
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ט"סלשנת הלימודים תש
2008-2009  

  
  
  
  

  



  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  ט"תשסלשנת הלימודים 
2009-2008 

  
  

  תוכנית לימודים 
  ידיעות כלליות לתלמידים

  



  א
  
  
  

  פתח דבר

  
  
  

א� בעיקר , שנתו� הפקולטה למדעי הרוח והחברה כולל מידע על מוסדות האוניברסיטה והפקולטה

חובה על כל סטודנט לקרוא את . ימודי�מפורטי� בו תכניות הלימודי� במחלקות הפקולטה ותקנות הל

לא תתקבלנה טענות של אי ידיעת הכתוב . שכ� מידע זה הינו חיוני והכרחי, החלקי� בשנתו� הנוגעי� לו
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  א ו ב מ
ידי  קבוצה - על1964שנוסד בשנת , "מכון להשכלה גבוהה בנגב"גוריון בנגב ב-ראשיתה של אוניברסיטת בן

קשה יקבוצה זו ב.  מתושבי המדינה9%-המונה היום כ, במטרה לקדם ולפתח את הנגב, מתושבי באר שבע

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

  

 עם מותו של דוד 1973ובנובמבר , הנגב על הקמת אוניברסיטת , הכריז שר החינוך והתרבות רשמית1969בסתיו 

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

  

-וב, במדעי ההנדסה ובמדעי הרוח והחברה, 1965-ב, שנה לאחר מכן.  החלו הלימודים במדעי הביולוגיה1964-ב

  .  בגיאולוגיה ובמדעים המדויקים1970

  

מרכז ות השונות וגוריון באילת במסגרתו פעילויות של הפקולט-  נפתח קמפוס אוניברסיטת בן2002בשנת 

  .אקדמיים-ללימודים קדם

  

 הגיע מספר תלמידי האוניברסיטה ח"תשסבשנת .  תלמידים50שנת הלימודים הראשונה נפתחה בהשתתפות 

  ..Ph.D לתואר  1000 -למעלה מ לתואר מוסמך ו4000 - למעלה מ,בוגר לתואר 11,000-מהם כ, 17,000-לכ

  

חלק  מציבור . רבים מגיעים ממרכז הארץ ומצפונהו, שבע וסביבתה- התלמידים הם תושבי באר כמחצית

הן בתפקידים מנהליים והן , רבים מועסקים במפעלים בסביבה. התלמידים הם מורים במוסדות חינוך באזור

  .כאנשי מקצוע

יחד עם .  פעילויות ההוראהג מאכלסת כיום את מרבית"קריית האוניברסיטה שהוחל בהקמתה בשנת תשל

  .בקרית טוביהו, חלק קטן מפעילות האוניברסיטה עדיין מרוכז במשכנה הישן של האוניברסיטה, זאת

  

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

בפקולטה למדעי הבריאות ,  ההנדסהלטה למדעיבפקו, בפקולטה למדעי הטבע" דוקטור לפילוסופיה"ותואר 

  . ובבית הספר ללימודי מדברהספר לניהול-בבית, בפקולטה למדעי הרוח והחברה
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  מנהלי - תפקידים במנהל האקדמי
והמעודכנת ה המלאה  בכתובתרשימה    :נמצאת 

   htm.admin-academic/acadsec/il.ac.bgu.cmsprod://http 
  

  נשיאה       רבקה כרמי  'פרופ
            רקטור      ימי וינבלט'ג  ' פרופ
        פ"ודיקן למו.נ.ס    מרדכי הרשקוביץ  ' פרופ
          סגן רקטור        לילי נוימן  ' פרופ
          משנה לרקטור        יעל אידן  'פרופ
   לאקדמיזציה של קורס טיס ראש התכנית      ישראל לוסקי   ' פרופ

            
  הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  דיקן      משה יוסטמן  'פרופ
  ראש מנהל הפקולטה        רחל דמרי  ' גב
  

  הפקולטה למדעי הטבע
  דיקן        אמיר שגיא  'פרופ
  ראש מנהל הפקולטה      אפרים ויגדר  מר

  
  הפקולטה למדעי ההנדסה

  דיקן        דור- גבי בן  'פרופ
  ראש מנהל הפקולטה      רניצ'מירי ויז  'גב
  

  הפקולטה למדעי הבריאות
  דיקן        שאול סופר  'פרופ
  ראש מנהל הפקולטה        אן'הרצל ג  מר

  
  הספר לניהול-בית
  דיקן       אריה רייכל  'פרופ
  הספר- ראש מנהל בית      מירה גולומב  'גב
  

  קמפוס אילת
  דיקן       שאול קרקובר   ' פרופ
   ראש מנהל הקמפוס        איתן ריהן    מר

  
  ש יעקב בלאושטיין"מכונים לחקר המדבר עה

            מנהל      אביגד וונשק  'פרופ
  ראש מנהל המכונים       ראובן קופל    מר

  
  גוריון-הציונות  ומורשת בן, גוריון לחקר ישראל-מכון בן
  בפועלמנהל       אביגד וונשק  'פרופ
  ממונה על המנהל       מיכל מויאל   ' גב

    
  ש קרייטמן"הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע-בית
  הספר- דיקן בית      רמי ברושטיין  'פרופ
  ממונה על המנהל       דבורה אורן  ' גב
  
  
  
  

http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
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http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/academic-admin.htm
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  הוצאת הספרים האוניברסיטאית
  מנהל ההוצאה            דניאל סיון    ' פרופ

  אבינעם מאיר  ' פרופ     עמוס אלטשולר  ' פרופ   :חברים
  אלישע קימרון  'פרופ       שמעון גליק  ' פרופ    
  יגאל רונן  'פרופ    וויץאביגדור הור  'פרופ    

  
  )מכינות(ים יהמרכז ללימודים קדם אקדמ

  ראש אקדמי        שאול מרדכי' פרופ
  מנהלת המרכז          זהבה סמוראי

  
  המזכירות האקדמית

  מזכיר אקדמי          און-אברהם בר
  עוזר המזכיר האקדמי          תמר חיימוביץ

  ראש מנהל תלמידים            נתן חיים
  שוםראש מדור רי            אתי ברעם
  ראש מדור מעקב            רות אנקרי
  ראש מדור חשבונות סטודנטים            ציונה שמש
  ראש מדור מערכת שעות           דורית מרגי

  ראש מדור בחינות         דפנה דומפרוכט
   מ אחראי קליטה ואירוח"מ           מינה בסקין

  
  המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ

    בפועל ת המרכז/מנהל              נורית לפיד
   
  ש ארן" המרכזית עהספרייה

  המנהל הספריי        אבנר שמואלביץ
  

  דיקנאט הסטודנטים
  דיקן הסטודנטים            יעקב אפק

  
  היחידה לחינוך גופני ומרכז הספורט

  מנהל היחידה ומנהל המרכז            ויקו חדד
  

  מבקר האוניברסיטה
  ר רון אבני"ד
  

  בעלי תפקידים מנהליים
  ל " ומנכהסגן נשיא      דוד ברקת

  ל למשאבי אנוש"סמנכ      נינה קרןפ
  ל מחשוב ומערכות מידע"סמנכ    מוטי מרגלית
  ל לוגיסטיקה"סמנכ      יגאל וולק
  ל פיתוח ובינוי"סמנכ      מריו קופל
  תקצוב וכלכלה, ל תכנון"סמנכ      יוסי רוקני
  ל כספים"סמנכ      שמעון ישי

  משפטיהיועץ ה  ד פאול רויזמן"עו
  יבורמנהלת מחלקת קשרי צ      נינה פרליס
  מנהלת מחלקת דוברות      פיי ביטקר
, מנהלת מחלקת משאבי אנוש   לבנה אלוש

  סגל אקדמי

  
  

,  מחלקת משאבי אנוש מנהל   חגי חרמש
    סגל מינהלי וטכני

  מנהל מחלקת אחזקה והפעלה      עינן אופיר
    מנהל מחלקת בטיחות    אלכס שקאף
  מנהל מחלקת המשק      רמי ברקאי
  ספקה ורכשמנהלת מחלקת א    פנינה בקימר
  מנהל מחלקת מערך המחשוב    שמואל גרובר
  ראש מנהלת מחקר ופיתוח    שרונה ריטברג

מנהלת מחלקת שוחרים    דור- יל בן'ג
  ותורמים

     דובר האוניברסיטה    אמיר רוזנבליט
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  גוריון בנגב- הלימודים באוניברסיטת בן

  
למדעי , מדעי ההנדסהל, מדעי הטבעל, רוח והחברהמדעי הלפקולטות גוריון בנגב מתנהלים לימודים ב- באוניברסיטת בן

  .בבית הספר ללימודי מדבר והספר לניהול- בבית,הבריאות 
  

או הורשה להמשיך /ו, י מדור הרישום באוניברסיטה"גוריון יחשב מי שהתקבל ללימודים ע-כתלמיד באוניברסיטת בן
ים ובכלל זה ביצוע יעוץ והרשמה והסדרת שכר ועמד בדרישות הלימוד, פי כללי הפקולטה והאוניברסיטה-לימודיו על

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

  
  htm.Studentrights/acadsec/il.ca.bgu.cmsprod://http -2007חוק זכויות הסטודנט 

  
 

  ראשוןהלימודים לקראת תואר 
  

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

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

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

  
 בפקולטה למדעי – בוגרלתואר .  ארבע שנים– .B.Sc בפקולטה למדעי ההנדסה –משך הלימודים לתואר מוסמך למדעים 

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

  הכרה בלימודים אקדמיים קודמים
  

י "על סמך לימודים קודמים במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע, גוריון בנגב-תלמיד המבקש להתקבל לאוניברסיטת בן
  .להתקבל ללימודיםרשאי להגיש בקשה , המועצה להשכלה גבוהה

  .המחלקה תשקול את הבקשה על פי שיקולים אקדמיים
  .לפרטים נוספים יש לפנות לשנתוני הפקולטות
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  הפקולטה למדעי הרוח והחברה
  il.ac.bgu.welcome://http :  בכתובתו רא–  נוספיםלפרטים

  
  מדעי הרוח

   והמזרח הקדוםארכיאולוגיה, אמקר
  .מקרא ולימודי תעודת הוראה, ארכיאולוגיה, מקרא והיסטוריה מקראית, מקרא: מסלולים  *
  .בתוך המחלקה הצרוף היחיד האפשרי הוא המסלול לארכיאולוגיה עם כל אחד מהמסלולים האחרים  *
  

  לשון עברית
  ספרות עברית
   כלליתהיסטוריה

   ישראלהיסטוריה של עם: למסלו  היסטוריה של עם ישראל
  לימודי מדינת ישראל: מסלול              

  לימודי המזרח התיכון
  מחשבת ישראל

  בלשנות, ספרות: אנגלית:     מסלול ספרויות זרות ולבלשנות
  תולדות האמנות:     מסלול אמנויות

  פילוסופיה
   במדעי הרוח והחברהתחומיים-רבלימודים 

  
  

  חברהמדעי ה
  חינוך

  )לימודי תעודת הוראה(הכשרת מורים 
  פסיכולוגיה
  אנתרופולוגיה-סוציולוגיה

  כלכלה
  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  עבודה סוציאלית
  פוליטיקה וממשל
  מדעי ההתנהגות

  
  .B.A-מסלול מתמטיקה ל

  .B.A-מסלול מדעי המחשב ל
  .B.A -מסלול סטטיסטיקה ל
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  עהפקולטה למדעי הטב
בכ ראו   נוספים    il.ac.bgu.welcome://http: תובת לפרטים 

  

  מגמות  מחלקה

  .הוראת המתמטיקה, )עיונית ושימושית(מתמטיקה כללית  מתמטיקה
  .מתמטיקה עם חטיבה בכלכלה

  .מחלקתית עם המחלקה למדעי המחשב- תכנית לימודים דו-
,   עם המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים)תואר כפול( תכניות לימודים משולבות -

 .המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
  

   מדעי המחשב
  אינפורמטיקה-מדעי המחשב עם התמחות בביו, מדעי המחשב כללי

  מחלקתית עם המחלקה למתמטיקה- תכנית לימודים דו-
המחלקה , המחלקה לכימיה, עם המחלקה לפיסיקה) תואר כפול( תכניות משולבות -

  .הנדסת חשמל ומחשבים, ולוגיה והסביבהלמדעי הגיא
 תכנית לימודים משותפת בהנדסת תכנה משותפת לפקולטה למדעי הטבע והפקולטה -

  .למדעי ההנדסה
ראה שנתון (במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ) .B.A(מחלקתית - תכנית דו-

  ).הפקולטה למדעי הרוח והחברה
  

  פיסיקה
  

  .פיסיקה ואלקטרואופטיקה, פיסיקה ומחשבים, פיסיקה כללית
המחלקה , עם המחלקה למדעי המחשב) תואר כפול( תכניות לימודים משולבות -

  .המחלקה להנדסת מכונות, המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים,  להנדסת חומרים
  

  כימיה
  

  .כימיה פיסיקלית וננומטרית, כימיה ביופיסית, כימיה סינטטית
עם המחלקה למדעי המחשב במגמה ) כפוללתואר ( תכניות לימודים משולבות -

  .ננוטכנולוגיה- המחלקה  להנדסה כימית, ביואינפורמטיקה-ביופיסיקה

  
  מדעי החיים

  
  .ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, אקולוגיה, ביוטכנולוגיה מולקולרית, מדעי החיים

  . עם המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה) תואר כפול( תכנית לימודים משולבת -
  

מדעי 
הגיאולוגיה 
  והסביבה

  
גיאולוגיה , גיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, גיאולוגיה הנדסית, גיאולוגיה דינאמית

  .גיאולוגיה ומחשבים, וביולוגיה
עם המחלקה למדעי המחשב והמחלקה למדעי ) תואר כפול( תכניות לימודים משולבות -

  .החיים
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 הפקולטה למדעי ההנדסה

  

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

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

  

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

  .פיסיקהעם המחלקה ל) תואר כפול(בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת  הנדסת מכונות

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

  .עם המחלקה למתמטיקה) תואר כפול( ימודים משולבתבנוסף מתקיימת תכנית ל  הנדסת תעשיה וניהול

  .פיסיקהעם המחלקה ל) תואר כפול(בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת   הנדסת חומרים

    הנדסה גרעינית

הנדסת מערכות 
  תקשורת

  

    הנדסת ביוטכנולוגיה

    הנדסת מערכות מידע

  .עי הטבעבשיתוף המחלקה למדעי המחשב בפקולטה למד*   הנדסת תכנה

  .בשיתוף הפקולטה למדעי הבריאות*   הנדסה ביורפואית

    הנדסת בניין

  
  

  בית הספר לניהול
בכתובת  ראו   נוספים    il.ac.bgu.welcome://http :לפרטים 

  
  המחלקה לניהול

  
ומחלקות במדעי הרוח מחלקתי בניהול - מסלול דו,הולמחלקתי בני-מסלול חד:  לימודיםמספר מסלוליבמחלקה קיימים 

  . ומסלול בניהול מערכות מידע)ניהול ופילוסופיה ועוד, ניהול ופסיכולוגיה, לדוגמא ניהול וכלכלה(והחברה 
  

  המחלקה לניהול מלונאות ותיירות
  

  
  הפקולטה למדעי הבריאות

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

  ויס וארוינג גולדמן'ש ג"בית הספר לרפואה ע
  )ל בלבד"מיועד לאזרחי חו( אוניברסיטאי קולומביה-בית הספר לרפואה בינלאומית בשיתוף עם המרכז הרפואי

  :חלקותמ, ש ליאון ומטילדה רקנאטי"בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע
  רפואת חירום, יותרפיהפיז, סיעוד

  ניהול מערכות בריאות
  מדעי המעבדה הרפואית

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

  

 8

http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/


  

 9

  
  

  אילת קמפוס - גוריון - אוניברסיטת בן
בכתובת  ראו   נוספים    il.ac.bgu.welcome://http :לפרטים 

  
   ודו מחלקתימחלקתי-ניהול חד

  ניהול מלונאות ותיירות
  )שבע-מתקיימים בבאר' וב' לימודי שנים א ( החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימיתמדעי

  עבודה סוציאלית
  

   עם התמחות בחשבונאותחד מחלקתי כלכלה 
   כלכלה חד מחלקתי  עם התמחות במנהל עסקים

  מחלקתי-דו -לכלהכ
  

   חד מחלקתי-מדעי ההתנהגות
משאבי אנוש , משאבי אנושמנהל עסקים ו,  וכלכלהמנהל עסקים: מדעי ההתנהגות ולימודים כלליים בחטיבות

  .) תקשורת לקוחותלעם דגש ע (מדעים וטכנולוגיה, משאבי אנוש , רתותקשו
   דו מחלקתי-מדעי ההתנהגות

  
  החברהאו רוח  במדעי הרב תחומייםלימודים 

  מחלקתי- דו-לימודי המזרח התיכון
  ' שנה א-הנדסה

  השלמה לסיעוד
  )אנתרופולוגיה-למוד עם סוציולוגיהלא ניתן ל (מחלקתי-פסיכולוגיה דו
  )לא ניתן ללמוד עם פסיכולוגיה (מחלקתי- אנתרופולוגיה דו-סוציולוגיה

  
  
  

  סדרי הרשמה
  

  il.ac.bgu.welcome://http :ם בכתובת ראו פרטים באתר מנהל התלמידי– הרשמהסדרי  
  
  

  ביטול הרשמה
  

  . ובידיעון למועמדיםaccounts/il.ac.bgu.www://http :באתר חשבונות סטודנטים בכתובתפרוט התקנון והכללים 
  

   תלמידים ותיקים–פשת לימודים הפסקת לימודים וחו
  

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

  
אין הלימודים באותה שנה נחשבים לו במניין , ף שנת הלימודיםתלמיד שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו לפני סו

וההפסקה חלה לאחר סיום הלימוד , יוצאים מכלל זה מקרים שבהם משך הלימוד הוא סמסטר אחד בלבד. שנות הלימוד
  .הספר-בית/ מקרים אלה טעונים אישור מזכירות הפקולטה . או הקורס

  
הפניה תעשה  .  לתקופה שלא תעלה על שנתייםחופשת לימודים, עם סיומהבאמצע שנת הלימודים או , תלמיד רשאי לבקש

  .     על פיה נהליההספר- בית/ לפקולטה 
  

  .סמסטרתקופת השינויים לולא יאוחר מתום , סמסטרמועד הגשת הבקשה לחופשה עד תחילת כל 
  . לימוד-אינו פוטר מתשלום שכר, אישור חופשת לימודים
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  פרסים למצטיינים
  
   סוזן זלוטובסקי למועמדים מצטייניםפרס  .1
  

  שילמדו לקראת התואר , גוריון בנגב מעניקה פרסי כניסה למועמדים מצטיינים חדשים-אוניברסיטת בן    
  .הראשון באוניברסיטה    

  
  עדדיור בגובה שלבצירוף מלגת  )נלוויםלא כולל תשלומים ( לכל היותר  מלאבסיסי גובה שכר לימוד עדהפרס הוא   

  . י המועמדיםבהישגתלויים ומלגת הדיור גובה הפרס .  לכל חודש 400₪
  il.ac.bgu.welcome://http  פרטים נוספיםל        

  
  

  פרסי לימודים לתלמידים  מצטיינים .2
  

הפרסים . הם בשנה החולפתגוריון מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודי-אוניברסיטת בן  
  .י הוועדה המרכזת"י קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"מוענקים עפ

  
- באוניברסיטת בן, או תואר גבוה יותר,  בלימודי תואר ראשוןפעיל חייב להיות התלמיד הפרס הכספיכדי לקבל את 

  .לפחות בסמסטר אחד בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענק הפרס, גוריון
  

גוריון בנגב  בשנה -באוניברסיטת בן, אינו תלמיד פעילאך , ימצא ראוי לקבלת הפרס או תעודת הערכהתלמיד אשר 
  .יקבל תעודה בלבד ללא פרס כספי, העוקבת

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

  .לימודים
  

  .ר הראשון יקבלו תעודות הצטיינות למיניהן בליווי פרס כספי מכלל תלמידי התוא2%  .1
    
  :מתוך מקבלי תעודות ההצטיינות יקבלו    

  
  .95ציון מינימום ,  פרס הרקטור למצטיין יתרה5%    1.1    

  
  .90ציון מינימום ,  פרס הדיקן להצטיינות יתרה35%    1.2    

  
  .85ציון מינימום , ח להצטיינות" פרס הרמ60%     1.3    

  
 

  )85ציון מינימום  (. נוספים יקבלו תעודות הערכה ללא פרס כספי3%  .2  
  

 הקיץ נלקחים בחשבון סך כל בקורסי ההישגים  .ז בשנה" נק36של לפחות  ףהיקף לימודים מלא יחשב בהיק  
  .ההישגים לשנה עליה ניתן הפרס

יה שייך הסטודנט ושנת  היקף לימודים מלא ייקבע על פי תכנית הלימודים אלבפקולטה למדעי הבריאות
  .הלימודים בתואר

    
  

יהיו , קריטריונים בשתי התכניות הלעעונים ו, באותה פקולטה בתכניות לימודים כפולותהלומדים סטודנטים 
  .ושתי תעודות, הגבוה מבין השניים, אחדזכאים לקבל פרס 

  
  : הבאיםריטריוניםקהוחלו י, בשתי פקולטות בתכניות לימודים כפולותהלומדים סטודנטים על   .3
  

  : מתוכם.  יקבלו תעודות הצטיינות  לתואר כפול מכלל תלמידי תואר ראשון בתכניות המשולבות25%
  

  .93 ציון מינימום -,  פרס הרקטור למצטיין יתרה10%    3.1

http://welcome.bgu.ac.il/
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  .88ציון מינימום ,  פרס הדיקן להצטיינות יתרה25%    3.2

