אי להעביר עבודות בדואר אלקטרוני.
ב .עבודות בהיק( פרוסמינר וסמינר תימסרנה א ורק באמצעות מזכירות המחלקה .התלמיד יקבל אישור
בכתב על הגשת העבודה ותארי ההגשה .לתארי מסירת העבודה משקל באישור הזכאות לתואר.
ג.

ועדת הוראה מחלקתית רשאית לתת הארכת זמ להגשת העבודה עד ל 1בדצמבר של השנה בה
נלמד הקורס.

ד .חל איסור מוחלט להגיש אותה העבודה בשני קורסי שוני  הדבר יהווה עבירת משמעת ושני
הקורסי יפסלו לסטודנט ויירש לו ציו אפס בשניה.
ה .המורה חייב להחזיר את העבודה הבדוקה תו מקסימו של חודשיי ) 60יו( מיו המסירה.
על הסטודנט לקבל אישור ע תארי על מסירת עבודת הסמינר מהמזכירות בה הוגשה העבודה.
ו .העתק מאישור מסירת העבודה מהווה אישור לתארי סגירת התואר בא זוהי המטלה האחרונה
של הסטודנט.
ז .ערעור על עבודה – תלמיד הרוצה לערער חייב להגיש את ערעורו תו  3ימי מיו פרסו הציו.
תוצאות הערעור על עבודה יש לפרס תו שבועיי .הערעורי יוגשו בכתב.
המורה חייב להגיב בכתב על כל ערעור תו שבועיי.
א החליט המורה לשנות את ציונו של התלמיד ,יציי מה הציו הסופי וינמק את הסיבה לשינוי.
השינוי מותנה באישור ועדת ההוראה של המחלקה או יחידת הלימוד שאליה רשו התלמיד.
תלמיד המערער על הציו יהיה מודע לכ שהעבודה כולה תיבדק מחדש ,ולא רק הסעיפי שאליה
התייחס בערעורו .ציו שהתפרס הינו סופי ג א התלמיד מערער עליו ,כל עוד לא התפרסמו
תוצאות ערעורו .הציו הסופי לאחר הערעור ,עלול להיות נמו מהציו המקורי.
לא נית לערער על ציו העבודה או הציו הסופי א עברו למעלה מחודשיי מיו פרסו הציו.
ח .במקרי חריגי רשאית ועדת הוראה מחלקתית לאשר דחייה בהגשת עבודות א לא יאוחר מ31
בדצמבר באותה שנה .סטודנט שקיבל דחייה בעבודת סמינר וציונו לא הגיע עד  30.12לא יוכל
להשתת( בטקס הענקת תארי באותה שנה.
ט .סטודנטי שיקבלו אישור חריג מהמחלקה )ממרצה הקורס ומועדת ההוראה המחלקתית ומועדת
הוראה פקולטית( להגיש עבודות אחרי ה 31.12ועד  30.9בשנה שאחרי סיו הקורס ,יחויבו בקנס
בגובה  5%משכ"ל השנתי.
י .סטודנט שסיי את לימודיו לתואר ונותר חייב עבודה )עד  30בספטמבר של השנה בה נלמד הקורס ,או
הארכה שניתנה באישור עד  1בדצמבר של השנה בה נלמד הקורס( או ציו בחינה שלא נמסר במועד
מחויב על כל שנת איחור ב 5%משכ"ל הבסיסי המלא של אותה שנה בה דווח האיחור.
לא נית להגיש עבודה  /ציו באיחור שעולה על שנתיי.