  
  .83 ציון מינימום - ת הערכה  תעוד65%    3.3

  
  . ז בשנה" נק45 של לפחות ףהיקף לימודים מלא יחשב בהיק

  . הקיץ נלקחים בחשבון סך כל ההישגים לשנה עליה ניתן הפרסבקורסי ההישגים 
  

  31.1.2009יהיה , ח"המועד הקובע לחישוב ממוצעים ועמידה בקריטריונים להצטיינות עבור שנת הלימודים תשס
  

  מועד סגירת התואר
  

מי שיסיים חובותיו . ט"תשס יכללו בטקס הענקת תארים של 2009 פברואר ב28תחייבויותיהם  עד סטודנטים שסיימו ה
ואת התעודה יקבל בטקס שיערך בשנה שלאחר , יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר, 2010 בינואר 1- לאחר מועד זה ועד ל

  .מכן
  
  

  הערכת הישגים בסיום לימודים והרישום בתעודה
  

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

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

  "בהצטיינות יתרה"
  "בהצטיינות"
  "בהתאם לדרישות התואר"
  
  

שהשיגו הציונים הגבוהים במחלקה ייחשבו כמצטיינים ובלבד , מהמסיימים להם מוענקת תעודה בשנה הנקובה  18%
  .  לפחות85שממוצע ציוניהם הוא 

  :מתוכם  
  . לפחות90בתנאי שממוצע ציוניהם הוא , "בהצטיינות יתרה"העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה   20%

  
  ".טיינותבהצ"הנותרים יזכו להערכה   80%

  
  ".בהתאם לדרישות התואר"מסיים שלא נכלל בהגדרת המצטיינים יזכה להערכה 

  
  

י הממוצע הכללי הסופי לתואר שהשיג הבוגר בכל "מחלקתיים ההערכה תחושב עפ-בפקולטות שבהן יש לימודים דו
  .כולל הלימודים הכלליים, המחלקות הלימודים שלו

  
  
  
  

   כללי–הנחיות 
  
  .העיגול למספר שלם יהיה מתמטי," או הצטיינות יתירה" הצטיינות"ים הזכאים להערכת ישוב מספר הבוגרבח

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

  
  דרישות היחידה לאנגלית כשפה זרה

  
לימודי ולעמוד בכך בדרישת ,  "2 מתקדמים " השווה לרמת הקורס רמה, התלמיד נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית

תלמיד . ר"הוא ייבחן בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמי, לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית.  כשפה זרההאנגלית
, 1מתקדמים , בינונית: יסווג לאחת משלוש הרמות השונות ביחידה, אשר השיג ציון שאינו פוטר אותו מלימודי האנגלית

מועדי ). ז" נק2המקנה  ( שהינו קורס אקדמי2 ויתקדם מרמה לרמה עד אשר יסיים את הקורס מתקדמים 2מתקדמים 
  .ר מתפרסמים בידיעון למועמדים"הבחינה הפסיכומטרית ומבחן אמי

  
ם גוריון בנגב ימשיך ללמוד בקורסי-אקדמית באוניברסיטת בן-תלמיד שסיים קורס באנגלית במכינה קדם

  . "2 מתקדמים"קורס ה  דרישות עד שיסיים אתולפי הישגי, האוניברסיטאיים
  

יוכל לעשות כן , מכללת ספיר ומכללת אחווה: גוריון בנגב- תלמיד העובר ממכללות באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן
  .רק אם סיים את חובות לימוד האנגלית כשפה זרה

  
אילן -אוניברסיטת בר, אוניברסיטת חיפה, אביב-אוניברסיטת תל, יוןהטכנ, תלמיד העובר מהאוניברסיטה העברית

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

  
  של 2קורס שווה לרמת מתקדמים י השלמת "ע, ל"תלמיד שסיים את לימודי האנגלית באחת האוניברסיטאות הנ

  להציג אישורים מתאימיםיש, למימוש פטור  זה.  מלימודי האנגלית כשפה זרהיהיה פטור, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
  .ביחידה לאנגלית כשפה זרה

  
  . פי ציון בגרות או מבחן פטור מאוניברסיטה אחרת-  פטור עלןלא יינת

  
  כללי

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

  . שעות שבועיות במשך סמסטר אחד4היקף כל קורס הוא 
  

.  לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר הראשון או ללימודיו לתואר ברפואהחובה
חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי האנגלית כשפה . יותלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יופסקו לימוד

  .זרה
  

  2 מתקדמים -ברמה האקדמיתלקורס קורסי הכנה 
  

הכרת השפה , ניתוח מבנה המאמר, עת וספרי לימוד-מאמרים אקדמיים הנלקחים מכתביל התלמיד נחשףבקורסים אלה 
  .עבודה עצמאיתכולל קריאה אינטנסיבית ומקיפה והכנה ל, האקדמית

  
  .1מתקדמים , בינונית: רמה האקדמיתל קורסי הכנה נימתקיימים ש

  .ידי האוניברסיטה- היא בתשלום נוסף לשכר הלימוד כפי שיקבע על1ההשתתפות בקורסים ברמות בינונית ומתקדמים 
  

  .הקורסים מחולקים לפי פקולטות ולפעמים לפי מחלקות
  

  ציון עובר בקורסים באקדמית
  

  -ת בינוני
  56            הספר-בתי/בכל הפקולטות
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  - 2- ו1מתקדמים 
  56            הספר-בתי/בכל הפקולטות

  
  70    ס לרפואה" בי–בפקולטה למדעי הבריאות 

  ובית ספר לרוקחות
  

ישוקלל , 2 רק הציון הסופי של רמת מתקדמים  . בלבד2נקודות הזכות לקראת התואר ניתנות עבור הקורס מתקדמים 
  .שוןהתואר הראבממוצע 

  
  נוכחות בשעורים

  
  . קיימת חובת השתתפות בכל שעורי האנגלית כשפה זרה

  
. יש להודיע על כך למזכירות היחידה ולהמציא אישורים מתאימים, בתחילת הקורסבמקרה של מחלה או שרות מילואים 
  .הרשמתו תבוטל, תלמיד אשר לא יודיע על היעדרותו

  
במקרה של מחלה או שרות מילואים . כלשהי להשלים את החומר שהחסירחובה על תלמיד שלא הופיע לשיעור מסיבה 

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

  .וכספו לא יוחזר, )700ציונו בקורס יהיה (לא יוכל להבחן באותו הקורס ,  מהשיעורים20%שלא יהיה נוכח ב תלמיד 
  

  .י המורה"מועדי הבחינות שינתנו במשך הסמסטר יובאו לידיעת הסטודנט ע. יתקיימו בחינותבמשך ובתום הסמסטר 
  

  הרכב הציון הסופי בקורסים לאנגלית כשפה זרה
  

  :הציון הסופי מורכב
  
  ציון כיתה  60%     
  מבחן סופי בקורס  40%     

  
  .)700ס יהיה ציונו בקור( (תלמיד שאין לו ציון כיתה אינו רשאי להבחן בבחינת סוף הסמסטר

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

  
  לימודים מיוחדים לעולים ולתלמידים זרים

  
  עברית לעולים    .א
   

  הערה כללית
  

  .ידה ללימודי עבריתעל התלמיד החייב בלימודי עברית לעיין במערכת השעות של לימודי העברית ביח
  
  .גוריון בנגב- ידיעת השפה העברית היא דרישה בסיסית מכל תלמיד באוניברסיטת בן    .1
  .חובת העברית חלה גם על תלמידי תואר שני ושלישי     

  
  , גוריון בנגב שלא קבל את חינוכו התיכוני או האקדמי במוסד שלשונו עברית-תלמיד באוניברסיטת בן     
  .ליטה בשפה העבריתחייב להוכיח ש     

  
י המרכז הארצי לבחינות  "הנערכת ע) ל"יע( ידע עברית לעולים –התלמיד חייב להבחן בבחינת ידע בעברית    .2

  .וללמוד ברמה אליה ימוין עד לרמת פטור, ולהערכה
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  .חובה זו מוטלת על תלמידי כל התחומים ובכל רמות התואר
  

  .ל לקביעת רמתם בעברית"חייבים להבחן בבחינת יע, טרית בעבריתעולים חדשים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומ  .3
  
רמתם , סטודנט מבקר או תייר ולומדים לתואר ראשון: מועמדים שציינו בטופס ההרשמה שלהם סעיף תושבות  .4

  .ל"ידי מבחן יע- בעברית תקבע על
  
ם הם עומדים בדרישות הקבלה לפחות בעברית לא יוכלו להתחיל לימודיהם גם א' מועמדים שלא סווגו לרמה ד  .5

  .בעברית' לפקולטה למדעי הבריאות לא יתקבלו מועמדים שסווגו לרמה נמוכה מרמה ה. האחרות
, ידע זה יכשירו לתפקד כראוי במישור האקדמי. תכנית הלימודים מיועדת להקנות לתלמיד ידע רחב בעברית  

  .הלקרוא חומר עיוני ולהגיש עבודות ברמה סביר, להבין הרצאות
  :ל  ישובץ התלמיד לרמה המתאימה ללימוד עברית כדלקמן"בהתאם לתוצאות מבחן יע  

  
  ציון חדש    ציון ישן   רמה  
    
  59-83      65-85    'ד  
  84-106      86-105    'ה  
  107-131    106-125    'ו  
  132       126  פטור  

  
  .התלמיד יקבל הודעה אישית בה תצוין רמתו       

  
ביעת רמת הידע בעברית חלה גם על תלמיד האוניברסיטה הפטור מן הבחינה ל לק"חובת הבחינה במבחן יע  .6

  ).למשל תלמידים לתארים מתקדמים(הפסיכומטרית 
  

  .לא יתקיים מבחן מיון של האוניברסיטה עצמה - הערה
  
  :פטור מהמבחן וכן מלימודי עברית  .7
  

אקדמיים -ידה ללימודים קדםמי שקיבל פטור מלימוד עברית באוניברסיטה אחרת בארץ או בוגר היח  'א
  .בעברית'  לפחות ברמה ו85שקיבל ציון , גוריון בנגב- באוניברסיטת בן

  
  .סטודנט עולה בעל תעודת בגרות ישראלית    'ב  

  
  .מי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית    'ג  

  
  .ל" בבחינת יע131מי שהשיג מעל     'ד  

  
  המערכת  .8
  

',  שעות שבועיות ברמה ד8. הקורסים הם סמסטריאליים. רסים ברמות השונותבמשך שנת הלימודים יתקיימו קו  
  . יזכה בפטור' תלמיד שיעמוד בהצלחה בבחינת הסיום של רמה ו. 'ו-' שעות שבועיות ברמות ה6

  .על התלמיד ללמוד ברציפות תוך שנתיים מתחילת הלימודים
  
  אולפן קיץ  .9

  .פתיחת קבוצות לימוד מותנית בביקוש*  
  .יידרש ללמוד באולפן קיץ', שרמתו נמוכה מרמה ד, מיד חדשתל  
  .ותלמידים יוכלו להירשם אליהן ולחסוך לעצמם לימודים במשך השנה', ו- 'באולפן הקיץ תפתחנה גם רמות ה  

  
גובה התשלום ייקבע מדי . מחוץ למערכת שכר הלימוד הרגילה, עבור אולפן הקיץ יחויב התלמיד בתשלום נפרד  

  .שנה בשנה
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  .עולים חדשים יבדקו זכאותם לקבלת מימון לאולפן במנהל התלמידים של משרד הקליטה  
  

  ציונים  .10
  

חלקם של הישגים אלה .  התלמיד בתרגילים ובמבחנים שייערכו בכתהיבחישוב הציון הסופי יובאו בחשבון הישג  
  .י המורים"בציון הסיום יפורסם ע

  .75 –' של רמה וציון הסיום . 65 –ציון המעבר מרמה לרמה   
  .הנוכחות בשיעור היא חובה  

  . זכותו לגשת לבחינת הסיום של הקורסלתלמיד שייעדר שלוש פעמים מהשיעורים תישל
  

  עברית לתלמידים זרים  .ב
  
  תואר ראשון    

  .'ראה בסעיף א  
  

  תואר שני ותואר שלישי  
  :תלמיד זר לתואר שני ושלישי נדרש ללמוד שני קורסים בעברית  

  
  ).הקורס ברמה זו מיועד לתלמיד שאין לו כל ידע בעברית(' עברית למתחילים א    .1  
    
  .'עברית למתחילים ב    .2  

  
  .תלמיד זר הלומד לתואר שלישי יהיה חייב בלימוד עברית שני סמסטרים

תהיה רשאית הוועדה לתלמידי מחקר לפטור את , לפי בקשתו המנומקת של הסטודנט, אם המנחה ימליץ
  .ימודי עבריתהסטודנט מל

  
  .לימודי העברית אינם מזכים את הלומד בנקודות זכות

  
  
  
  

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

 
  :הספר ובמכון כדלהלן- בבית, גוריון בנגב מתקיימים לימודים לקראת התואר השני בפקולטות- באוניברסיטת בן

  
,  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי– במחלקות .M.A מתקיימים לימודים לקראת תואר שני וח והחברהבפקולטה למדעי הר

מחשבת , פילוסופיה, אנתרופולוגיה-סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, חינוך, היסטוריה כללית , של עם ישראלהיסטוריה
לימודי המזרח , עבודה סוציאלית, ותספרויות זרות ובלשנ, ארכיאולוגיהמקרא , לשון עברית, ספרות עברית, ישראל
, לימודי מגדר, סכסוכיםניהול ויישוב , טכנולוגיה וחברה:  השוואתיתתקשורת, הוראת המדעים והטכנולוגיה, התיכון

  .נטיבייםגקומדעים , תולדות האמנות ותרבות חזותית
  

, פיסיקה, דעי המחשבמ,  מתמטיקה– במחלקות .M.Sc מתקיימים לימודים לתואר שני בפקולטה למדעי הטבע
  .אופטיקה-תכנית במדעי האלקטרו, מדעי הגיאולוגיה והסביבה,  החייםמדעי, כימיה

  
הנדסת ,  הנדסת  חשמל ומחשבים– במחלקות .M.Sc מתקיימים לימודים לתואר שני בפקולטה למדעי ההנדסה

, הנדסת ביוטכנולוגיה, נדסה ביורפואיתה, הנדסה גרעינית, הנדסת חומרים,  הנדסת תעשיה וניהול, הנדסה כימית, מכונות
הנדסת ,  הנדסת מערכות מידע, הנדסת מכטרוניקה, הנדסת אלקטרואופטיקה, ניהול והנדסת בטיחות, הנדסה סביבתית

  .הנדסת מערכות תקשורת ואנרגיה
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ורית מנהל ומדיניות ציב, .M.B.A מנהל עסקים – מתקיימים לימודים לתואר שני במחלקות הספר לניהול- בבית
M.A. , ניהול מערכות בריאותM.H.A , ניהול מלונאות ותיירותM.A. ,תכנית M.B.A .תכנית בניהול ,  למצטיינים

  . .M.A )ר"אלכ(ארגונים ללא כוונת רווח 
  

,  וירולוגיה– בתחומים,  במדעי הרפואה .M.Med.Sc מתקיימים לימודים לתואר שני בפקולטה למדעי הבריאות
הנדסה , פרזיטולוגיה קלינית ומולקולרית, גנטיקה מולקולרית, אונקולוגיה מולקולרית(ונולוגיה מיקרוביולוגיה ואימ

נוירוביולוגיה , חקר המוח(, מורפולוגיה של האדם, )פזיולוגיה של ממברנות, נוירוביולוגיה(פיזיולוגיה , פרמקולוגיה, )גנטית
  .של הבריאותסוציולוגיה , ביוכימיה קלינית, אפידמיולוגיה, )התפתחותית

  . ולביוסטטיסטיקה יישומיתפסיכופרמקולוגיה, גנטיקה מולקולרית התפתחותית -במגמותכמו כן מתקיימים לימודים 
בשיתוף עם הפקולטה למדעי הרוח ) גרונטולוגיה( בלימודי זיקנה .M.Aתואר שני  ; .M.P.Hתואר שני בבריאות הציבור 

  .הספר לניהול בניהול מערכות בריאות-עם בית .M.H.Aל כמו כן קיימת תכנית משותפת , והחברה
  ..M.N מתקיימים לימודים לתואר שני בסיעוד –ש רקנאטי "ס למקצועות בריאות קהילתיים ע"בביה

  . וניהול מערכות בריאות לתואר שלישי בלבדאתיקה רפואית, חינוך רפואי
  

ש אלברט "ללימודי מדבר עומי במסגרת בית הספר הבינלא,  יעקב בלאושטייןש"ע  לחקר המדברבמכונים
חקלאות ) 1: תוך אפשרות להתמחות במגמות הבאות ,בלימודי מדבר ) .M.Sc - ו(.M.Aמתקיימים לימודים לתואר שני ,ץכ

של אזורים אקולוגיה ) 4 ניהול משאבי מים) 3 פיסיקה של הסביבהאנרגיה סולרית ו) 2וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים 
    .סביבהלימודי ) 6 רמדבבאדם ) 5 צחיחים

  .Ph.Dבנוסף מתקיימים לימודים לתואר שלישי 
  . אנגלית-שפת ההוראה. יחודיתיהיא תכנית ה

   http://cmsprod.bgu.ac.il/Eng/Units/bird/Graduate_Programפרטים באתר בית הספר
  

בן אילת  - גוריון - אוניברסיטת  שני קמפוס  לתואר  לימודים  חות התמ, בחינוך .M.Aמתקיימים 
החינוך, במנהל ומדיניות  חינוכיחברה  ויעוץ  שני ,   עסקים.M.B.Aולתואר  במנהל  במגמה ,  

ל,בינתחומית עסקים  מנהל  שני מנהלים   וביוטכנולוגיה .M.Scולתואר  ביולוגיה  במגמת  החיים  במדעי   
  ..ימית

  
 

פנות לידיעון   יש ל-  בכל אחת מהפקולטות לתואר שניותנאי רישום וקבלה  סדרי הרשמה כללייםלגבי 
  il.ac.bgu.welcome://http :ט ובאתר האינטרנט"תשסלמועמדים ל

  
  

  תכנית הלימודים
  

  מידע ופרטים    . ידי המחלקה בה הוא לומד-  עלרישום לקורסיםתקבע במועדי ה, תכנית הלימודים של מועמד שהתקבל
  .ייחשב כמי שאינו מממש את לימודיו, רישום לקורסיםתלמיד אשר אינו עורך . ו בנפרד ומועדיו ישלחרישוםבדבר ה

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

  .ספר- בית/לתקנות ללימודי מוסמכים של כל פקולטה
  
  
  

  חופשת לימודים/ הפסקת לימודים 
  

  חייב להודיע על כך למזכירות מוסמכים , מודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיומועמד שהתקבל ללי
  .ולפרט את הסיבות להפסקת הלימודים, בפקולטה

  
. לא יאוחר מתום תקופת השינויים ,ה תעשה למזכירות מוסמכים בפקולטההפני. תלמיד רשאי לבקש חופשת לימודים

, תלמיד שלא ישוב ללימודים בתום החופשה המאושרת . בכל בקשה לגופהמוסמכים תדונהועדות ההוראה ללימודי 
  .     יופסקו לימודיו

http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
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כתלמיד החוזר מחופשת , ) או באינטרנטבמדור הרישום(תום תקופת החופשה על התלמיד להירשם מחדש סמוך לב
  .פטור מדמי רישוםאך הינו , לימודים

  
  יב להשלים לימודיו בהתאם לתכנית הלימודים הקיימת יחו, תלמיד החוזר ללימודים לאחר הפסקת לימודים

  .במחלקה בעת חזרתו ללימודים
  

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

  
  

   מלגות  

    תלמידי , )במסלול עם תיזה בלבד(תלמידי תואר שני : יברסיטת בן גוריון בנגב מעניקה מלגות קיום לתלמידי מחקראונ 
   המלגות . למחקרמטרת המלגות לאפשר למקבלי המלגה להקדיש את זמנם  . דוקטור-תואר שלישי ומשתלמי בתר 
  .מצויינות אקדמיתמוענקות על בסיס  

  
  scolar/acadsec/il.ac.bgu.cmsprod://http:  פרטים בכתובת

  
  

  פרסי לימודים לתלמידים מצטיינים
  

  .גוריון בנגב מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת-אוניברסיטת בן
  . המרכזתהוועדהי "רים מדי שנה עפי קריטריונים המאוש- הפרסים מוענקים על

  .פרסים כספיים מוענקים לתלמידים פעילים בלבד
  

  .לתלמידי תואר שני ושלישי מוענקים פרסי רקטור ודיקן בלבד
  .ידי ועדת תלמידי מחקר-המצטיינים נבחרים על

  
  
  ועד סגירת התוארמ

  
ים חובותיו לאחר מי שיסי. ט"תשסארים של  ייכללו בטקס הענקת ת2009 פברואר ב28 חובותיהם עד וסטודנטים שיסיימ

  .התעודה יקבל בטקס שיערך בשנה שלאחר מכןאת  יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר אך 2010 בינואר 1-מועד זה ועד ל
  

  הערכת הישגים בסיום לימודים והרישום בתעודה
  

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

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

  "בהצטיינות יתרה"
  "בהצטיינות"
  "בהתאם לדרישות התואר  "
  

  תואר שני עם תיזה
  

שיש להם הציונים הגבוהים ביותר , )לתואר שני(בפקולטה נה נקובה  מכלל הסטודנטים להם מוענקת תעודה בש25%
בתנאי שממוצע ציוניהם הוא , ייחשבו כמצטיינים, )ממוצע משוקלל של לימודי תואר שני וציון התיזה כפי שמקובל היום(

  .85והציון בתיזה הוא מעל ,  לפחות85
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  :מתוכם      
 לפחות 90בתנאי שממוצע ציוניהם הוא , "בהצטיינות יתרה"העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה    20%  

  .90והציון בתיזה הוא מעל 
  

  "בהצטיינות"הנותרים יזכו להערכת    80%  
  ".בהתאם לדרישות התואר  "מסיים שלא נכלל בהגדרת המצטיינים יזכה להערכה 

  
  תואר שני  ללא תיזה

  
   ייחשבו במחלקהו הציונים הגבוהים שהשיג, מהמסיימים להם מוענקת תעודה בשנה נקובה   18%  
  . לפחות85כמצטיינים ובלבד שממוצע ציוניהם הוא        

  :מתוכם      
  . לפחות90בתנאי שממוצע ציוניהם הוא , "בהצטיינות יתרה"העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה   20%  
  ".בהצטיינות"הנותרים יזכו להערכה   80%  

  
רשאי דיקן הפקולטה להמליץ על , )על פי כללי העיגול( אינו מגיע לסטודנט אחד ל"במחלקה בה חישוב מכסת הזכאים כנ

וללא חריגה מהמכסה הכללית , לסטודנטים העומדים בתנאי ממוצע הציונים, "הצטיינות יתירה"או " הצטיינות"קביעת 
  .של המצטיינים בפקולטה

  ".התוארבהתאם לדרישות "מסיים שלא נכלל בהגדרת המצטיינים יזכה להערכה 
  

   כלליות  לתואר שני עם וללא תיזה–הנחיות 
  

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

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

  ייטמןש קר"בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע
  

  html.2index/school_kreitman/il.ac.bgu.www://http: לפרטים נוספים ראו באתר
  

  .Ph.D "דוקטור לפילוסופיה"לימודים לקראת התואר 
  

 בשלושה מסלולים .Ph.D" דוקטור לפילוסופיה"גוריון בנגב מתקיימים לימודים ומחקר לקראת התואר - באוניברסיטת בן
למדעי , למדעי הבריאות, למדעי הטבע,  בפקולטות למדעי ההנדסה–מסלול משולב ומסלול ישיר ,  מסלול רגיל–שונים 

  .הספר לניהול- הרוח והחברה ובבית
  

  תנאי קבלה
  

מחקר ובאישור ועדת לימודי מועמד יכול להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה יבוצע ה
  .מוסמכים הפקולטית וועדת תלמידי מחקר

  
  :ל על המועמד למלא את התנאים הבאים"נוסף לנ

  
בעל הישגים , גוריון בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר-בעל תואר שני של אוניברסיטת בן   .1

  .גבוהים בלימודיו בתואר שני כולל בעבודת הגמר
  
  .לפי שיקול ועדת תלמידי מחקר , כשרה מספקת לשם מחקר במקצוע שבחר בובעל ה  .2

    
אם השתכנעה שהמועמד יוכל ,  לעיל1ועדת תלמידי מחקר רשאית לקבל גם מועמד שאינו עונה לדרישות בסעיף   .3

 .גוריון בנגב בתקופה שלא תעלה על שנה אחת-ידי לימודי השלמה באוניברסיטת בן-להגיע לרמה הנדרשת על
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ותקבע לו תכנית מיוחדת תוך התייעצות עם " תלמיד מתמחה למחקר"ל להירשם כ" תטיל על המועמד הנהוועדה
 ולאור הישגי, ל ללימודי מחקר"ועדת תלמידי מחקר תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ. הגורמים הנוגעים בדבר
  .בתום שנת הלימודים

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

  .במהלכה ישלים הדרישות שנקבעו לו, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת
  
  .אם תמצא זאת לנחוץ, תזמינו לראיון ותעמידו לבחינה, ועדת תלמידי מחקר תבדוק את מסמכי המועמד  .5
  

  .עשר חודשים- של עד שניםןתלמיד יתקבל לתקופת ניסיו
  

  ל"ל או בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ם שלמדו באוניברסיטאות בחומועמדי
  :ראה בפרטים בכתובת

il.ac.bgu.welcome://http  
  

  "דוקטור לפילוסופיה"הדרישות לקבלת התואר 
  

  :דורשת את מילוי התנאים הבאים" דוקטור לפילוסופיה"קבלת התואר 
  
  .מנחה ונושא מחקרקביעת  .1
 .לימוד נוסף .2
 .הגשת תכנית המחקר ובחינת המועמדות .3
 .ביצוע מחקר כולל הרצאות סמינריוניות .4
 .חיבור עבודת מחקר .5

  
  המחקר וסדרי הלימודים, משך הלימודים

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

  . בבקשה מנומקת להארכת תקופת ביצוע המחקרלוועדהיוכל לפנות , ל"מחקרו עד המועד הנו
תקופת הלימודים והמחקר שלו לא , י האוניברסיטה"תלמיד אשר במשך כל תקופת לימודיו אינו נתמך או אינו מועסק ע

  .תעלה על שש שנים
  .לא הגיש את חיבור עבודת המחקרכל עוד , התלמיד חייב לחדש את הרשמתו במזכירות מדי מועד במועד

בקשה , לא יאוחר מחודש אחרי תחילת הסמסטר, תלמיד שאינו יכול להמשיך בלימודיו יגיש למזכירות תלמידי מחקר
  .מנומקת בהמלצת המנחה

  
  .ועדת תלמידי מחקר רשאית לא לאשר שובו של תלמיד ללימודים אם הפסיקם ללא קבלת חופשה מאושרת

  .ימודים בתום חופשתו יחשב כאילו הפסיק לימודיותלמיד שלא יחזור לל
  

  מסלול משולב לדוקטורט
  

אשר הוכיח יכולת בולטת בעבודת , למסלול המשולב יוכל להתקבל תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקרו
ים במזכירות פרטים מלא. המקוריות והחידוש, ומחקרו ניתן להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן, המחקר שלו

  . לתלמידי מחקרהוועדה
  

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

  
  מסלול ישיר לדוקטורט

  
מסלול זה מאפשר לימודים לקראת . אר ראשוןהמסלול הישיר מיועד לתלמידים מצטיינים אשר סיימו לימודים לתו

  .ללא הרשמה קודמת בתכנית לימודים לתואר שני" דוקטור לפילוסופיה"התואר 
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ובאישור ועדת לימודי , תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה ילמד ויבצע את המחקר
  :ת התנאים הבאיםבנוסף על כך על המועמד למלא א. המוסמכים הפקולטית

  
בעל הישגים , גוריון בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי אחר-בעל תואר ראשון של אוניברסיטת בן   .1

ל סיים את לימודיו " ללימודי מחקר השתכנעה על סמך נתונים אחרים שהנהוועדהאו ש, גבוהים בלימודיו
  .מקצוע שלוברמת הישגים השווה לזו של העשירון העליון של התלמידים ב

  
  .הוועדהלפי שיקול , בעל הכשרה מספקת לשם לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו  .2
  
  .תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי  .3

  
  סדרי הרשמה

  
 בניין 6חדר , ים במשך כל שנת הלימוד מתקדמיםלימודי מחקרבית הספר להמבקש להגיש מועמדותו יפנה אל מזכירות 

  .08-6461209  טלפון, 30
  

  מלגות
  מלגות הנגב

המלגות מיועדות לסטודנטים חדשים או אלו שהחלו .  לדוקטורנטים מצטיינים"נגבהמלגות " 50 -בית הספר מציע כ
  .ח"תשס' לימודיהם בסמסטר ב

  
  מלגות קרן עמיתיי קרייטמן
דוקטורנטים מצטיינים בכל השטחים בהם מתבצע -רנטים ולבתר מציעים מלגות לדוקטו,הספר- קרן קרייטמן בשילוב בית
- קלוט חלק מעמיתי קרייטמן לבתרתהאוניברסיטה קיימת אפשרות ש ,כמו כן. גוריון בנגב-מחקר באוניברסיטת בן

  . בהתאם לזמינותו של תקן פנויהאקדמי של האוניברסיטהבמסגרת הסגל  ,דוקטור
  

  עמיתי קרייטמן לדוקטורט
  

תוענק לתלמידי קרייטמן מילגה נוספת במהלך הלימודים כהכרה , אים המקובלים לתלמידי הדוקטורטנוסף על התנ
  .גובה המילגה יקבע מדי שנה. במצויינותם האקדמית

  /http://www.bgu.ac.il/kreitman_foundation: לפרטים נוספים ראו באתר
  

  דוקטור-עמיתי קרייטמן לבתר
  

  .ר הינה לשנה עם אפשרות להארכה לשנה נוספתדוקטו-מילגת  עמית קרייטמן לבתר
  

 08-6477614פקס  , 08 -6472710לקבלת פרטים נוספים יש לפנות למזכירות קרן קרייטמן טלפון  
  /foundation_kreitman/il.ac.bgu.www://http: לפרטים נוספים ראו באתר

 kreitman@bgumail.bgu.ac.il:   אלקטרונידואר
  

  אסיסטנטעבודה כ
  

.  ידי פניה לראש המחלקה-דון עליוכל לברר פרטים בנ, אסיסטנטתלמיד לתואר שלישי המעונין להתקבל גם לעבודה כ
  . קבלה לעבודה תותנה במספר המקומות הפנויים ובמספר המועמדים

  
  .משרה או תעסוקה באוניברסיטה/לגהתן מלמקבלה ללימודים איננה מהווה אישור : הערה

 20
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  המרכז ללימודים קדם אקדמיים
  

. שמגמתן להכין את המועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, האוניברסיטה מקיימת כיתות הכנה מיוחדות
ים עולים חדשים ומועמדים המבקשים להתקבל ללימוד, ל" של משוחררי צהםהלימודים בכיתות אלה מכוונים לצורכיה

   .הספר לניהול-למדעי הרוח והחברה ולבית, למדעי הטבע, לפקולטות במדעי ההנדסה
  

  מטרת המכינה
  

המכינה מציעה . שתסייע להם להשתלב בלימודים אקדמיים, ידי הכשרה משלימה-מטרת המכינה לקדם את התלמידים על
  . שלהםהזדמנות נוספת לכל אותם תלמידים שלא מימשו במלואה את ההזדמנות הראשונה

  
  מסלולי הלימודים

  
או לבעלי בגרות חלקית עם חוסר ,  מיועדת לבעלי זכאות לתעודת בגרות– מכינה למדעי ההנדסה ולמדעי הטבע   .1

מועד .  תשעה חודשיםמשך הלימודים.  לפחות בבחינה הפסיכומטרית500 וציון פיזיקה ואנגלית בלבד, במתמטיקה
  .1.9.2008: פתיחת המכינה

  
ובחינה , ב כיתות עם שתי בחינות בגרות לפחות" מיועדת לבוגרי י– אוניברסיטאית למדעי הרוח והחברהמכינה    .2

משך הלימודים  .גוריון בנגב-נים להכין עצמם ללימודים באוניברסיטת בןי המעוני, לפחות450פסיכומטרית בציון 
  .1.9.2008: מועד פתיחת המכינה. תשעה חודשים

    
בפקולטה למדעי הרוח המעונינים ללמוד באוניברסיטה + 30מיועדת לבני  שלושה חודשים והיא  אורכה-+ 30מכינת    .3

פתיחת המכינה מותנית . מותאמת לדרישות המועצה להשכלה גבוהה  המכינה. בגרותואין בידם תעודת , והחברה
  . הלימודים מתקיימים בשעות הערב פעמיים בשבוע.במספר נרשמים מינימלי

  .1.11.2008: כינהמועד פתיחת המ  
  
ל במקצועות מתמטיקה " יח5-  ו4 מיועדת לבעלי זכאות לבגרות ברמה -מקוצרת למדעי ההנדסה" רענון"מכינת    .4

 –משך המכינה  .מטרת המכינה שיפור ציוני בגרות והכנה לאוניברסיטה . לפחות500 וציון פסיכומטרי ופיזיקה
  .שישה חודשי לימוד

  .1.12.2008מועד פתיחת המכינה   
  
, לתייםיגוריון בשיתוף עם בית הספר למקצועות הבריאות הקה-מכינה ייחודית לאוניברסיטת בן – מכינת סיעוד  .5

  .פעמיים בשבוע ,שלושה חודשים–משך המכינה . אשר מותאמת לדרישות המועצה להשכלה גבוהה
  1.12.2008מועד פתיחת המכינה 

  
לכל מקצוע הנלמד במכינה יש מרכז מקצוע שהוא איש סגל . טההמורים המלמדים במכינות הם מסגל מהאוניברסי

  .רמת הלימוד והבחינות, המרכז אחראי לתכנית הלמודים. המחלקה המתאימה באוניברסיטה
  

  בחינות סופיות
  

 במהלך המכינה סטודנט היהמבוססים על הישג, בסיום לימודי המכינה נערכות בחינות סופיות ונקבעים הציונים הסופיים
  .ינה הסופיתובבח

  
  

  בחינות בגרות
  

 5-4אנגלית ברמה של , ל" יח5, 4, 3מתמטיקה ברמה של : במסגרת המכינה ניתן להשלים או לשפר ציוני בגרות במקצועות
  .ל" יח5פיסיקה ברמה של , ל"יח
במידה , ועמד אלו לזכות המםגוריון בנגב זוקפות הישגי-ועדות הקבלה של אוניברסיטת בן. ם ניתנת תעודת גמרסטודנטיל

  .שהם גבוהים מציוני הבגרות שלו
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  ת פסיכומטרי הכנה לבחינהקורס

  .ים יכולים להשתלב בקורס הכנה לפסיכומטריסטודנטה, במסגרת לימודי המכינה
  .ית/סטודנטומחייבים תשלום של ה, הקורסים ניתנים מעבר למערכת השעות האישית

  .מחיר הקורס יפורסם סמוך לפתיחתו
  

  דיור
  . הסטודנטים בבקשה לדיור במעונות הסטודנטיםרשאי לפנות לדיקנאט, מתקבל למכינה המועמד

  
  מלגות

ים סטודנט לל ובמלגות"סיוע בשכמעניקים , ןוהיחידה לחיילים משוחררים במשרד הביטחוהאגודה לקידום החינוך 
  .בהתאם למצבם הכלכלי ובהתאם לקריטריונים של משרדים אלו, שימצאו זכאים לכך

  
קמפוס ,  ללימודים קדם אקדמייםמרכזמועדי הקורסים ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי ה,  על תנאי הקבלהפרטים

  . 08 - 6461053/8טלפון , וקריית טוביה
  

   אגודת הסטודנטים
  .  מכל הזכויות הניתנות לסטודנטיםתמכינה זכאים להצטרף לאגודת הסטודנטים וליהנוהסטודנטים ב

  
  גוריון-באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן ה אחווה האקדמיתמכללה

הפקולטה , במכללה מתקיימים לימודים לקראת תואר ראשון במתכונת חלקית במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה
. גוריון בנגב-תלמד באוניברסיטת בן' יילמדו במכללה ושנה ג' וב' ברוב התכניות שנים א. למדעי הטבע ובית הספר לניהול

מחלקתי - מדעי ההתנהגות דו"תלמידי . מטיקה ומדעי המחשב ילמדו את השנה הראשונה בלבד במכללהתלמידי מת
ילמדו את כל לימודיהם במכללה פרט לשני סמינרים אותם ילמדו בקריית " ולימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה

  .דים התקיימו במכללה האקדמית אחוהבתעודת הבוגר של מסיימי תכנית זו יצוין כי הלימו.  האוניברסיטה בבאר שבע
  

בכתובת  ראו   נוספים    il.ac.bgu.welcome://http :לפרטים 
  .231' או בידיעון למועמדים עמ  

  
  
  

  גוריון בנגב-לימודים של סטודנטים מאוניברסיטת בן
  גוריון-יטת בן שבאחריות אקדמית של אוניברסה האקדמית  אחוהבמכלל

  
. ג" שבאחריות אקדמית של אבה האקדמית אחוהג אינם רשאים להשתתף בקורסים לתואר במכלל"תלמידי אב, ככלל

  : ינקוט בצעדים שלהלןבמכללהג שיבקש ללמוד "סטודנט של אב, במקרים חריגים
  
  .יגיש בקשה מנומקת בכתב למתאם האקדמי המחלקתי לקבלת המלצתו  .1

  
  .רוף המלצת המתאם האקדמי המחלקתי תועבר לאישור המתאם האקדמי הפקולטיל בצ"בקשה כנ  .2
  
  .ל"המתאם האקדמי הפקולטי הוא הסמכות הבלעדית לאישור בקשה כנ  .3
  
העתק האישור של המתאם האקדמי הפקולטי ישלח למדור חשבונות סטודנטים לצורך התחשבנות בין   .4

  .האוניברסיטה למכללה
  

ידי המכללה ישירות למזכירות הפקולטה בה לומד -  ידווח על,ג ללמוד במכללה"לסטודנט של אבל שיאושר "כל קורס כנ
  .יוכר לצורך קבלת נקודות זכות בגינו, רק קורס שלגביו יוצג האישור המתאים של המתאם האקדמי הפקולטי. הסטודנט

  

http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
http://welcome.bgu.ac.il/
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ישא באחריות , ת האישורים המתאימיםללא קבל, פי הכללים שלעיל וישתתף בקורסים על דעת עצמו-סטודנט שלא יפעל על
גוריון בנגב לא תעביר למכללות כל תשלום בגין סטודנטים - מובהר בזאת כי אוניברסיטת בן. לאי הכרה בנקודות הזכות

  .לא אושרושלימודיהם 
  

- בארשיבקשו ללמוד קורס באוניברסיטה ב, הסטודנטים הלומדים בחטיבה האקדמית במכלל, במקרים חריגים ויוצאי דופן
הסמכות הבלעדית למתן אישור כזה היא בידי .  לקבלת אישור לבקשתםהמכללביפנו למתאם האקדמי הפקולטי , שבע

  .המתאם האקדמי הפקולטי
  
  
  

  שינוי פרטים אישיים ושעות לימוד, אישורים, שכר לימוד
  

  לימוד-עקרונות שכר
  

ה גבוהה בארץ ועשוי להשתנות בהתאם להחלטת מוסדות להשכלבכל ה זהה גוריון בנגב-באוניברסיטת בןשכר הלימוד 
  .גובה החיובים יקבע לאחר פרסום מדד יולי של אותה שנה. המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך

  
: ובאתר, לכל שנה אקדמית" לימוד-הוראות והסברים לסדרי הרשמה ותשלום שכר"ראו חוברת  - לפרטים 

accounts/il.ac.bgu.www://http/  
  .ט"תשסהחוברת תשלח לכלל הסטודנטים בצרוף פנקס תשלומים לקראת שנת הלימודים 

  
  אישורי לימודים

  
  .אישור לימודים להפיק בקיוסק המידע סטודנט יוכל כל  , באינטרנט בכל סמסטרהרישום לקורסים עריכת לאחר

להזמין  ניתן – ציונים בעברית או באנגלית תגיליונו, עודת בוגר בעברית או באנגליתהעתקים של ת, אישורי לימודים נוספים
  ".שירותי מידע וסטודנטים"באמצעות האינטרנט בקיוסק המידע תחת ולשלם 

  
  .או קונסוליות ניתן לקבל במדור מעקב/אישורים למכס ו

  
  .י מחקרלמזכירות תלמיד לאישורים  יגישו את בקשותיהם .Ph.Dהלומדים לתואר 

  
  

  לימוד ואישור כניסה לבחינות-ביצוע תשלומי שכר
  

  .נוסף למקדמה הראשונה יהיו תשלומים נוספים במשך שנת הלימודים
  

  .ל ולשלם חובות בזמן"יש לעקוב אחר מועדי התשלום כפי שיפורסמו בחוברת הוראות והסברים לסדרי שכ
  

 סטודנט יוכל להפיק ".כרטיס נבחן", באמצעות קיוסק המידע פיק כל סטודנטבסוף כל סמסטר י - כרטיס נבחן באינטרנט
יקבל , או נלווים/או שכר דירה מעונות ו/ סטודנט החייב שכר לימוד ו.רק במידה ושילם את חובותיו הכספיים" כרטיס נבחן"

היה על כנסו לבחינה יי בעת ה ".כרטיס נבחן" באתר האינטרנט רק לאחר ביצוע התשלום יוכל להפיק. שובר לתשלום
   .לא יורשה להשתתף בבחינה,  סטודנט שלא יציג כרטיס נבחן.הסטודנט להציג את הכרטיס

 אין בכרטיס .מותנית במילוי הדרישות האקדמיות והמנהליות, זכותו של נושא הכרטיס להשתתף בבחינות, למען הסר ספק
  .וא החובות הכספיים לאוניברסיטה מלקאו סילו/הנבחן כדי לשמש קבלה או אישור על תשלום מלוא שכר הלימוד ו
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 –הלימוד ושקלול הציונים - והשלכותיהם על שכר  (שינויים במערכת הלימודים לאחר תום תקופת השינויים
  )הממוצע המצטבר

  
ביטול הקורסים לא ישפיע בשום מקרה , בפקולטות בהן ניתן לבצע שינויים במערכת הלימודים לאחר תום תקופת השינויים

  .   חישוב גובה שכר הלימודי המערכת לצורכעל היקף
  

  . ולא ישוקללו בממוצע המצטבר0משקל הקורסים שיבוטלו לאחר המועד יהיה 
  ).אך הם ישמרו במחשב(ל " ביטוי לקורסים הנן הציונים הסופי לתואר לא יינתןבגיליו

  
  שינויים בפרטים אישיים

  
עדכן את חלה חובה על הסטודנטים ל) 'מצב משפחתי וכו, ם משפחהש, מגורים: כגון(בכל מקרה של שינוי בפרטים אישיים 

  ".שירותי מידע אישי"פרטיהם בקיוסק המידע תחת 
  

  שעות הלימוד
  

  08.00-20.00    בשעות    'ה- 'בימים א    הלימודים מתקיימים 
  08.00-14.00              'ביום ו                
  

  .קות ד50משך כל שעור .  דקות10+ התחלת השעורים בכל שעה שלמה 
  

  לימודים מיוחדים שלא לתואר
  

וזאת , לבעל תואר ראשון הלומד לקראת תואר שני במוסד אחר להשכלה גבוהה, קיימת אפשרות ללמוד לימודי השלמה
  .באישור המוסד בו לומד התלמיד

  
חד שלא תלמיד מיו"רשאי להגיש את מועמדותו להתקבל כ, בעל תואר ראשון המעונין ללמוד שלא לקראת תואר, כמו כן
  .סמך דיון מיוחד-לשנה אחת ועל" לתואר

  
  

  בחינות
  

  :בכתובת, נוהל בחינות אוניברסיטאי
 htm.nohalbhinot/acadsec/il.ac.bgu.web://http  
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  2009-2008 ט"תשסוח לשנת הלימודים ל

        
acadcalander/acadsec/il.ac.bgu.web://http   

  
  16.11.2008  ט"תשס, ח בחשוון"י', יום א  ט"פתיחת שנת לימודים תשס

  28.12.2008  ט"בטבת תשס'  א,'יום א  חופשת חנוכה
  13.2.2009  ט"ט בשבט תשס"י', יום ו  סיום סמסטר סתיו

  ט"א בשבט תשס"כ', מיום א  ופת בחינות סמסטר סתיותק
  ט"ז באדר תשס"כ', עד וכולל יום ב

15.2.2009  
23.3.2009  

  19.2.2009  ט"ח בשבט תשס"כ',יום ה  יום פתוח למועמדים לתואר ראשון
  24.3.2009  ט"ח באדר תשס"כ', יום ג  פתיחת סמסטר אביב

  ט"א בניסן תשס"י', מיום א  חופשת פסח
  ט"ג בניסן תשס"כ',  יום ועד וכולל

5.4.2009  
17.4.2009  

  22.4.2009  ט"ח בניסן תשס"כ', יום ד  יום פתוח למועמדים לתארים מתקדמים
ל ויום "חופשת יום הזכרון לחללי צה

  העצמאות
  18.00ט בשעה "באייר תשס' ג', מיום ב

  ט"באייר תשס' ה', עד וכולל יום ד
  18.00 בשעה 27.4.2009
29.4.2009  

  ט"בסיוון תשס' ה', מיום ה  שת חג השבועותחופ
  ט"בסיוון תשס' ו', עד וכולל יום ו

28.5.2009  
29.5.2009  

  10.7.2009  ט"ח בתמוז תשס"י', יום ו  סיום סמסטר אביב
  ט"בתמוז תשס' כ', מיום א  תקופת בחינות סמסטר אביב

  ט"באלול בתשס' א' עד וכולל יום ו
12.7.2009  
21.8.2009  

  30.7.2009  ט"באב תשס' ט, יום ה  באב' פגרת ט
  20.9.2009  ע"בתשרי תש' ב', יום א  חופשת ראש שנה

  28.9.2009  ע"בתשרי תש' י', יום ב  יום כיפור
  ע"ז בתשרי תש"ט', מיום א  חופשת סוכות

  ע"א בתשרי תש"כ', עד וכולל יום ו
4.10.2009  
9.10.2009  

  18.10.2009  ע"בתשרי תש' ל', יום א  ע"פתיחת שנת הלימודים תש
  
  
  

  לתשומת לב
האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית 

  .בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעונים השונים
למרות זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך 

את שנת הלימודים או לשנות את מועדי הסמסטרים והחופשות 
של שנת הלימודים מכל או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים /ו

 .  טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה, סיבה
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  לדרוזים ולנוצרים, ימי מנוחה למוסלמים
  2009-2008 ט"תשסלשנת הלימודים 

  חגי המוסלמים  
  

 1.9.2008 –מ   ימים29-30 )חודש הצום(רמדאן 
  1.10.2008 –מ   ימים3 )חג הפסקת הצום(עיד אלפטר 

 8.12.2008 –מ   ימים4 )חג הקורבן(עיד אלאדחא 
 29.12.2008   יום אחד )1429רית 'ראש השנה ההג( מוחרם 1

 9.3.2009   יום אחד יום הולדת הנביא מוחמד
עליית (' ואל מעראג' לילת אלאסרא

  )הנביא השמיימה
 20.7.2009   יום אחד

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

  
  

  חגי העדה הדרוזית     
  

  10.9.2008  יום אחד  יום הנביא סבלאן
        7.12.2008  - מ    ימים4  )עיד אלאדחה(חג הקורבן 

       25.1.2009 יום אחד   )דר'אלח(חג הנביא אליהו 
  25.4.2009  - מ    ימים4  חג הנביא שועייב

  
  

  חגי העדות הנוצריות          
  

 ארמנים אורתודוכסים פרוטסטנטים/ קתולים  
  19.1.2009  7.1.2009  25.12.2008  חג המולד
  14.1.2009  14.1.2009  1.1.2009  ראש השנה

  19.4.2009  19.4.2009  12.4.2009  פסחא
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  ט"תשסקורסים לשנת הלימודים לההרשמה מועדי 

  
  

  סתיוסמסטר 
  
  

  27-30.10.2008  הפקולטה למדעי הרוח והחברה
  

  2-3.11.2008      הפקולטה למדעי הטבע
  

  4-10.11.2008                        הפקולטה למדעי ההנדסה
                

  26.10.2008 ,23.10.2008 ,15-16.9.2008                       הפקולטה למדעי הבריאות 
  

      5-7.10.2008                            ל הספר לניהו-בית
  

  11.11.2008                              לימודי מדבר
  

  12-13.10.2008                              קמפוס אילת
  
  
  
  

  : תיערך בשבועיים הראשונים של הסמסטר בין התאריכיםסתיו לסמסטר תקופת שינויים
  .13.00 בשעה 30.11.2008ב סיום הרישום . 16-30.11.2008

  
  סמסטר אביב

  
  

  22-26.2.2009  לטה למדעי הרוח והחברההפקו
  

  15-16.03.2009      הפקולטה למדעי הטבע
  

  19.3.2009, 8-12.3.2009                        הפקולטה למדעי ההנדסה
                

  17-18.3.2009 ,10-11.2.2009 ,20-21.1.2009                       הפקולטה למדעי הבריאות 
  

      4-5.3.2009                            הספר לניהול -בית
  
  18-19.3.2009                              מפוס אילתק
  
  
  
  

  : תיערך בשבועיים הראשונים של הסמסטר בין התאריכיםאביב לסמסטר תקופת שינויים
  .13.00 בשעה 7.4.2009ב סיום הרישום . 24.3-7.4.2009
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  מעבדות
  

  מעבדות מחקר
  .משך גם להבאימדי שנה ותהליך זה יגוריון בנגב הולך ומתרחב באופן ניכר - היקף המחקר באוניברסיטת בן

התרחבות זו והקמת מעבדות מחקר נוספות מאפשרות לתלמידי התואר השני והשלישי בפקולטות לערוך את מחקריהם בין 
  .כתלי המוסד

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

  
   הוראהמעבדות

  .נוסף למעבדות המחקר קיימות גם מעבדות הוראה
  

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

  
  מעבדות מקצועיות

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

  תדריך למעבדות ותרגילים
  

  מבוא
  

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

  
  .התדריך בא להסדיר את הנהלים המקובלים לגבי מעבדות ותרגילים

  
  . מהוראות התדריך טעונה אישור מהדיקןהכל סטיי. נטים כאחד מתבקשים לפעול בהתאם להוראות התדריךמורים וסטוד

  
  .מחלקת בטיחות/ מנהלהil.ac.bgu.www: להוראות ותקנות בטיחות מומלץ לעיין במידע המופיע באתר מחלקת בטיחות 

  
  מעבדות  .1
  
  מר הכנה למעבדהפרסום חו    .א   

  
לרבות מקורות ספרות מוגדרים , המורה האחראי למעבדה ידאג לפרסם בעוד מועד חומר רקע למעבדה

על המחלקות . במידת האפשר רצוי לפרסם את חוברת המעבדה כבר בתחילת הסמסטר. ומפורטים ככל האפשר
  .ספריות האוניברסיטהב, מחומר הרקע המצוין לעיל, לדאוג לכך שימצא מספר עותקים בכמות מספקת

  
  חובת קבלת תדרוך בתוך המעבדה  .ב
  

בעיקר לאספקטים הטכניים והבטיחותיים (מומלץ שחלקה הראשון של המעבדה יוקדש למתן תדריך    )1(  
  .י המדריך"והסבר לסטודנטים ע) של ביצוע הניסוי

    
שיוצג בפני , ח קצר"להכין דומומלץ לדרוש מהם , על מנת להבטיח שהסטודנטים יבואו מוכנים למעבדה   )2(  

  .או להשתתף בבוחן קצר, המדריך בתחילת המעבדה
  

  
  

http://www.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/


  

 29

  ח המעבדה והכנתו"דו  .ג  
  

. חות ורישומם"המורה האחראי למעבדה יודיע לסטודנטים בתחילת שנת הלימודים על סדרי הגשת הדו  )1(  
חות "הדו. ום המעבדהשבועיים לאחר ת- בדרך כלל תוך שבוע, י המורה"חות יימסרו כפי שיקבע ע"הדו

  . ולא יאוחר מחודש לאחר תום הקורסיוחזרו או יוצגו לסטודנטים תוך שבועיים מיום מסירתם
  

הרקע לניסוי צריך להיות מצוין בצורה . ח המעבדה יתרכז בעיקר בתוצאות הניסוי ובמסקנות"דו  )2(  
  .רידי המחלקה הנוגעת בדב-ח תקבע על"צורת ההגשה של הדו. תמציתית ובקצרה

ידי החלק הכרוך בשיקול דעת -ח תקבע על" צורת הדו–) ח ספרותי"דו, כמו רפרט(במקרים מיוחדים     
  . יידרש מכל סטודנט בנפרד–) ח או במסקנותיו"בדרך כלל מדובר בחלק הדיוני של הדו(

  
  מספר המעבדות שמותר לסטודנט להחסיר  .ד
  

ובמקצוע ( מעבדות בסמסטר 2עד , מוצדקות אחרותשהחסיר בגלל שירות מילואים או מסיבות , סטודנט  )1(  
  .לא יהיה חייב בהשלמות מעבדות אלו, )לא יותר ממעבדה אחת,  מעבדות בסמסטר6שיש בו עד 

  
רשאי המורה האחראי למעבדה , שבגלל שירות מילואים החסיר יותר ממספר המעבדות האמור, סטודנט )2(

 .ך להשלמת המעבדות החסרותלשחרר אותו ממעבדות אלו או מחלקן ולקבוע לו תארי
  

יוכל להשתתף ,  לעיל חל עליו2 ואין האמור בסעיף 1שהחסיר יותר מעבדות מהאמור בסעיף , סטודנט  )3(  
  .רק באישור וועדת הוראה, במעבדות השלמה אם תתקיימנה כאלו

    
יל ולא  לע1שנעדר ממעבדות ללא סיבה מוצדקת או שנעדר מעבר למכסה המצוינת בסעיף , סטודנט  )4(  

  ". נכשל"לא יורשה לגשת לבחינות במקצוע הנדון וציונו בקורס יהיה , השלים המעבדות החסרות
  
  הרחקת סטודנט מהמעבדה  .ה
  

  :הרחקת סטודנט מהמעבדה תותר במקרים הבאים  
  

  .במקרה שההרחקה נובעת מטעמי בטיחות  )1(  
  

  .במקרה שההרחקה נובעת מסיבות משמעת  )2(  
  

  . למקצוע רשאי להרחיק סטודנט בגלל חוסר הכנה מספקתהמורה האחראי  )3(  
  
  דין איחור למעבדות  .ו

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

  .דעתו
  

  פרסום ציוני מעבדה  .ז
  

לסטודנטים מה משקלה היחסי של האחראי למקצוע יודיע . ציוני המעבדה יפורסמו ויובאו לידיעת הסטודנטים 
  .המעבדה באותו מקצוע

  
  תרגילים  .2
  

  חובת מסירת תרגילים    .א   
  .אם התרגיל נכלל בתכנית הלימודים, קיימת חובת מסירת תרגילים       
  .ידי המורה האחראי למקצוע- הקף הגשת התרגילים יקבע על       
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  בדיקת תרגילים והחזרתם    .ב   

  
, אם אין אפשרות פיזית לבדוק את כל התרגילים.  ולהחזירם מתוקנים תוך שבועייםיש לבדוק את כל התרגילים

  .יש לפרסם ולהפיץ בין הסטודנטים טופס פתרון לדוגמא של כל התרגילים
  

  מספר סטודנטים בקבוצת תרגיל  .ג
  

  . סטודנטים24מספר המשתתפים בתרגיל לא יעלה בדרך כלל על   
  

  נוהל למקרה של גרימת נזק במעבדות
  
  :יש להבחין בין שני סוגי נזקים  .א
  

    .ידי הסטודנט בתום לב-נזק הנגרם על  .1  
  

  או מפעולה הנוגדת את ההנחיות של מדריך המעבדה /ידי הסטודנט כתוצאה מרשלנות ו-נזק הנגרם על  .2  
  .פ"הן בכתב והן בע       
  
  .או לציוד במעבדות/מת נזקים למכשור והמורה האחראי לקורס במעבדה קובע את מידת אחריותו של הסטודנט בגרי  .ב
  
 והמעבדה שהסטודנטים חייבים היכוסו מדמי שירותי הספריי, 1הוצאות כספיות לכיסוי הנזקים הנגרמים לפי סעיף א  .ג

  .בהם
  
.  150₪עד לסכום של  , ידי הסטודנט שגרם לנזק- יכוסו על, 2הוצאות כספיות לכיסוי הנזקים הנגרמים לפי סעיף א  .ד

על מנת שיקבע את מידת אחריותו של , ח יובא העניין בפני הממונה על המשמעת" ש150 שהנזק עולה על במקרה
  .זאת לפי תקנון המשמעת של האוניברסיטה, הסטודנט ואם קיים צורך לנקוט באמצעים משמעתיים נוספים

  
חיוב עבור נזקים "ופס ימלא האחראי למעבדה ט, ח" ש150 אינו עולה על 2במקרה שהנזק שנגרם לפי סעיף א  .ה

  . חיוב זה טעון אישור ראש המחלקה". במעבדה
  
רשאי לערער בפני ראש , ח" ש150כאשר הנזק אינו עולה על , 2סטודנט שמואשם בגרימת נזק במעבדה לפי סעיף א  .ו

  .המחלקה
  
 ןתינת, בטרם יכריע הדיקן. יועבר הנושא להכרעת הדיקן, במקרה שהסטודנט מערער על החלטת ראש המחלקה  .ז

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

  .ני כיתתו של הסטודנט הנתבעשהינם בוגרי אותה מעבדה ואינם נמנים עם ב, הסטודנטים
  
  

  דיקנאט הסטודנטים
  

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

  .ש מרקוס" הקמפוס ע-בקרית האוניברסיטה החדשה) 'קומה ב(טודנטים נמצאים בבית הסטודנט משרדי דיקנאט הס
 .08-6201000מענה קולי בטלפון  . 13.30-10.00' ה-'שעות הקבלה בימי א

  08-6472365/6  -מדור המעונות. 08-64472369/70- לשכת הדיקן  :  טלפונים
    .08 -6472373 /4  -  לסיוע כלכלי מדור. 08 -6472367/8  -מדור קידום סטודנטים                    

  08-6461088 -השרות הפסיכולוגי לסטודנטים   
  dekanat/il.ac.bgu.www  אתר דיקנאט הסטודנטים באינטרנט                   

http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
http://www.bgu.ac.il/dekanat
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  אמצעי סיוע לסטודנטים  .1

  . לעזרה כספית בעת הלימודיםים הזקוק וסטודנטים ר לכל סטודנטהאוניברסיטה משתדלת לעזו   
  והם מבוססים על מצב  , י ועדה ציבורית בהשתתפות נציגי הסטודנטים"הקריטריונים לקביעת הזכאים נקבעו ע 

    . והישגים בלימודים כלכלי
  

  מלגות מטעם האוניברסיטה לתלמידי התואר הראשון    1.1
מידע וטפסים להגשת בקשה ניתן לקבל .  באוניברסיטה יגישו בקשות במועד שיפורסםסטודנטים הלומדים   

  . האינטרנט של הדיקנאטבאתר
. 25.9.2008עד יוכלו להגיש בקשה למלגה עם קבלתם , ט"ל תשס"סטודנטים שיתחילו לימודיהם בשנה   

ניתן טופס בקשה למלגה . 2008יוכלו להגיש בקשה למלגה במהלך חודש נובמבר , המתקבלים לאחר תאריך זה
מפורסמים באינטרנט ועל גבי לוחות ,  מועדי הגשה לסטודנטים וותיקים. באינטרנטדיקנאטאתר הב למצוא

  .המודעות
הודעות לגבי . י הדיקנאט" עאשר מאושרתתנאי לקבלת מלגה הוא השתתפות בפעילות חברתית או קהילתית    

תשובה אפשר לקבל באתר האינטרנט של , כמו כן. נטיםאי הזכאות למלגה תישלחנה לבתי הסטוד/הזכאות
י פנייה "רשאים לערער על ההחלטה ע, סטודנטים אשר בקשתם נדחתה. הדיקאנט כמצוין לעיל ובמענה הקולי

     . ימים מיום משלוח ההודעה21 הסיוע בדיקנאט תוך דורבכתב למ
  

  הלוואות מטעם האוניברסיטה    1.2
  .במיוחד, תן הלוואות לסטודנטים בתנאים נוחיםהאוניברסיטה מעמידה קרנות למ  
להגיש למדור לסיוע כלכלי בדיקנאט  את הטפסים יש. מידע וטפסים ניתן לקבל באתר הדיקנאט באינטרנט  

  . שנת הלימודיםבמהלך
  

  לגות לספורטאים מצטייניםמ  1.3
גמה לעודד פעילות מתוך מ, ניתנות לסטודנטים המשתתפים בקבוצות הספורט הייצוגי של האוניברסיטה  

  .פי המלצת מאמני הקבוצות ובאישור ועדת הספורט-מלגות ניתנות עלה. ספורטיבית באוניברסיטה
  

  התנדבותהצטיינות בלגות על מ  1.4
  .ניתנות לסטודנטים אשר הצטיינו בפעילותם ההתנדבותית למען הקהילה והחברה  
  .'לדיקנאט הסטודנטים בסוף סמסטר א מועמדותם הרואים עצמם מתאימים מוזמנים להגישסטודנטים   
  . באתר הדיקנאטנא לעקוב אחר פרסום בלוח המודעות  

  
   קרן הסיוע לסטודנטים מטעם משרד החינוך והתרבות  1.5

למטרות הקשורות ישירות בלימודים ולשכר , משרד החינוך מעמיד לרשות הסטודנטים הלוואות ומענקים  
הלומדים לימודים אקדמיים ואשר עיקר עיסוקם , ת להשכלה גבוהההקרן מיועדת לסטודנטים במוסדו. הלימוד

פרטים על תנאי . רשאי כל אחד מהם להגיש בקשה בנפרד, זוג נשוי ששני בני הזוג סטודנטים. הוא לימודיהם
אותו ניתן יהיה לרכוש בחנות הספרים , הסיוע יפורסמו על לוחות המודעות ומצורפים לטופס הבקשה לסיוע

  .וס במועדים שיפורסמו על לוחות המודעותדיונון בקמפ
  

  קרן הלוואות לסטודנטים מטעם המדינה  1.6
הטופס יינתן . ( יפנה למדור חשבונות סטודנטים לקבלת טופס הפניה לבנק, סטודנט המעוניין בקבלת הלוואה  

סניפי בנק הסטודנט יפנה עם טופס ההפניה לאחד מ) רק לאחר תשלום מקדמה ראשונה ולאחר תקופת השינויים
  .לאומי

  
  דיור במעונות הסטודנטים    .2

    
  :מעונות הסטודנטים כוללים מעונות ליחידים ומעונות לזוגות נשואים   
רשאים .  בלימודיםםי ועדה ציבורית והם מבוססים על מצב כלכלי והישגי"הקריטריונים לקביעת הזכאים נקבעו ע 

  . תלמידי המכינותכולל, להגיש בקשה כל מי שלומד לתואר באוניברסיטה
  .ניתן להגיש במהלך כל שנת הלימודים, בקשה לדיור במעונות
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  . באתר הדיקנאט באינטרנט במאגר הטפסיםמידע וטפסים להגשת בקשה ניתן למצוא  
  .הגשת הבקשות במועד שיפורסם על גבי לוחות המודעות ובאתר הדיקנאט באינטרנט  
  .ל"גם אם טרם שולמה המקדמה לשכ, סיטהלאחר קבלת המועמד לאוניברבקשות ניתן להגיש   

 בקיוסק ,כמו כן אפשר לקבל הודעה באינטרנט. הסטודנטים יקבלו הודעות לבתיהם לגבי זכאותם למגורים במעונות
  .המידע באתר האוניברסיטה ובמענה הקולי האוניברסיטאי

ידי דיקנאט -דעה על ימים מיום משלוח ההו21רשאים לערער בכתב תוך , אשר בקשתם נדחתה, סטודנטים 
  .הסטודנטים

מכבסות , מינימרקט, קפיטריות ופאב, חדרי לימוד עצמי, מועדונים: לרשות הסטודנטים במעונות השירותים הבאים
  .חדרי מחשבים, שרות עצמיב

מטפלים בבעיות אישיות המתעוררות ומפעילים תכניות תרבות , סטודנטים המועסקים כמדריכים חברתיים
  .מסיבות וחוגים, הכוללות הרצאות

  
  סיוע בעניינים אקדמיים  .3
  

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

  .קרה מחייב את התערבותו ויפעל בהתאםדיקן הסטודנטים יקבע אם המ. בבקשה להתערבותו
  

 לקבלת סיוע בלימודים סטודנטיםקידום ל מוזמנים לפנות אל המדור, לא תקין אקדמי  במצביםסטודנט  3.1
  .והשתתפות בסדנא למיומנויות למידה

  
ף סטודנטים הנתקלים בקשיים בלימודיהם יכולים לקבל סיוע מחונכים שהינם סטודנטים מצטיינים ולהשתת  3.2  

המעוניינים יפנו אל מדור קידום סטודנטים בדיקנאט הסטודנטים להפניה לחונך  .בסדנאות למיומנויות למידה
  . מסובסד- התשלום עבור שעורי העזר. מתאים

  
  יועץ אקדמי מסייע לסטודנטים בבניית מערכת לימודים  . הערבי זכאים לסיוע בלימודיםסטודנטים מהמגזר   3.3  
  .במתן שיעורי עזר וחונכות וכן במיומנויות למידה, ם שוניםובהתמודדות עם קשיי  
  .מדור לקידום סטודנטים בדיקנאטהיועץ לסטודנטים ערבים בהמעוניינים יפנו אל   

  
רשימת ההרצאות המצולמות מפורסמת . לרשות הסטודנטים עומד חדר צפייה בו ניתן לצפות בהרצאות מוקלטות  

  .ר בקומת המרתף בבית הסטודנט אשהבדיקנאט הסטודנטים ובחדר הצפיי
  .08.30-14.00בין השעות '  וביום  ו08.15-20.00בין השעות ' ה-'חדר הצפייה פתוח בימים א  

  
 וכן בבית הסטודנט'  ובקומה ב במרתף בית הסטודנט: ללמידה עצמיתםי מרכזלושהים שלרשות הסטודנטים עומד  

מליקויי ו ראיה מלקויותוד מיוחד לסטודנטים הסובלים חדר לימ שבמרתף יש  במרכז הלמידה .28במרתף בניין 
' ה-' בימים אים פתוחי הלמידהמרכז. במרכזי הלמידה מחשבים ותקשורת.  המצוייד בעזרים ובציוד מותאםלמידה

  .14.00 -8.30בין ' ובימי ו, 24.00-8.30 בין השעות 
    
 ם יפנו לרכז ספרית השאלה באגודת הסטודנטיםנייהמעוני. לרשות הסטודנטים עומדת ספרית השאלה של ספרי לימוד  

  .על פי המידע שיפורסם על ידו
  

  סיוע למשרתים במילואים  .4
  

ל חייב לשלוח בתחילת כל שנת לימודים אישור ליחידתו על היותו סטודנט "כל סטודנט החייב בשרות מילואים בצה 4.1
 הדיקן לשכת  בקיצור השירות יפנו ל אוה בדחייםומעונייניסטודנטים שקיבלו צו מילואים .  באוניברסיטה

 ימים לפני יום 40תוך שבוע מקבלת הצו ולא יאוחר  מ , הפנייה חייבת להיות אישית. ם"הסטודנטים וימלאו טופס ולת
  .לדחיית שירות המילואים, במקרים חריגים ניתן לבקש התערבות דיקן הסטודנטים. ההתייצבות למילואים
שלושה שבועות לפני מועד מודעות בדיקנאט כתפורסם על לוח ה) תאום מילואיםועדה ל(ם "הודעה על החלטת ולת

  .ם על גבי טופס ערעור שנמצא במזכירות הדיקנאט"סטודנטים רשאים לערער על החלטות ולת. השרות
  .  ראה בהמשך–תקנון לטיפול בסטודנטים ששירתו במילואים 

  .ם באתר האינטרנט של הדיקנאטם וטופס לערעור ניתן לקבל ג"טפסים להגשת בקשה לולת  
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   ימים ברציפות יפנו אל מרכז שירותים של אגודת הסטודנטים לקבלת   14  -   סטודנטים המשרתים פחות מ4.2

 .צילומים
  

   להשלמת חומר  םצילוכרטיסי  לקבל שעורי עזר  או זכאים,  ימים ומעלה ברציפות14 סטודנטים ששרתו במילואים   4.3
   . נים יפנו אל המדור לקידום סטודנטיםיהמעוני. רוהלימודים שהחסי    
  ולשאול דיסקים עם הקורסים   המצולמים בחדר הצפייה הסטודנטים מוזמנים להיעזר גם בקורסים     

  .               הרלבנטיים
  .מידע על זכויות הסטודנט במקרה של פיצול המילואים ניתן לקבל במדור לקידום הסטודנטים

  
   ימים ומעלה במהלך שנת הלימודים מזכה בפטור מתשלום עבור קורס קיץ בתנאי שהקורס  22 -במילואים מ   שירות 4.4

  .  מתקיים ממילא   
  

  בתנאי    ימים ומעלה במהלך שנת הלימודים מזכה בפטור מתשלום עבור שני קורסי קיץ30 - שירות במילואים מ   4.5
 .  שהקורס מתקיים ממילא  

ד אם הם מממשים את                       "יוכלו לקבל גם השתתפות בשכ, ל"כו לפטור מתשלום עבור קורסי קיץ כנ        סטודנטים שיז
  .    י הקיץ בהם זכו לפטור/קורסב        זכאותם ללימודים למשך 

 
 גה  מוכר כמילוי התנאי לביצוע פעילות חברתית לצורך קבלת מל,  ימים ומעלה14 –שירות מילואים מ   4.6

  .באוניברסיטה 
 

 .שירות במילואים מזכה בתוספת נקודות לקביעת הזכאות למעונות ומלגות  4.7
  
   למידה והפרעות קשבותקוילסיוע לסטודנטים עם   .5

      
, וסטודנטים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה, המתקשים בלימודיהם מסיבה לא ברורהומועמדים סטודנטים    

  .  למידה לקבלת סיוע ויעוץ לימודילקויותניברסיטאית למוזמנים לפנות לוועדה האו
שבע -  באר653. ד.ת, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, דיקנאט הסטודנטים, המדור לקידום סטודנטים: כתובת הועדה  

84105.    
לכן ניתן לפנות לועדה מייד עם הקבלה , רצוי לסיים את תהליך ההכרה בלקות למידה לפני תחילת הלימודים  

מאגר  "-ניתן להוריד מאתר האינטרנט של דיקנאט הסטודנטים, טופס פנייה להכרה בלקות למידה. מודיםללי
  ".טפסים

כולל אבחונים , מתבקשים למלא את טופס הפנייה ולשלוח אותו בצרוף האבחון, ל"סטודנטים שעברו אבחון של מת  
  .לעיונה של הועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה, קודמים

על בסיס אבחון אליו הופנו , ם שיש בידיהם אישורים להתאמות בלימודים ממוסד אחר להשכלה גבוההסטודנטי  
כולל אבחונים קודמים וכן את אישור ההתאמות שבידיהם אל טופס , יצרפו את האבחון,  המוסד בו למדומטעם

  .נוסףלדרוש אבחון , הועדה שומרת לעצמה את הזכות גם במקרים אלה. ההכרה בלקויות למידה
    
  .    שיופנו לאבחון מחד,  הפונים לוועדההמועמדים/הסטודנטיםיתר כל   
    
  .ח"ש  1260 עמד על 2008בשנת האבחון מחיר   
  .הנחיות אלו בתוקף עד להתקנת התקנות והפעלת החוק החדש בנושא לקויות למידה  

  
שהיו בתוקף בשנת הלימודים , הסטודנטים שיש בידיהם אישורים להתאמות בלימודים ממוסד אחר להשכלה גבוה  

גם , הוועדה שומרת לעצמה את הזכות .יצרפו אל פנייתם את האבחון עליו מבוססות ההתאמות, הקודמת לפנייה
  .לדרוש אבחון נוסף אם תגיע למסקנה שהמסמכים אינם עונים על הקריטריונים הנדרשים, במקרים אלה

  
לדיון ולהחלטה על ההתאמות , אוניברסיטאית לטיפול בקשיי למידהוועדה הה אל ים מועברניםהאבחוו טופסי הפנייה   

  .  לועדת ההוראה המחלקתית ולמדור בחינות, הדיון ימסרו לסטודנט הפונה תוצאות. הרלוונטיות
  .סטודנטים המבקשים לערער על החלטות הוועדה יגישו מכתב מנומק אשר יידון בועדת הערעורים  
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שהוא סטודנט מצטיין ,  הסיוע ניתן באמצעות חונך.זכאים לסיוע בלימודים, ויות למידהסטודנטים שהוכרו כבעלי לק  

   .ולהעזר בציוד הממוחשב שבחדר לקויי ראיהכמו כן מומלץ לסטודנטים אלה לפנות לחדר הצפייה . בלימודיו
, ות בכל סמסטרסדנאות נפתח. הסטודנטים עם לקויות למידה מוזמנים להשתתף בסדנה לשיפור אסטרטגיות למידה  

  . מנחה מקצועית שהתמחתה בנושא לקויות למידה בקרב מבוגריםוהן מועברות על ידי
  

  סטודנטים עם מגבלות גופניות  
  . סטודנטים בעלי מוגבלויות פיזיות קבועות או זמניות מוזמנים אף הם לפנות לוועדה לטיפול בקשיי למידה  
  .עליהם לצרף לפנייתם אישורים רפואיים עדכניים  
    
, בחדר. ת עצמילמידהסטודנטים עיוורים וכבדי ראייה מוזמנים ללמוד בחדר ללקויי ראייה הנמצא בתוך המרכז ל  

 סטודנטים כבדי שמיעה מוזמנים לפנות לקבלת .י חונך"יינתן סיוע בלימודים ע, כמו כן. ציוד המותאם לצורכיהם
  .מידע על אפשרויות הסיוע

  
  השירות הפסיכולוגי לסטודנט  .6
  

זוגיות ומשפחתיות ובייעוץ בבחירת מקצוע וחוג , השרות הפסיכולוגי לסטודנטים מסייע בפתרון בעיות אישיות
פסיכיאטר , פסיכולוגיים קליניים מתמחים , צוות היחידה מורכב מפסיכולוגיים קליניים בכירים .לימודים

  .ופסיכולוגית תעסוקתית
היחידה פועלת תוך כדי . יפול בבעיות בעלות אופי ממושך יותרקיימת אפשרות לקבלת ייעוץ בבעיות דחופות וט
ניתן לפנות ליחידה באופן אישי בטלפון או דרך האתר של דיקאנט . שמירה קפדנית על כללים של סודיות רפואית

  .הסטודנטים
   08-6461088היחידה ממוקמת בבית הסטודנט קומה שנייה ומספר הטלפון שלה 

  
   וליוצאי אתיופיהחדשים סיוע לסטודנטים עולים  .7
  

ידי המדריכים החברתיים -הנתקלים בבעיות שלא מצאו פתרון על, המתגוררים במעונות, סטודנטים עולים חדשים  
  .מוזמנים לפנות לדיקנאט הסטודנטים, במעונות

נטים סטוד. סטודנטים עולים חדשים המעוניינים בסיוע בלימודיהם מתבקשים לפנות אל המדור לקידום סטודנטים  
  . לשמש כחונכים לעולים מוזמנים להצטרף למסגרת החונכותםהמעונייניותיקים 

  
  מנזות וקפיטריות  .8
  

  .באוניברסיטה פועלות מנזות וקפיטריות לשרות הסטודנטים  
  .ר ועדת המנזה האחראית על הפעלת המנזות באוניברסיטה"דיקן הסטודנטים הוא יו  
  . יופנו בכתב אל המפקח על הזכיינים בדיקנאט, במנזותמחיר או טיב שרות , תלונות על איכות  

  
  חנות הספרים  .9

  
  .ר ועדת החנות"דיקן הסטודנטים משמש כיו. באוניברסיטה פועלת חנות ספרים לשרות הסטודנטים  
  .יש להפנות בכתב אל דיקן הסטודנטים, מחיר או טיב השרות בחנות, תלונות על איכות  

  
  א"איאסט  .10

  
  .לית לחילופי סטודנטים להכשרה טכניתהוועדה הישרא  
  .בשטח הקרוב לנושאי לימודיהם, ל במפעל"נים להשתלם בחויהמעוני, מטרת הוועדה לעודד סטודנטים  
יוצא סטודנט ישראלי להשתלמות , ובמקום כל סטודנט זר המגיע להשתלם בארץ, פרוייקט זה נעשה במסגרת חילופין  

  .ל"בחו
 הסטודנטים בעניין מילוי לדיקנאטיכולים לפנות , במקצועות מדעי ההנדסה ומדעי הטבע' ד- ו' ג', סטודנטים משנים ב  

  .ל האישי של כל סטודנט"בדואבמועדים שיפורסמו , טפסים והצגת מועמדותם במסגרת זו 
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  .נא לעקוב אחר פרסומים בנושא על גבי לוחות המודעות. תכנית חילופי סטודנטים תתכן גם בפקולטות אחרות    
  

  שרותי דת   .11
  

  .המקיים פעילות בתחום הדת, כנסת ורב בית הכנסת- קיים ביתש מרקוס"עבקריית האוניברסיטה     
  .08 -6461737:  ניתן ליצור קשר עם הרב בטלפון    

  
   תיהכוון תעסוקהיחידה ל   .12

  
סיוע , וקתייחידת ההכוון התעסוקתי באוניברסיטה עוסקת במכלול הנושאים הקשורים להכוון וייעוץ תעס  

, לרשות הסטודנטים והבוגרים של האוניברסיטה. לסטודנטים ולבוגרים במציאת תעסוקה והשתלבות בשוק העבודה
  :סל שירותים רחב והתאמה אישית לצרכים

הדרכה  ;אפשרויות ופוטנציאל תעסוקתי בתחום הלימודים,  יעוץ אישי בנושא תעסוקה;הכוון ויעוץ תעסוקתי, מידע  
 קיום ימי זרקור וירידי ; ריכוז מאגר משרות רלבנטיות תוך סיוע בהשמה; חיים והכנה לראיון עבודהבכתיבת קורות

  .תעסוקה וכן סדנאות והרצאות
  

  חינוך גופני וספורט   .13
  

ר "דיקן הסטודנטים משמש כיו. ) ההמשךקר פרוט בפ(באוניברסיטה פועל מרכז ספורט לרווחתם של הסטודנטים   
  . ברסיטאית וניתן לפנות אליו בכל נושא בתחום הספורט באוניברסיטהועדת הספורט האוני

  
  בתי דין משמעתיים   .14
  

דיקן הסטודנטים . בכל ברור משמעתי, נציג דיקנאט הסטודנטים משמש כמשקיף בבתי הדין המשמעתיים לסטודנטים  
  .המעוניינים יפנו אל הדיקן. יכול לשמש כסנגור בבתי הדין המשמעתיים

  
  )הקרן הבינלאומית  לחינוך( רן המשותפת לאוניברסיטה ולאייסף הק   .15

    
בכל התארים עם , מעניקה מלגות לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים , האוניברסיטה בשיתוף קרן אייסף  

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

  .פועלים בתמורה למלגה בפרויקטים חברתיים למען הקהילה, דנטים החברים בקרןהסטו    
  

  בית הילל   .16
  

  .היהדותנושא הזהות המארגן פעילויות לסטודנטים ב" בית הילל" בקמפוס פועל     
  

  פעילות ציבורית ופוליטית   .17
  

  בבקשה בכתב אל דיקן הסטודנטיםייגשו ויפנו , סטודנטים המעוניינים לקיים פעילות ציבורית או פוליטית בקמפוס  
  . ובלשכת הדיקן)טופס נמצא באתר דיקנאט הסטודנטים (   

  
ר ועדת"דיקן הסטודנטים הינו יו.  לשרות הסטודנטיםבאוניברסיטה פועלות מנזות קפיטריות ומכונות אוטומטיות   
יש להפנות אל ,  טיב שירותאומחיר , תלונות על איכות. המנזה האחראית על הפעלת אתרי המזון בקמפוסים 

      .המפקח על הזכיינים
  
  

  )דיבייט(ועדון ויכוחים מ   .18
      
  .יפנו אל המדור לקידום סטודנטים, סטודנטים המעוניינים להשתתף    
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  גוריון- תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן

  
ופש הביטוי של הסגל האקדמי והמנהלי של תבטיח כי יכובד בתחומיה עיקרון ח, האוניברסיטה בהתאם לחוקתה  .א

  .הסטודנטים
הסתה , לדעתה, שיש בה, פ"בין אם בכתב ובין אם בע, האוניברסיטה לא תרשה לקיים בתחומה פעילות, יחד עם זאת  

האוניברסיטה לא תסבול פעילות אלימה או קריאה לאלימות והיא תאסור על כל פעילות המנוגדת . נגד קיום המדינה
   .דינה או שיש בה הסתה לעבור על חוקי המדינהלחוקי המ

  
  
המחקר והעבודה הסדירה בתחומיה , ההוראהל מחובתה של האוניברסיטה לשמור מכל משמר על המהלך התקין ש  .ב

  .ולכן עליה להבטיח שחופש הויכוח הציבורי לא יפריע לקיום חובתה זו
  
  : הכללים הבאיםפעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס תקוים תוך שמירה על  .ג
  

  .אין הפעולה עומדת בסתירה למטרות האוניברסיטה ועקרונותיה )1
 .אין בפעולה משום עבירה על חוקי מדינת ישראל )2
 .אין הפעולה מפריעה לפעילות הסדירה באוניברסיטה )3
 .מארגני הפעולה שייכים לקהילת האוניברסיטה )4
 .רסיטאיתהפעולה מיועדת לציבור הסטודנטים וליתר חברי הקהילה האוניב )5
 .מארגני הפעולה חייבים לקבל אישור מהאוניברסיטה )6
  

  
בהתחשב באמור , חברי הסגל האקדמי רשאים לקיים פעולות ציבוריות ופוליטיות ויקבלו אישור על כך מאת הרקטור  .ד

  .לעיל
  

  .שב באמור לעילבהתח, ל"חברי הסגל המנהלי רשאים לקיים פעולות ציבוריות ופוליטיות ויקבלו אישור על כך מהמנכ  .ה
  
  . אגודת הסטודנטים היא גוף אפוליטי ונציגי הסטודנטים נבחרים למוסדותיה על בסיס אישי–על פי תקנונה   .ו
  
לאחר תאום , אגודת הסטודנטים יכולה להשתמש בכל שירותי האוניברסיטה לפעולות תרבותיות ואקדמיות בקמפוס  .ז

  .עם דיקן הסטודנטים
  

פי -האגודה והדיקן יפעלו על. ת של אגודת הסטודנטים חייבת אישורו של דיקן הסטודנטיםפעולה ציבורית ופוליטי  
  .תקנון זה

  
יפנו , לעיל' ג-ו' שאינה בסתירה לאמור בסעיפים א, סטודנטים שירצו לקיים פעילות ציבורית או פוליטית בקמפוס  .ח

  .בבקשה בכתב אל דיקן הסטודנטים
אורחים מחוץ לאוניברסיטה ושמות , מספר המשתתפים הצפוי, מועדה, תבבקשה לאישור יציינו אופי הפעילו  

  .המארגנים
הדיקן ישיב לבקשה תוך שבוע מיום קבלת . הבקשה תוגש אל הדיקן זמן סביר לפני מועד הפעילות המתוכננת  

  .הבקשה וידווח על כך לאגודת הסטודנטים
  
אולמות האוניברסיטה ותהיינה פתוחות להנהלת פעולות פוליטיות אשר תאושרנה תתקיימנה אך ורק בתוך   *.ט

למעט מקרים מיוחדים של , לא תתקיימנה אספות או הפגנות פוליטיות תחת כיפת השמיים. האוניברסיטה או נציגיה
פי תקנון - שיאושרו על–אספות בעניינים סטודנטיאליים מובהקים או בנושאים של קונצנזוס לאומי וציבורי מקיף 

  .זה
  .סעיף חלופי יותקן ויפורסם עם התקנתו באתרי האוניברסיטה וברשומות השונות. טלסעיף זה בו*  
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. אפשר יהיה לחלק כרוזים אך ורק מדוכן זה.  בדוכן מיוחד– לאחר אישור –החתמה על עצומות תעשה אך ורק   .י
 לנאומים ולא הדוכן לא ישמש כבמה. ידי שלטונות האוניברסיטה- הדוכן יוצב במקום מוגדר שיקבע מעת לעת על

    . שוטף סביב הדוכן ולפירוקוןמאיישי הדוכן יהיו אחראים לניקיו. יעשה בו שימוש במגביר קול
אין במגבלה זו כדי למנוע . אפשר יהיה להציב במקום המוגדר רק דוכן אחד ולתקופה של לא יותר מיומיים רצופים  

  .נושאבקשה חוזרת באותו ה
  
  .י לערער בפני ועדת ערעוריםמי שבקשתו לא תאושר יהיה זכא  .יא

  : יהיה כדלהלןהוועדההרכב   
  

ר ועדת " שישמש כיוהוועדה לענייני סטודנטים של הועד הפועל או מי שיוסמך על ידו מתוך חברי הוועדהר "יו )1
  .הערעורים

 איש הסגל האקדמי )2
 איש ציבור )3
 ר אגודת הסטודנטים או ממלא מקומו"יו )4
 ל האוניברסיטה"מנכ )5

  
  . ידי הנשיא והרקטור וכן ימונו להם ממלאי מקום קבועים-הציבור ימונו במשותף עלאיש הסגל ואיש   
. הוועדהובלבד שאחד מהם הוא יושב ראש , בהרכב של לא פחות משלשה חברים,  רשאית לדון ולהחליטהוועדה  

  . תיתן את החלטתה לא יאוחר משבועיים מיום הגשת הערעורהוועדה
  

גם על החלטת זו ניתן לערער בפני ועדת .  אם הנסיבות מחייבות זאת–ור שנתן הדיקן רשאי לבטל את האיש  .יב 
  .הערעורים

  
  . ולשמירת תקנות האוניברסיטה ורכושהןלניקיו, מארגני כל פעולה שתקבל אישור יהיו אחראים לסדר  .יג 

  
  .הכל בהתאם לנסיבות, המפר תקנות אלו יובא לדין משמעתי או שתוגש נגדו תביעה משפטית  .יד

  
 נשיא האוניברסיטה או מי – לאלימות תבנסיבות של קיום פעילות פוליטית ללא אישור או במקרה של הידרדרו  .טו 

  .כדי להשליט סדר, כולל הזמנת משטרה לקמפוס, יהיה רשאי לפעול בכל דרך חוקית, ידו- שיוסמך על
  

    .התקנון יפורסם לידיעת הקהילה האקדמית על כל חלקיה  .טז 
  

  
  יפול בסטודנטים ששרתו במילואיםתקנון לט

  
  קיצור שירות מילואים / תהזכות להגשת בקשה לדחיי  .1
  

לקיצורו , רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו, תלמיד שיציאתו לשרות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו 
  .או לביטולו

,   יום21 –סטודנט לתואר ראשון : היא) ייול-אוקטובר(מכסת ימי מילואים בשנה אקדמית , ל"פי פקודות מטכ- על  
  . אין הגבלה–סטודנטים לתואר שני ושלישי ,  יום12 –סטודנט הלומד במכינה 

  
  )ועדה לתאום שירות מילואים(ם סטודנטים "נוהל הגשת בקשה לולת  .2
  

בדת היותו על עו, בטופס עדכון פרטים אישיים ובצירוף אישור מהמוסד בו הוא לומד, סטודנט יודיע ליחידתו 2.1
  . באישור המוסד יפורט באיזו פקולטה הינו לומד ובאיזו שנת לימודים. ל השוטפת"סטודנט בשנה

  
  

 יום לפני היציאה 40- יוגש לא יאוחר מ, אותו ניתן לקבל בלשכת דיקן הסטודנטים, ם"טופס בקשת הולת     2.2  
  .פ"ו הקריאה לשמהעתק צ/ לטופס הבקשה יש לצלם צילום ). פ"שמ(לשירות מילואים פעיל 
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המספר האישי של הסטודנט וכן פירוט מערכת , טופס הבקשה ימולא על כל פרטיו בציון מספר הטלפון     2.3  

  .השעות מערכת השעות ומועדי הבחינות
  

עם קבלת מועדי הבחינות יש לשלוח אותם . אין לעכב את הגשת הטופס כאשר עדיין אין מועדי בחינות        
  .בנפרד כתוספת לבקשה

  
ידי היחידה יצוין בבקשה כי מדובר בצו -על כל שינוי במועדי הצו על. לכל צו יש להגיש בקשה אחת בלבד     2.4  

  .חדש
  

ם סטודנטים אין לפרט סיבות אישיות או משקיות מאחר שאינן רלוונטיות לצורך הטיפול "בטופס ולת     2.5  
  .    בבקשה

  .ם סטודנטים וגם לקצין העיר"לולת: ם"אין לשלוח במקביל שתי בקשות ולת        
  

כל עוד לא קיבל הסטודנט צו תיקון מהיחידה הצו המקורי בתוקף . ם לא באה במקום צו תיקון"החלטת ולת 2.6
  .ולכן עליו ליצור קשר עם היחידה או להתייצב ביום הגיוס המקורי

  
           ל ם נשלחות ללשכת דיקן הסטודנטים בלבד ולא אל ביתו ש"תשובות להחלטות ולת     2.7  
  .פ"והן תגענה שלשה שבועות לפני מועד היציאה לשמ, הסטודנט        
  .הודעה על קבלת ההחלטה תפורסם על גבי לוח המודעות שליד דיקנאט הסטודנטים        
    
  . זמן החופשה אינו כולל זמן נסיעות–ם "י ולת"במקרה של אישור חופשה ע     2.8  

  
משתנים היכולים לשנות את / ק בתנאי שקיימים פרטים נוספים לכל סטודנט זכות ערעור וזאת אך ור     2.9  

  .ההחלטה הראשונה
  

גבי טופס לערעור אותו ניתן - וזאת על,  ימים מיום החלטת הוועדה7-את הערעור יש להעביר מיד ולא פחות מ    2.10  
  .לקבל בלשכת דיקן הסטודנטים

  .ההחלטה לאחר הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער עליה        
  

  .פ ברצף" ימי שמ6- ם לטפל בצווים הקצרים מ"אין בסמכות ולת    2.11  
  

ם "יוכל להגיש ולת, ידי היחידה- אם אכן זומן על. פ באותו סמסטר"סטודנט לא יקרא לשתי תקופות שמ    2.12  
  .פ"לביטול השמ

  
  זכויותיו האקדמיות של תלמיד המשרת במילואים  .3
  

  .את זכויותיו של תלמיד השב ללימודים לאחר שירות מילואיםמטרת הנוהל המובא בזאת הינה להגדיר   
בכל אחת מהפקולטות באוניברסיטה משמש חבר סגל אקדמי בכיר בתפקיד עוזר הדיקן לענייני מילואים בכדי   

ונתקלים בבעיות במימוש הנוהל המפורט להלן או לפתרון בעיות , שיהווה כתובת לתלמידים החוזרים ממילואים
האוניברסיטה מודעת ומעריכה את העומס האקדמי ואת הקשיים הכלכליים העלולים לנבוע . ו מכסהשנוהל זה אינ

, הבנה מרבית, חברי סגל ההוראה מתבקשים לגלות התחשבות. משירות מילואים ממושך במהלך שנת הלימודים
  .וסיוע לסטודנטים ובמיוחד לאלה אשר משרתים תקופות ממושכות מהרגיל במילואים

  
ספר ומגמות לימוד בהם -ה למדעי הבריאות יותאמו דרישות הנוהל לאופי הלימודים הקליני באותם בתיבפקולט  

  בכדי לסייע לתלמיד השב משרות, )'רפואת חירום וכו, פיזיותרפיה, סיעוד, כגון רפואה(קיים מרכיב קליני 
 בפקולטה למדעי הבריאות בהם הנוהל מכסה את מגמות הלימוד.   מילואים לגשר על הפער שיצר השירות בלימודיו

  ). דוגמת ניהול מערכות בריאות ולימודי תואר שני ושלישי(מסלול הלימודים אינו קליני 
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אישור , הזכויות המפורטות להלן יוענקו לתלמיד שהציג בפני מזכירות הפקולטה בה הוא לומד: לתשומת לבכם  
  .ל חתום כדין על משך שירותו במילואים"שלטונות צה

    
  

, חות מעבדה"דו, עבודות סמינריוניות, תרגילים, פ רשאי לדחות הגשת עבודות"תלמיד הנמצא בשמ  'א     3.1  
תלמיד ששירת יומיים ומעלה רשאי גם לדחות הגשת . בחנים ובחינות במשך כל זמן הימצאותו בשירות

ילואים פעיל  ימים מיום שחרורו משירות מK*0.8עבודות והשתתפות בבחנים או בחינות לפרק זמן של 
במקרה של .  הוא מספר ימי המילואים והתוצאה תעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרובKכאשר 

 בחשבון התקופה מיום ההתייצבות לתעסוקה ועד השחרור חמפוצלת תילק) מ"תע(תעסוקה מבצעית 
  .מ כתקופה אחת"הסופי מתע

  
 תאינה סיבה מוכרת להיעדרו, )ה מהיחידהפי פני-שלא על(ההתייצבות ביחידה צבאית ביוזמת התלמיד   'ב      

  .מפעילות אוניברסיטאית
  

תלמיד שנקרא לשירות מילואים ליום אחד במועד שבו מתקיימת בחינה או בוחן יביא מיחידתו אישור   'ג      
אישור על כך שלא ניתן לדחות את יום המילואים למועד אחר ואישור , המציין את שעות השירות
ד כי באותו יום מתקיימת בחינה אך לא ניתן היה לדחות את קריאתו למועד או שמפקדו ידע מבעוד מוע

  .שעה אחרת
   

מורה המקצוע יודיע בתחילת הסמסטר לתלמידיו האם יידרש התלמיד היוצא לשירות מילואים להשלים      3.2  
, ע ההשלמהעל האופן בו תתבצ, מהם נעדר עקב השירות) בחנים, מעבדות, תרגילים, עבודות(מרכיבי ציון 

  .  ועל הדרך בה יחושב הציון במידה שלא יחויב בהשלמה
  

זכאי לבחינה מיוחדת ,  לעיל1כפוף לסעיף ) 'או ב' מועד א(תלמיד אשר נעדר מאחד משני מועדי הבחינה      3.3  
  הבחינה . 'או ב' צורה ורמה זהות לבחינות  מועד א, הבחינה המיוחדת תהייה במתכונת). מועד מיוחד(

בחודשי הקיץ עבור ', מיוחדת במקצוע תתקיים מיד לאחר פגרת חג הפסח עבור מקצועות סמסטר אה        
הגשת בקשה לקיום . עבור מקצועות סמסטר קיץ' וכחודש לאחר תחילת סמסטר א' מקצועות סמסטר ב
נות בפקולטה למדעי הבריאות יקבעו מועדי הבחי. (להלן'  ב3.8י הנוהל המפורט בסעיף "הבחינה תתבצע עפ

  ).הספר בהתאם לתכנית הלימודים- המיוחדות בכל אחד מבתי
  

פ יהיה זכאי לבחינה מיוחדת אחת בלבד "במקצוע עקב שמ) 'ב-ו' א(תלמיד אשר נעדר משני מועדי הבחינה      3.4  
במועד הקרוב ' או ב' ה במקצוע תהווה בחינת מועד איבחינה שני.  לעיל3.3במועדים המפורטים בסעיף 

תקבע ועדת ההוראה בתאום עם התלמיד מועד , בהעדר בחינה תוך משך זמן סביר. נתן המקצועביותר בו יי
בה יערכו בכל , למעט תלמיד בפקולטה למדעי הבריאות(יהיה התלמיד , לחילופין. לעריכת הבחינה הנוספת

.    רשאי לבטל את ההרשמה למקצוע כמפורט להלן) מקרה לתלמידים הזקוקים לכך שני מועדים מיוחדים
יוכל לבחור באחד מבין המועדים השונים המפורטים ) הזכאי למועד אחד בלבד במקצוע(תלמיד לתואר שני 

  . לעיל3.4- ו3.3בסעיפים 
  

רשאי  לבטל בדיעבד )  לעיל1י סעיף "עפ(פ "במקצוע עקב שמ) 'ב-ו' א(תלמיד אשר נעדר משני מועדי הבחינה      3.5  
) למעט תלמידי הפקולטה למדעי הבריאות(תלמיד . פ"ם סיום השמאת הרשמתו למקצוע תוך שבועיים מיו

יהיה רשאי להקטין בדיעבד את התכנית , פ" ימי לימודים במהלך הסמסטר עקב שמ21-שנעדר יותר מ
ביטול הרישום למקצועות . ידי ביטול הרישום למספר מקצועות בהם טרם נבחן-הסמסטריאלית שלו על

. בתאום עם היועץ ובאישור ועדת הוראה מחלקתית, ל התלמיד ללימודיםיעשה תוך שבועיים מיום חזרתו ש
ומצבו האקדמי של , מקצועות שהרישום אליהם בוטל בדיעבד יימחקו מהתכנית הסמסטריאלית החולפת

התלמיד יקבל זיכוי בשכר הלימוד עבור המקצועות שהרישום . סמך התכנית המוקטנת-התלמיד ייקבע על
  .אליהם בוטל

  
ר ועדת הוראה "יפנה עם שובו משירות המילואים ליו,  יום במהלך סמסטר21- ד ששירת למעלה מתלמי        

ובמידת הצורך לבנות תכנית לימודים ומבחנים , מחלקתית בכדי לגבש את הדרך בה ישלים את הפער
  .את הפגיעה עקב שירות המילואים, ככל האפשר, חליפית אשר תפחית
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יוכל , פ את חובותיו במקצוע כלשהו המהווה דרישת קדם למקצוע אחר"תלמיד שלא השלים עקב שמ     3.6  

  .במקצוע המתקדם עד להשלמת חובותיו" על תנאי" ולהשתתף םלהירש
  

יוכל , תלמיד אשר שירת במילואים בתקופת הייעוץ והרישום ועקב כך נמנע ממנו לבצע רישום למקצוע     3.7  
יורשה , במידת האפשר. ו מקומות פנויים באותו מקצועידו גם אם לא נותר- להשתתף במקצוע המבוקש על

  .התלמיד לבצע רישום מוקדם בטרם צאתו לשירות המילואים
  

  :נוהל הגשת בקשות     3.8  
  

יפנה התלמיד ) 'בחנים וכו, מעבדות, תרגילים(בנושאים הנוגעים להשלמת חובות במהלך הסמסטר   'א        
  .ישירות למורה המקצוע

  
בנוהל המקובל , ר ועדת הוראה מחלקתית" לבחינת מועד מיוחד יגיש בקשה ישירות ליותלמיד הזכאי  'ב        

ועדת ההוראה המחלקתית או מזכירות התלמידים תפעל לתיאום הבחינה . בפקולטה בה הוא לומד
  .ותודיע על מועד הבחינה לכל הזכאים לה, המיוחדת עם המרצה

             
  .הבקשה ישירות למורה המקצועבכל מקרה לא יפנה התלמיד את                 

  
תעביר , ידי מחלקה מפקולטה אחרת- אם המקצוע בו זכאי התלמיד לבחינת מועד מיוחד ניתן על  'ג        

  את הבקשה ישירות לעוזר דיקן, או הממונה על הלימודים בפקולטה של התלמיד, מזכירות התלמידים
  .  לתאום הבחינה המיוחדת עם המרצהאשר יפעל,  לענייני מילואים בפקולטה האחראית למקצוע          

  
  .בכל מקרה לא יפנה התלמיד את הבקשה ישירות למורה המקצוע          

  
תוך שבוע מיום פרסום ציון בחינת מועד , לכל המאוחר, את הבקשה לבחינת מועד מיוחד יגיש התלמיד 
  .'פ אם נעדר מבחינת מועד ב"ותוך שבועיים מסיום השמ', אם נעדר מבחינת מועד א' ב

מתבקש להודיע על כך בסמוך , והחליט שלא לגשת לבחינה, תלמיד שתואמה לו בחינת מועד מיוחד           
  .לקבלת ההחלטה

  
  

  נוהל למניעת הטרדה מינית
      

באוניברסיטה פועל נציב קבילות לענייני הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני וטיפול במקרים של הטרדה מינית והתנכלות 
  .כאמור

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

  .התנכלות שמקורה בהטרדה מינית
  

אלה מהווים גם מעשים . בפרטיותו ובשוויון בין המינים, בחירותו, הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם
ט אלול "ביום כ, 1998 –ח "תשנ, החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית, יעה בנזיקיןפליליים ועילה לתב

כי הטרדה מינית , 1998 –ח "תשנ) חובות מעביד(כך קובעות התקנות למניעת הטרדה מינית ). 1998 בספטמבר 20(ח "תשנ
  .והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות

  
  :כתובתהנוהל נמצא ב. 059-05ספר  מ-נוהל למניעת הטרדה מינית  

pdf./05059/46673807B4E1D760A-923A-82E4-566E-0CCDB6D9/rdonlyres/NR/il.ac.bgu.cmsprod://http  
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  תקנון משמעת סטודנטים
   : נמצא בכתובתתקנוןה

pdf.Mishmaatstu//836955CC56192A31-ED92-0DD4-8BF1-DF398D94/rdonlyres/NR/il.ac.bgu.web://http
  
  
  ודת הסטודנטיםגא
  

גוריון מאגדת בתוכה את כל הסטודנטים הלומדים במוסד אשר מילאו חובותיהם לאגודה -אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן
  .הצטרפו אליה דרך אתר האגודהו
  

  .אגודת הסטודנטים היא אגודה ריבונית הרשומה כחוק אצל רשם העמותות במדינת ישראל
מועצת י "תקנון זה ניתן לשינוי ותיקון רק ע.מחייב את כל חברי האגודהתקנון האגודה אשר בכפוף לאגודת הסטודנטים פועלת 

  .באגודההסטודנטים 
  

מועצת האגודה בוחרת .  הגוף המחוקק- באגודהחברי אגודת הסטודנטים בוחרים מדי שנה את נציגיהם למועצת הסטודנטים
 אשר מייצג בלעדית את ,הגוף המבצע, וי חברי ועד האגודהר האגודה באופן ישיר ומעורבת באופן מובהק  במינ"את יו

  .ע את החלטות המועצהוציב ואמון על גוריון בפני מוסדות האוניברסיטה ובפני כל גוף אחר-הסטודנטים באוניברסיטת בן
  

התאחדות הסטודנטים "הקימו את , אגודת הסטודנטים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטאות אחרות בארץ
  .גוף המייצג את כל הסטודנטים במדינת ישראלהאשר היא " בישראלארצית ה
  

מתן שירותים , שמירה על זכויותיו האקדמיות, מטרת אגודת הסטודנטים היא ייצוג הסטודנט בפני מוסדות האוניברסיטה
  .ברחבי הקמפוס וארגון פעולות תרבות בקמפוס

  
  מוסדות האגודה

  
מועצת אגודת 
 הסטודנטים

המועצה היא . צג את ציבור הסטודנטים באוניברסיטהיטודנטים היא הגוף העליון המימועצת הס
  .וכן המתווה את מדיניות האגודה, הגוף המחוקק של אגודת הסטודנטים

  .כל סטודנט מן המניין החבר באגודת הסטודנטים רשאי להגיש את מועמדותו למועצה
הנבחרים בבחירות אישיות , ותנציגי המחלקות השונ,  חברי המועצה הנם סטודנטים33

חברי מועצה מנועים מלכהן בתפקידים באגודה במשך כל השנה בה . ודמוקרטיות למשך שנה אחת
  .על מנת לשמור על טוהר הבחירות, צהועוזאת גם אם בחרו לחדול מפעילותם במ, נבחרו
ניהולן אחראים מטעם מועצת הסטודנטים על כינוס ישיבות המועצה ו, ל המועצה וסגנו"מזכ

 .התקין בהתאם להחלטות המועצה ותקנון האגודה
 3 הבוועד. ועדת ביקורת היא הגוף המבקר של מוסדות האגודה והמוסמך לפרש את תקנון האגודה  ועדת ביקורת

ועדת ביקורת מוסמכת למנוע ממוסדות האגודה קבלת החלטות . י המועצה"חברים הנבחרים ע
  .המהוות עבירה פליליתודמות או החלטות מועצה ק, הסותרות את התקנון

  .י מועצת הסטודנטים"ועד אגודת הסטודנטים מיישם בפועל את המדיניות הנקבעת ע ועד האגודה
וחברי הועד נבחרים בוועדה מיוחדת בה שותף , י מועצת הסטודנטים"ר הועד נבחר אחת לשנה ע"יו
: עד האחראים על תחומים שוניםר האגודה וארבע חברי ו"הועד כולל את יו. ר הנבחר לבחירה"היו
  .ד הסברה"רמ, ד תרבות"רמ, ד אקדמיה"רמ, ר"סיו

חבר בנשיאות התאחדות הסטודנטים , מייצג את אגודת הסטודנטים בפני מוסדות האוניברסיטה עדור הו"יו
חבר , חבר בועדת מלגות עליונה, שופט בבית הדין המשמעתי לערעורים של האוניברסיטה, בישראל

עד פעילויותיה והחלטות הו,  ממונה על ביצוע החלטות המועצה, ל של האוניברסיטהמנה הדבווע
 .עדוהשונות של האגודה וניהולן של ישיבות הו

ובכלל זה על הגשת תקציב האגודה , כספים האחראי לכל ענייני הכספים של האגודהמנהל הבראשו  מדור כספים
.  כחבר דירקטוריון בחברות הבת של האגודהד כספים משמש"רמ. לאישור המועצה ופיקוח עליו

מדור כספים מבוקר באופן שוטף . ת חשבונותמנהל, משאבי אנושרכז :  במדור כספים עובדים גם
 .י רואה חשבון ומבקר חיצוני"ע

 –ד המייצג את ציבור הסטודנטים בכל הנוגע לקשר בינם לבין מוסדות האוניברסיטה "בראשו רמ המדור אקדמי
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 יעוץ ומסייע בפתרון בעיות יהמדור מעניק שירות, כמו כן. האקדמי והן בתחום המנהליהן בתחום 
  ). כולל יעוץ בתחום עברות משמעת(הסטודנטים בתחומים אלו 

עדות השונות של מוסדות ו מנהל את המדור ומייצג את ציבור הסטודנטים בוהד אקדמי"רמ
  .האוניברסיטה
טודנטים מספר רכזים מקצועיים שתפקידם לתת סיוע  הסיהמדור מעמיד לשירות, ד"בנוסף לרמ

  .וייעוץ בתחומים אקדמיים ומנהליים של סטודנטים מול מוסדות האקדמיה
זכויות סטודנטים המשרתים , ספריית השאלה, מאגר הידע האקדמי, המדור אחראי על בנק בחינות

  . ועודרי למכינהקורסי פסיכומט,  )GMATדוגמת (קורסים להעשרה וקידום אישי , במילואים
 

, פניות הסטודנטים, הפרסום, הדוברות, ד האחראי על מערך קשרי הציבור של האגודה"בראשו רמ  דור הסברהמ
המדור פועל להידוק הקשר בין האגודה לסטודנטים באמצעי . באוניברסיטה ומחוצה לה, ב"וכיו

  . תקשורת פנימיים ואמצעי התקשורת המקומיים והארציים
,  צלם האגודה, רכז אתר האינטרנט, רכז סביבתי, כז קשרי חוץר, דובר אגודה: םבמשרד עובדי

  .קופירייטר ועוד, גרפיקאי
 

הרצאות וכנסים , םאירועי, מארגן מופעים: ד האחראי על פעולות התרבות בקמפוס"בראשו רמ מדור תרבות
ת חיי התרבות ד תרבות מנהל את מדור תרבות ודואג להעשר"רמ. ובכלל זה את יום הסטודנט
והספורט במדור עובדים רכזי תרבות האחראים על מערך החוגים . והחברה של הסטודנטים

  .ומסייעים בהפקה של פעילויות שונות
 

כל חבר באגודה רשאי לתבוע חבר אחר במקרה שנעשתה . הגוף הבורר של אגודת הסטודנטים דין חברים-בית
הפרת החלטות חוקיות של מוסד , התקנון או הפרתוגות שאינה לפי כעבירה תחשב התנה.    עבירה

  .או מוסדות העמותה ועוד
 

  שירותי אגודת הסטודנטים
  
 

י משרד שירות
 אגודה

צילומים , תביעות מביטוח לאומי: בהם, המשרד מעניק שירותים רבים של אגודת הסטודנטים
,  פקסישירות, וגיםהרשמה לח, ד"חוזי שכ, רשימת מדפיסים ומתרגמים,  חינם לשבים ממילואים
  .הנפקת כרטיסים מגנטיים ועוד, פרסומים בדפי המידע

 
מקנה זכויות לשירותים והנחות בקמפוס וברחבי , המופיעה על כרטיס הסטודנט, חברות באגודה תעודת סטודנט

ייצוג , השתתפות במכרזי האגודה, השאלת ספרים בספריית השאלה, יעוץ משפטי ראשוני: הארץ
  .סרטים בקולנוע האגודה ועוד, הנחות בהופעות, ל"השתתפות במשלחות לחו, םבועדת ערעורי

 
ניתן לקבל מידע ועדכונים בנושאים ופעילויות  , il.co.u4bgu.www, באתר האינטרנט של האגודה אתר אינטרנט

מאגר , בנק בחינות, לוח סרטים בנגטיב, לוח אירועים: כולל, שונות של האגודה למען הסטודנטים
תור לספריית האגודה , או שותף/ולוחות למציאת דירה , הופעות וחוגים,  דיורישירות, סיכומים

  . ועודלוח דרושים, פורום משפטי, )תקופה ארוכההשאלה ל(
 

 צילום ישירות
 מסמכים

בי הקמפוס במחירים  מכונות צילום לשירות הסטודנטים בכל רח–בשיתוף עם האוניברסיטה 
  .פועל במרתף בית הסטודנט, "קופיטק"מרכז שירותי צילום .    מוזלים

 
שירותי 

מדפסות 
  ציבוריות

 

המאפשר , אגף מחשוב ומערכות מידע של האוניברסיטה מפעיל שירותי מדפסות ציבוריות
  . לסטודנטים להדפיס באופן מסודר ועצמאי חומר לימוד

 

נציב קבילות 
 הסטודנטים

ניטראלית ובלתי , אובייקטיבית,  סמכות עצמאיתהינונציב הקבילות  -שיתוף עם האוניברסיטהב
תלויה המייצגת את האינטרסים המשותפים של האוניברסיטה ושל אגודת הסטודנטים 

  .באוניברסיטה 
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או מנהלתיות /י סטודנטים הקובלים על בעיות אקדמיות ו"טפל בקבילות שתוגשנה עמ הנציב 
נות וכן להוציא החלטות בנושאי מלגות ומעו, י הנוגעים בדבר"א טופלו כראוי עאישיות של

  .החלטות של רשויות המשמעת
 

ללא . במיוחד בעניין הארנונה, ד של אגודת הסטודנטים מטפל בבעיות הדורשות יעוץ משפטי"עו יעוץ משפטי
  .14:00-16:00בכל יום שלישי בין השעות . תשלום לסטודנטים חברי אגודת הסטודנטים

  
 

לחלק . שהתקיימו במחלקות השונות, מאגר של מבחנים ובחנים שנאספו מקורסים שונים בנק בחינות
  . "אקדמיה"אגודה תחת ניתן למצוא את בנק הבחינות באתר ה. מהמבחנים ניתן לקבל פתרון

 
תן למצוא את בנק ני. מאגר של סיכומים שנאספו מקורסים שונים שהתקיימו במחלקות השונות  בנק סיכומים

  ".אקדמיה"הסיכומים באתר האגודה תחת 
  

ספריית אגודה 
השאלה 

 תקופה ארוכהל

במחיר , מיועדת להשאלת ספרי לימוד לתקופה של סמסטר עד שנה. בשיתוף עם דיקן הסטודנטים
ליד מרכז , את הספרים ניתן להזמין בספריית ההשאלה בקומת המרתף בבית הסטודנט. סמלי

  . הזמנת תור באתר האגודה.ת הקבלה של הרכזבשעו, הלמידה
 

קולנוע  נגטיב 
 בקמפוס

, מקרין בשעות הערב, )06, 05אודיטוריום (של אגודת הסטודנטים הפועל בקמפוס " נגטיב"קולנוע 
ישראליים , זרים,  סרטים קלאסיים,ממיטב הסרטים העדכניים, במחירים מיוחדים לסטודנטים

  . שירות צופי הקולנועבמקום מזנון ל. םואלטרנטיביי
  .סמסטריאלי במחירים נוחים/בתחילת כל סמסטר מתקיימת  מכירת מינויים שנתי* 

 
  .גוריון בנגב-  שבועון אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן  "יק'ופצ'צ"

פרסומים ,  י סטודנטים"תחקירים ומדורים נרחבים מצולמים ומאוירים ע, כתבות" יק'ופצ'צ" ב
חופשי לבקר את , במתכונתו הנוכחית, העיתון. ם ומידע כללי החיוני לסטודנטפנימיים וחיצוניי

  .  מוסדות אגודת הסטודנטים ומוסדות האוניברסיטה
  

שירותי פנאי 
  ובידור

ירידים , דוכני אמנים: אגודת הסטודנטים מפעילה מספר שירותים נוספים לרווחת הסטודנט
  .ועודיום הסטודנט ,  פתיחת שנהיאירוע, סטיבליםפ, עשרות חוגים מגוונים, מופעי חוצות,שונים

  
  
  

  חברות בת של אגודת הסטודנטים
  

  ".נגטיב"ומזנון ב' מפעילה מינימרקט במעונות ג, חברת הבת של אגודת הסטודנטים קמפושובע
  
  
 

החברה הוקמה . גוריון בנגב- מ הינה חברת בת של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן"ל בע.ע.ש ל.ע.ש
במהלך השנים התפתחה .  על מנת למצוא פתרונות תעסוקה לציבור הסטודנטים1986ת בשנ

וכיום פועלות במסגרתה חמש מחלקות שונות המתמחות בהעסקת כח אדם מגוון בתחומי , החברה
, אקדמאים ובעלי מקצוע מתחומים שונים, במאגר החברה שמות אלפי סטודנטים.    עיסוק רבים

 . עובדים מדי חודש800-לה מומהם מועסקים בפועל למע
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, ועד האגודה מייצג את הסטודנטים במוסדות האוניברסיטה השונים תוך שמירה על קשר הדוק בין הנהלת האוניברסיטה
  .הסגל האקדמי וציבור הסטודנטים

  
ד "רמ, יושב ראש ועד האגודה. ארבעה נציגי אגודת הסטודנטים חברים בחבר הנאמנים :חבר הנאמנים .1

  .קשרי חוץ מנהל כספים ורכז ,האקדמי

 
הגוף המוביל את האוניברסיטה בנושאים שאינם ,  הפועלדהסטודנטים מיוצגים בווע :ועד המנהל  .2

  .דר האגודה שהינו בעל זכות הצבעה בווע"י יו"ע, אקדמיים

  

  .בעל זכות הצבעה בסינאט האוניברסיטה, לאגודה נציג אחד :הסינאט .3

 
והם שותפים , הד אקדמי"ר האגודה ורמ"יו, בוועדה זו יושבים שני חברי ועד האגודה :טודנטיםס ועדה לענייני .4

  .מלאים לקביעת החלטות הוועדה הנוגעות לסטודנטים

 
ומעלה בפניה , לומד את מצבה הכלכלי של האוניברסיטה, כספים באגודה נוכח בישיבות הוועדהה מנהל   :ועדת כספים .5

  .אגודת והסטודנטיםאת צרכיה הכספיים של 

  

, מטעם ציבור הסטודנטים,  יושב כמשקיףהד אקדמי"רמ :הסטודנטים   דין לערעורים של-דין משמעתי ובית-בית .6

.  כחבר בחבר השופטיםאקדמיה ד"רמבהרכב דיונים בן שלושה שופטים יושב . דין משמעתי  בכל בירור משמעתי- בבית

  .ר האגודה"הדין לערעורים יושב יו- בבית

 
  . המטפלת בתחום החינוך הגופניהנציג ועד האגודה משמש כחבר בוועד :ועדת ספורט .7

 
  .נציג ועד האגודה שותף מלא לקביעת החלטות :ועדת בינוי ופיתוח .8

  

  . שותף מלא לקביעת החלטותד אקדמיה"רמ :ועדת ספריה .9

 
  .ח והחברה מייצג את הסטודנטים בפקולטה למדעי הרוהד אקדמי"רמ :ועדת הוראה .10

 
  .נציג ועד האגודה שותף מלא בקבלת ההחלטות הנוגעות להפעלת המנזות והקפיטריות באוניברסיטה  :ועדת מנזה .11

 
  .נציג ועד האגודה שותף מלא בקבלת ההחלטות :אקדמוןועדת חנות  .12
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  יחידות נוספות באוניברסיטה

  
  ההספריי

  
  . כל מחלקות האוניברסיטה אתשרתת מרכזית המהגוריון ספרי- לאוניברסיטת בן

  . ספריות ספציפיות לנושא או למקוםארבעמלבדה קיימות עוד 
 ניםוספריית המכולחקר ישראל והציונות ספריית מכון בן גוריון ,  הנמצאת במרכז הרפואי סורוקה -  יה הרפואיתיהספר

  .הסטודנטים בקמפוס אילת המשרתת את  -  יה באילתי והספר, הנמצאות בקבוץ שדה בוקר - לחקר המדבר
  ספריית ארן

  
  .ספריית ארן מהווה יחידה מרכזית וחיונית במערכת האקדמית 

  .באיתור חומר ובהשגתו, יעודה העיקרי במתן עזרה ותמיכה לסגל האקדמי ולקהל הסטודנטים בכל הרמות
הכנה לבחינות ובעיקר מחקר , נותביצוע מטלות לימודיות שו, יה ושירותיה נועדו לאפשר לימוד והרחבת ידעיאוספי הספר

  .בנושאים שונים
  

מפות וחומר , חות מחקר"דו, עבודות גמר לתואר שני ושלישי, עת-כתבי,  כרכים הכוללים ספריםמליון  -בספריה למעלה מ
  .ספרי נדיר בתחום מדעי היהדות

הכולל בעיקר , )רופילם ומיקרופישמיק(עת וספרים בפורמט אלקטרוני  וכן חומר מזוער  -כולל האוסף אלפי כתבי, בנוסף
  ". הארץ"ו " מעריב", "ידיעות אחרונות: "עיתונות יומית כמו

  
 7000 -ומקבלת מדי שנה כ , ספרים בכל התחומים וכתבי עת בדפוס ובפורמט אלקטרוני6000 -יה רוכשת מידי שנה כיהספר

  .ספרים במתנה
  

. כולל את כל תחומי הידע הנלמדים ונחקרים באוניברסיטה , יהיריה הפרוש על פני חמש קומותיו של בנין הספיאוסף הספר
  .לינה שלהפיכל קומה  והדיסצ

  .בבניין נמצאים גם המדורים הטכניים ומשרדי הנהלת הספרייה
  

 וחדר הנצחה לפילוסוף שבע והנגב-המתמחה באספקטים השונים של בארארכיון טוביהו  ה נמצאיבמסגרת הספרי
  .ו ברליןאנגלי סר ישעיה/היהודי

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

  .יה פותחת שעריה גם לתושבי הנגב כולל תלמידי תיכון בהסדר מיוחדיהספר
  

ישיות הדרכות א, יעץ, גישה למאגרי מידע ועיתונות אלקטרונית, עיון ולימוד באולמות הקריאה: יה כולליםישירותי הספר
, יתיתישירותי השאלה מקומית ובינספר, יםהדרכות קבוצתיות על פי בקשת המרצ, בדליית מידע ואיתור חומר למחקר

  . ועודWORD ,SPSSנגישות לתכנות עזר כמו ,  וסריקההדפסה, שירותי צילום
  

  ". יהיהכרת הספר"יבים הסטודנטים החדשים בקורס בתחילת כל שנת לימודים מחו
והלימוד מתבצע במקום ובשעה הנוחים לסטודנט ללא , באמצעות לומדה אינטראקטיבית דרך האינטרנטהקורס מועבר 
  .צורך בכיתה

להכיר את שירותיה המגוונים ובעיקר  להעניק ידע , מטרת הקורס לתת לסטודנטים החדשים כלים להתמצאות בספריה
  .ם את התואר בלעדיוהקורס הוא חובה ולא ניתן לסיי. יה הממוחשביבשימוש בקטלוג הספר

  
:   יהייה אפשרית דרך דף הבית של הספריתונות האלקטרונית וכן לקורס הספרילע, למאגרי המידע, יהיהגישה לקטלוג הספר

 aranne/il.ac.bgu.www://http , על פי התנאים הבאים:  
  

  . ה פתוח לכליהחיפוש בקטלוג הספרי
 הן מן הקמפוס תונות האלקטרונית אפשרית בתחום האוניברסיטה לחברי הסגל והסטודנטיםיהגישה למאגרי המידע ולע

  .באמצעות הזדהות מן הבית והן

http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
http://www.bgu.ac.il/aranne
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  : גישות2יה ילקורס הספר
התוצאות . יבים בתרגול ובמבחןשים להזדהות בכניסתם ללומדה ומחונדר, יעוץיסטודנטים שנרשמו לקורס בתקופת ה

  . ות למינהל הסטודנטיםמדווח
  .יבים בתרגול ובמבחןאינם מחו וא צורך בהזדהותיכולים לעשות זאת לל, אורחים המבקשים לצפות בקורס

  
  12.45 - 08.30בשעות '  וימיב, 19.45 -08.30ה בשעות -הספרייה פתוחה לקהל בימים א

  .ר הספרייה על לוחות המודעותמתפרסמים באת, שינויים בשעות הפתיחה הנובעים מימי חג או מסיבות אחרות
  
  
  

  אוניברסיטאיתהספרים ההוצאת 
  
  ).1987(ח "נוסדה בשנת תשמ" גוריון בנגב-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן"

; לרבות ספרי לימוד אוניברסיטאיים, ידי חברי סגל האוניברסיטה- להוציא לאור ספרים שנכתבו על: מטרות ההוצאה
להוציא לאור פרסומים מדעיים של המכונים והגופים האקדמיים ; ל האוניברסיטהעת וקבצים ש- להוציא לאור כתבי

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

  .וחמישה חברים, והנהלה המורכבת מהמנהל, ידי הרקטור- בראש הוצאת הספרים מנהל המתמנה על
  .ההנדסה והרפואה, למדעי החברה ולמדעי הטבע, למדעי הרוח: פרים שלוש ועדות מדעיות תחומיותבהוצאת הס

  
  

  חינוך גופני וספורט
  
  מרכז הספורט   .1

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

  משטחי דשא רחבים 

   פתוחה כל השנה–בריכת שחייה מקורה  

  ית פתוחה בעונת הקיץבריכה חיצונ 

  אולם ספורט גדול  

  סטודיו מראות 

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

  מגרש קטרגל מואר,  מגרשי טניס מוארים 6 

  .סאונה לגברים, סאונה לנשים, סאונה מעורבת רטובה,  סאונה מעורבת יבשה 1:  סאונות4 

  ות ובריכת פעוטבריכה לימודית 

  "גאטרו"מסעדת  

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

  .הכניסה באמצעות כרטיס סטודנט בלבד. רווחה

 . בתשלוםכהכרו, חדר כושרלהכניסה   .ב
 

 :ספורט רשות  .2
  ית לאפשר לסטודנטים לעסוק בפעילות ספורטיב, טרת הפעילות בספורט הרשותמ

  .במסגרת אליפויות פנימיות בענפי הספורט ובמפעלי הנופש השונים

  .תאריכי האליפויות והחוגים השונים יפורסמו על גבי לוחות המודעות  
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  ספורט ייצוגי  .3

משתתפות במפעלים ו   משחקות בליגות השונות בישראלהאוניברסיטההמייצגות את ,  ט נבחרות ספור19

  מתבקשים לפנות, ינים להשתתף באחת הנבחרותיסטודנטים המעונ).  ספורט אקדמיאיגוד(א "ובתחרויות של אס

   .08-6461687 ,08 - 6461688בטלפון מספרים , למשרד היחידה לחינוך גופני

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

  מת כל שנתייםאולימפיאדת הסטודנטים מתקיי           - אוניברסיאדה 
  לאומי מתקיימים באוניברסיטאות שונות-משחקי שבוע הספורט הבין            - א .ס.משחקי א

  . באילת בעונת החורףתמתקיימ   - לאומית בגלשני רוח- אליפות בין    
  
  

    )ז"נק( שיעורי ספורט  בנקודות זכות אקדמי   .5
חלק מהמחלקות להשתתף בקורסי ספורט מאפשרות ב,  ומדעי הבריאותטבעמדעי ה, הנדסהלמדעי ההפקולטות 

  .ניתן לצבור עד שתי נקודות. )קורס חצי נקודת  ל( עבורם ולקבל נקודות זכות
  .בחירת הקורסים נעשית בתקופת הייעוץ

  

  :המלצות לגבי ביטוח בריאות וביטוח אישי.  6

כל הפעילויות שנעשות .  הדרכהמתקיימות פעילויות ספורט בהדרכה וללא, גוריון-במרכז הספורט באוניברסיטת בן  .1

  .ידי המשתתף הן על אחריותו האישית- על

שימוש במתקני ספורט או , בכל  פעילות גופנית יש חשש לפגיעה אישית או בריאותית כתוצאה ממאמצים גופניים  .2

  .בשל תנאי השטח

  :הנהלת מרכז הספורט ממליצה לעוסקים בכל פעילות גופנית כדלקמן  .3

  .דיקה רפואית ולקבל אישור מרופא לעסוק בפעילות שיש בה מאמץ גופנילעבור בכל שנה ב  .א

מרכז הספורט אינו (לעשות ביטוח אישי המכסה פגיעות במסגרת פעילות גופנית וספורט   .ב

 )מבטח את המשתתפים במסגרתו בשום ביטוח

  .לא לעשות מאמץ גופני בתנאי מזג אויר קשים  .ג

      

   il.ac.bgu.sport.www: פרטים נוספים באתר האינטרנט

 
  

 היחידה למעורבות חברתית
 

תושבי הנגב ומהווה את החוליה המרכזית למען  עשורים 3 -ה פועלת למעלה מהיחידה למעורבות חברתית באוניברסיט
סטודנטים נותנים מזמנם בהן , ביחידה פועלות מספר תכניות. המקשרת בין האוניברסיטה ובין הקהילה בדרום

סיוע בקליטת עלייה , צמצום פערים לימודיים וקידום הנגישות להשכלה גבוהה: ומכישוריהם לקידום המטרות הבאות
ובנוסף מפעילים מערך של פעילות , הסטודנטים משתלבים בארגונים ובמוסדות שונים בקהילה. וסיוע לאוכלוסיות שיקום

  .תלאלו שאין ידם משג, לשעות הפנאי
  

בה הם נחשפים לקשיים עמם , עוברים הסטודנטים הכשרה עיונית, החולשת על מרבית אזור הנגב, לצד עשייה חברתית זו
רגישות , מטרת ההכשרה העיונית לפתח בקרב הסטודנטים מודל של מנהיגות בעלת מודעות. מתמודדת החברה הישראלית

  .וסיית הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראלחברתית ומוטיבציה לפעול ולהביא לשיפור מצבה של אוכל
  

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

http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
http://www.sport.bgu.ac.il/
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  :באה לידי ביטוי בתכניות הבאות, הרוח בשמה פועלת היחידה

  
  "הדירות פתוחות"תכנית . א
שבע -באחת מהשכונות הוותיקות בבאר, ארנונה ועלויות אחזקה, מים, תמורה לדיור בדירה מרוהטת פטורה משכר דירהב
ילדים ומבוגרים , סדנאות ופעילויות העשרה למען תושבי השכונה, סטודנטים מפעילים מגוון רחב של חוגים, )' או יא', ד', ג(

  .ש" ש8בהיקף ממוצע של , כאחד
  

  .יתרת לימודים של שנתיים לפחותעדיפות לם סטודנטים בעלי מודעות חברתית גבוהה ויכולת הדרכה עם לתכנית מתקבלי
  
  תכניות להכשרת סטודנטים. ב
  
   " התכנית למנהיגות-קרן משה ". 1

תוך שימת דגש על , )אוקונומי נמוך-עדיפות לסטודנטים במצב סוציו(מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים למנהיגות 
. מפתח בחברה ובעלי רגישות חברתיתעל מנת לראותם ממלאים בעתיד תפקידי , נות אישית ופעילות חברתית וציבוריתמצוי

  :לשם כך הכשרת הסטודנטים נעשית בשני מישורים
י "וכן השתתפות בפרוייקט יזמות המוצא לפועל ע, ושבת עיוןימי סיור , סדנאות, ש הכוללת הרצאות" ש4הכשרה עיונית בת 

  .דנטיםהסטו
 שבע והסביבה- בבארמשתתפת בהםחד מהפרויקטים החברתיים שהיחידה ש הכוללת פעילות בא" ש4הכשרה מעשית בת 

  .בפעילויות ייחודיות שהיחידה מארגנת בקהילהאו 
 

מתחייבים , המתקבלים לתכנית. ללימודיהם' או ב' לתכנית מתקבלים סטודנטים הלומדים בכל הפקולטות בשנים א
 . תום לימודיהםדעלהשתתף בה 

  .לשנת פעילות ₪ 10,000  המלגה הוא סך
  
  תכנית פעילי ציבור. 2

, עוסקים בנושאים חברתיים, סוכני שינוי חברתייםעוברים הסטודנטים הכשרה להיות , "מנהיגות-פעילי ציבור"במסגרת 
  .לומדים על הקשיים והפערים בחברה הישראלית ומקבלים כלים למנהיגות

  :ש" ש8ים לפעילות בהיקף של הסטודנטים נדרש
   שעות במגוון פרויקטים חברתיים בתחומי ההשכלה והרווחה4
  .סדנאות יום סיור ושבת עיון, הכשרה עיונית הכוללת הרצאות שעות 4

  .לשנת פעילות ₪ 8,500סך המלגה הוא 
  
  תכנית מלגות המשותפת לאוניברסיטה ולקרן גרוס. 3

 באמצעות קבלת מלגה, ודנטים בקהילה תוך סיוע כלכלי לסטודנטים החברים בהמטרת התכנית להעצים את מעורבות הסט
 מפגשים קבוצתיים במהלך 4- בוכן משתתפיםש " ש4 בהיקף של פועלים בתכניות חברתיות שונותחברי התכנית . מקרן גרוס

  .השנה
  .לשנת פעילות ₪ 5,000 המלגה הוא סך

  
שרות לאומי שלהם וטרם מימשו שנתיים סיוע /ים מתום שרות החובה שנ5התכנית מיועדת לסטודנטים שטרם מלאו להם 

  .מקרן גרוס
  
  

 המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ
  

הוקם במטרה להדק את הקשר בין האוניברסיטה לבין , גוריון בנגב-המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן
. הארגון והחברה, התרבותיים והמקצועיים של הפרט, לייםהמרכז פועל להעשרת החיים האינטלקטוא. הציבור הרחב

פונה המרכז אל קשת רחבה , באמצעות המשאבים האקדמיים של האוניברסיטה ומכלול המרצים והמדריכים המלמדים
  .120 עד 12לבני , בחברה
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  תוכניות ללומד הבוגר
ניתן להשתתף  . ניות ואפשרויות ללמידהבמסגרת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מוצעות ללומד הבוגר מגוון תכ

בהשתלמויות , בלימודי הסבה והתמחות מקצועית, )לצבירת נקודות זכות או לשמיעה חופשית(בקורסים אקדמיים 
  .בימי עיון ועוד, בשפות ותרבויות, בקורסי העשרה, מקצועיות

  
  קורסים אקדמיים

  
  קורסים לתואר ראשון במדעי הרוח והחברה

המתקיימים , הרוח והחברה מאפשרת לציבור הרחב להשתתף במגוון עשיר של קורסים אוניברסיטאייםהפקולטה למדעי 
  .בהוראה פרונטלית לסטודנטים

  
ידי -המוכרות על, הקורסים האוניברסיטאיים הינם ללא תנאי קבלה ועם אפשרות לצבור נקודות זכות לתואר ראשון

. ם חייבים לעמוד בכל הכללים והמטלות האקדמיות החלים על הקורסהמשתתפים החיצוניי. גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
  .אם וכאשר יתקבלו ללימודים אקדמיים במחלקה הרלוונטית, המשתתפים החיצוניים יוכלו לקבל הכרה בנקודות הזכות

  
טלות ללא צבירת נקודות זכות לתואר וללא מילוי מ, ניתן להשתתף בקורסים האקדמיים גם במעמד של שמיעה חופשית

  .הקורס
  קורסים לתואר ראשון ושני בבית הספר לניהול

, תנאי הקבלה. או לצבירת נקודות זכות" שומע חופשי"בית הספר לניהול מאפשר להשתתף בקורסים לתואר ראשון ושני ש
  .ההשתתפות ותנאי ההכרה בקורסים מפורטים לגבי כל קורס בנפרד

  
  קורסים לתואר שני במדעי ההנדסה

י ההנדסה באוניברסיטה מאפשרת לבוגרי מדעי ההנדסה ומדעי הטבע להשתתף בקורסים הניתנים הפקולטה למדע
בתנאי שעמדו בכל המטלות והחובות , ההשתתפות מאפשרת צבירת נקודות זכאות לתואר שני. לסטודנטים לתואר שני
  .מפורטים בנפרד, ההשתתפות וההכרה בקורס, תנאי הקבלה. האקדמיים הנדרשים

  
  פיתוח אישימקצועית ולהתמחות ולהסבה  לקורסים

  
  מקצועיתוהסבה קורסים להתמחות 

מגוון . להעמקת הידע בתחום המקצועי ולהתעדכנות בחידושים המקצועיים, קורסים אלה מיועדים לרכישת מקצוע
 .ים ארגונייםפי צרכ- כימיה ותיירות ונושאים ייחודיים על, שיווק, הנדסה, פיננסיים, התחומים הינו גדול וכולל ניהול

או לקבוצת לומדים המופנית על ידי ארגון או , הקורסים מיועדים ללומד הפרטי המעוניין להתמחות ולהעמיק ידע מקצועי
  .מפעל

ניתן לקיימם בכיתות באוניברסיטה או בארגון או המפעל המזמין את . מרבית הקורסים מוכרים לגמול השתלמות
  .ההשתלמות

  
  יתפיתוח והעצמה אישקורסים ל
פיתוח קריירה , סדנת תדמית,  זו מוצע ללומד הפרטי מגוון תחומים המיועדים לפיתוח אישי כגון יסודות האימוןבמסגרת

  .ועוד
  

, היסטוריה: קורסי העשרה להרחבת הדעת ולהנאה בנושאים רבים ומגווניםגם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מקיים 
י מיטב "כל הקורסים ניתנים ע. עודו צילום,  כתיבה,ציור, סדנאות יצירה ברישום, אמנות, תקשורת, בריאות, כלכלה, חברה

  .המרצים מהאוניברסיטה או מחוצה לה
  

, אנגלית, עברית:    בין היתר מתקיימים קורסים בשפות. במרכז דגש מיוחד לחטיבת השפות כוללת היצע רב חובק יבשות
חלקם ניתנים גם בקבוצות קטנות . הקורסים נלמדים ברמות שונות.  רוסית,סינית, יפנית, יידיש, איטלקית, ערבית, ספרדית

  .ואף בהוראה פרטנית
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  ה"מלג
אים ותחומי ושתכנית ייחודית לגימלאים המתנהלת בשעות הבוקר בהיקף שעות מצומצם במגוון נ. לגימלאי הלומדמועדון 
  .עניין

  
   לימודי מדע ודעת לנוער- ן"למד

  
. '  יב- 'הינה יחידה בתוך המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ הפונה לבני הנוער בכיתות ה, ת לנוערן  לימודי מדע ודע"למד

מחשבים , קולנוע, משפטים, מתמטיקה,  רפואה-במסגרת היחידה  פעולים חוגים לבני הנוער בתחומי עניין שונים ומגוונים
ימי עיון ומדע ,  כמו כן מפעילה היחידה. קוש ולדרישההחוגים מיועדים לקהל הפרטי ולקבוצות מאורגנות בהתאם לבי. ועוד

  .  ש והפריפריה"המתקיימים בקמפוס האוניברסיטה ומיועדים לקבוצות מאורגנות מב
  "נוער חוקר מדבר"

 שמטרתה לעודד בני נוער למצוינות במדעים ולחשיבה מדעית דרך ביצוע "לגאסי"יוע קרן בסתכנית חדשה שהוקמה 
מחנה קיץ , הנחיית עבודות ביוטופ ואקוטופ, ימי מדע בנושאי מדבר: בתכנית מספר פעילויות. רמחקרים בנושאי המדב

 תחרות לאומית של עבודות גמר - הנחיית עבודות גמר בנושא המדבר וגולת הכותרת, במכונים לחקר המדבר בשדה בוקר
  .וביוטופ

  
  פעילויות קיץ - ן "למד

  :ונות המיועדות לבני הנוערפעילויות קיץ מגו, ן מתקיימות"במסגרת למד
 "אוניברסיטה בהישג יד ". ימים של לימוד שני נושאים מתוך מבחר עשיר של תחומי מדע10',  ו-'ה לבוגרי -"מעורב מדעי"
ה קיץ המיועד המסבסדות מחנ,  ולמשרד החינוךי"קרן רשמפעל חינוכי משותף ל,  פרוייקט המשותף עם עמותת בשער–

  .ילמדו שני נושאים מתוך מבחר עשירהמחנה המדעי במהלך ',  יא- 'לבוגרי ט
  100 פרוייקט –ן "למד

מהפקולטות למדעי  יחד עם סטודנטים מן המניין, ב משתתפים בקורסים אקדמיים"י-א"ם מצטיינים מכיתות יתלמידי
  .ומדעי הרוח והחברה, למדעי ההנדסה, הטבע

  
  התוכנית האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה

 את החטיבה האקדמית של התוכנית לקידום הנגישות תביעישרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מפעיל זו השנה ההמ
לאוניברסיטה ללמוד  מקצועות ' מידי יום ו, תלמידים מצטיינים 1000 - מגיעים כ, במסגרת הפרוייקט . להשכלה גבוהה

הנושאים הנלמדים הם מכל .  ת זכות אקדמיותשחלקם אף  מזכים את אלו שעמדו בתנאי המעבר בנקודו, אקדמיים 
מטרת התוכנית היא כמובן .  מדעי הרוח והחברה ובית הספר לניהול, מדעי הטבע, רפואה,  הנדסה, הפקולטות באוניברסיטה

ולהראות להם שהאוניברסיטה אינה מגדל שן , לקרב בין בני הנוער ברחבי הנגב ובין האפשרות ללימודים אקדמיים בעתיד
 מבאר - בתי ספר ברחבי הנגב 28 - התלמידים   מגיעים מ.  נגישה לכל מי שמעוניין ומוכן להשקיע מאמצים לשם כךאלה 
  .משרד החינוך  ובנק לאומי, עתידים, קרן רשי,  מדערום-ושותפים  להפעלתה ובסיבסודה, שבע

  
  בין השעות, 1חדר , 1בנין , וביהוקריית ט, לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ

  08 -6472626: קווי- טלפון רב, 16.00-08.00 
  uces@ bgu.ac.il:    דואר אלקטרוני
 http://bgu.ac.il/uces:   אתר באינטרנט

  
  

  ח" פר–יקט החונכות פרו
  
  .סיטאות בארץוסניפיו בכל האוניבר, ח הינו פרויקט חונכות שמרכזו במכון ויצמן למדע ברחובות"פרויקט פר. 1

 3,000-וכוללת קרוב ל,  שנים והיא בין הגדולות בארץ30 -גוריון בנגב פועלת תכנית החונכות מזה כ- באוניברסיטת בן
  .סטודנטים חונכים

  
י "הדבר נעשה ע. אך בעלי פוטנציאל לצמיחה, אקונומי נמוך יחסי-מטרת החונכות היא מתן עזרה לילדים בעלי רקע סוציו. 2

  . ח מוצא אותו כמתאים לקבלת חונך"הספר המליץ עליו ופר- אשר בית, לכל ילד, אישיהצמדת חונך 
הספר לחינוך -בתיכוניים במסגרת של הכנה לבחינות הבגרות ובבתי, בחטיבות ביניים, ספר יסודיים- הפעילות מתקיימת בבתי

  .לשעתיים בכל פעם, פעמיים בשבוע, מיוחד
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יציאה , קריאה משותפת של עיתונים, מקנה לו ידע כללי,  משחק איתו משחקים שונים,החונך עוזר לחניך בהכנת שעורים. 3

  .דבר התורם רבות לקידום הנוער בחברה הישראלית,לטיולים ומפתח קשר אישי עם החניך ומשפחתו
  
ילדי , )מהתסמונת דאון וכדו, CP(בתחום החונכות האישית מוצעת גם עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות עם בעיות בריאות . 4

  .ליקויי שמיעה וראיה ומתבגרים, אסירים
  
אותם הם שואלים לתקופות , לעזרתם של הסטודנטים החונכים והילדים עומדים מרכזי העשרה שבהם ספרים ומשחקים. 5

בו , ע החווידןנוסף על כך לרשות החונכים והילדים עומד מוזיאו. סרטי קולנוע מוקרנים בכל יום בשבוע לילדי התכנית, קצרות
  .ישנם מוצגים מדעיים חווייתיים לילדים ולמבוגרים וכן סדנאות יצירה בנושאים שונים

  
כל זאת , קוסמים ופעילויות שונות, עם אומנים,  שוניםם בחגים ובעיתוייםח אירועי"במהלך השנה מקיימת מנהלת פר. 6

  .לגיוון הפעילות בפגישות שבין הילד לחונך
  
יכול הסטודנט להשתלב בכל אחד , וכיום מלבד החונכות האישית, פרויקט בכיוונים נוספיםבשנים האחרונות התפתח ה. 7

חינוך (ב "חל: ח עובדים עם קבוצות או כיתות בתחומים שונים"בהם סטודנטים של פר,  ממספר פרויקטים ותוכניות ייחודיות
מרכזי העשרה , )טיבות ביניים בנושאי כימיההדרכת תלמידי ח(טבע הכימיה , ח בטבע"פר, )חינוך למדעים(ד "חמ, )לבריאות

  .ופרויקטים נוספים שנפתחים מדי שנה) הפעלת מרכזים עם מחשבים ומשחקים(
  .ומשכורת קבועה)  שעות שבועיות20 -כ( תפקיד ניהולי -ת/ניתן להגיש מועמדות לרכז, בתום שנת חונכות

  
התכנית מקיפה גם את . כן בעיירות הלוויין בדרום עד אילתו, שבע-ח עובדים בכל שכונות באר"הסטודנטים החונכים בפר. 8

    .שבע- י חונכים המגיעים לישובים הבדווים סביב באר"המגזר הערבי ע
  
ח לצורך "כן מוכרת הפעילות בפר-כמו. לא כולל נסיעות,   4,562₪בגובה של , תמורת עבודתו מקבל כל סטודנט מילגה. 9

  .מיתזכאות למלגות דיקן ולמלגות רשות מקו
  

  .ח"ניתנת מלגת עידוד נוספת מטעם פר, לאיזורים פריפריאליים מסוימים
  

  il.org.perach.wwwח או באתר "פרטים במשרדי פר
  

  
  

  אגף מחשוב ומערכות מידע
  

 08-6461151:   טלפון212 חדר 34בניין , ש מרקוס"עקמפוס 
, ידע הוא הגורם האחראי על תכנון ופיתוח מערכות המחשוב והתקשורת המרכזיות באוניברסיטהאגף מחשוב ומערכות מ

  .ועל הטמעת טכנולוגיות חדשות לקידום התשתיות של מערכות אלה
מתוך ראייה כוללת ואינטגרטיבית לשם מתן , האגף אחראי על התכנון והיישום של מערכות המידע הניהוליות באוניברסיטה

  . הולם לצרכי הארגוןמענה ניהולי
-המתמנית על, ידי הוועדה למדיניות המחשוב- מדיניותו מונחית על. ל"סגן נשיא ומנכל מחשוב ומערכות מידע כפוף ל"סמנכ

האגף מורכב ממחלקת מערך המחשוב ומחלקת מערכות . ל"סגן נשיא ומנכידי הרקטור והוועדה למחשוב מנהלי בראשות ה
  . מידע

  
  

  מחלקת מערך המחשוב
 08-6461151 :  טלפון58 ובניין 62בניין , ש מרקוס"מפוס עק

מערך המחשוב האוניברסיטאי הינו המסגרת הארגונית המופקדת על פיתוח ותחזוקת שירותי תשתיות המחשוב והתקשורת 
על פיתוח ההוראה המתוקשבת באוניברסיטה ועל מתן יעץ מחשובי , ההוראה ומערכות המידע המנהליות, לצרכי המחקר

  .יישום פתרונות מחשוב מתקדמים לחברי הסגל האקדמיל
מנהל  מערך המחשוב הינו הגורם האחראי על יישום טכנולוגיות חדשות בתחומי המחשוב והתקשורת והטמעתן 

  .כמו כן מהווה דרג מקצועי בכיר לתמיכה במערכות המחשוב בהוראה ובמחקר. באוניברסיטה

http://www.perach.org.il/
http://www.perach.org.il/
http://www.perach.org.il/
http://www.perach.org.il/
http://www.perach.org.il/
http://www.perach.org.il/
http://www.perach.org.il/
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, תמיכת מחשוב, תקשורת והפעלה, מחשוב אישי, רכות הפעלה מרכזיותמע: מנהל מערך המחשוב ממונה על המדורים
  .טכנולוגיות למידה ויעץ ובסיסי נתונים ותשתיות אינטרנט

  
  מדור מערכות הפעלה מרכזיות

  .08-6461745:   טלפון10 חדר 58בניין , מערך המחשוב, ש מרקוס"קמפוס ע
 כגון , סביבות מחקר מתקדמות, מעה של מערכות הפעלההקמה והט, מדור מערכות הפעלה מרכזיות מופקד על בחירה

High performance computing clustersומערכות אבטחת המידע בהתאם לצרכי הארגון .  
 ורכישה של מערכות מחשב וחבילות תוכנה לתמיכה בהוראה ץוכן בייעו, כמו כן הינו אחראי לתחזוקת מערכות אלה

ר נותן ייעוץ לחברי הסגל אקדמיים בנושא תכנון והקמה של סביבות מחשוב המדו. LINUX / UNIXבסביבת , ובמחקר
  . מתקדמות

  .בנוסף אחראי המדור על מערכות האחסון והגיבוי המרכזיות ועל אבטחת המידע
  

  מדור מחשוב אישי
 08-6461162:  ג טלפון38 חדר 62בניין , מערך המחשוב, ש מרקוס"קמפוס ע

  ). ותואמיוIBM-PC, מקינטוש(רה והטמעה של טכנולוגיות בתחום המחשוב האישי מדור מחשוב אישי מופקד על בחי
  .והדרכה בתחומים אלה, כולל יעוץ בבחירה, המדור נותן תמיכה בתוכנה ובחומרה

  . הקמה ותחזוקה של כיתות המחשב הציבוריות להוראה ברחבי האוניברסיטה, כמו כן עוסק המדור בתכנון
  

  מדור תקשורת והפעלה
 08-6461159:   טלפון14 חדר 62בניין , מערך המחשוב, ש מרקוס"ס עקמפו

יישום ותחזוקת תשתיות תקשורת הנתונים הפנימית , פיתוח,  מדור תקשורת והפעלה מופקד על תכנון– בתחום התקשורת
  .גוריון-והחיצונית של אוניברסיטת בן

ל התחזוקה של שרתי המחשוב המרכזיים  מדור תקשורת והפעלה מופקד על התפעול השוטף וע–בתחום ההפעלה 
  .באוניברסיטה

  
  מדור תמיכת מחשוב

 08-6477171:   טלפון3 חדר 58בניין , מערך המחשוב, ש מרקוס"קמפוס ע
. על פי סל השרות,סיוע ופתרון תקלות לכלל משתמשי המחשב באוניברסיטה, מדור תמיכת מחשוב מופקד על מתן תמיכה

דואר , שימוש במחשבים אישיים במעונות, wirelessת תפעוליות הקשורות למערכת האלחוט בין השאר מסייע המדור בבעיו
  .בנוסף מתחזק המדור ומנהל חלק ניכר ממחשבי העובדים במחלקות המנהליות. אלקטרוני ועוד

  
  מדור טכנולוגיות למידה ויעץ

 08-6461165:  טלפון2 חדר 62בניין , מערך המחשוב, ש מרקוס"קמפוס ע
המערכות . הדרכה ותמיכה של מערכות להוראה מתוקשבת, הטמעה, כנולוגיות למידה ויעץ מופקד על בחירהמדור ט

  .Moodle ומערכת Highlearnהעיקריות הן מערכת 
  . לאנשי הסגל האקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום התוכנות המדעיותץכמו כן עוסק המדור בייעו

  
  אינטרנטמדור בסיסי נתונים וטכנולוגיות 

 08-6477163:  טלפון4 חדר 58בניין , מערך המחשוב, ש מרקוס"קמפוס ע
  .המדור מטפל באחזקת מסדי הנתונים המרכזיים ובפיתוח התשתית לאתרי האינטרנט באוניברסיטה

  
  

  מחלקת מערכות מידע
 08-6477732:   טלפון34בניין , ש מרקוס"קמפוס ע

  .צוב ופיתוח מערכות המנהל באוניברסיטהעי, מחלקת מערכות מידע אחראית על תכנון
  

  מדור מערכות מידע מנהל תלמידים 
  08-6461548 :  טלפון106 חדר 70בניין , ש מרקוס"קמפוס ע
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יישום ותחזוקת מערכות המידע התומכות בכלל פעילויות , הינו הגוף המופקד על פיתוח, מדור מערכות מידע מנהל תלמידים
שכר , ניהול בחינות, מעקב אקדמי, יעוץ לקורסים, רישום(גוריון בנגב -ים באוניברסיטת בןהניהול של אוכלוסיית הסטודנט

  ).'מעונות וכו, מלגות, לימוד
  
  

  מדור מערכות מידע מנהליות
  08-6461592:   טלפון112 חדר 34בניין , ש מרקוס"קמפוס ע

תורמים (מידע לניהול כללי באוניברסיטה מדור מערכות מידע מנהליות הינו הגוף המופקד על פיתוח ותחזוקת מערכות 
  .וכן מטפל בפיתוח מערכת משאבי אנוש חדשה) קידום מרצים, מלגות, מינויים אקדמיים, חוזי מחקר, ותרומות

  
  צוות מערכות מידע פיננסיות ותקציביות

  08-6472101 :  טלפון12חדר , 71ש מרקוס בניין "קמפוס ע
הטמעה ותחזוקת מערכות המידע המנהליות של אגף הכספים , ת אחראי על פיתוחצוות מדור מערכות פיננסיות ותקציביו

  .ואגף תכנון תקציב וכלכלה
  

  צוות מחשוב לוגיסטיקה ובינוי
  08-6472721  317חדר , בניין עין גדי 

  .הצוות מטפל בתשתיות המחשוב של האגפים לוגיסטיקה ובינוי וכן במערכות מידע שתומכות באגפים אלה
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  הרוח והחברה למדעיה בפקולט טלפוני� של המחלקותמספרי ה
  

  חדר  בניי�  טלפו�' מס  חטיבה/ש� המחלקה  

    305  72בניי�    6477777  מזכירות הפקולטה

  307  72בני�   6477777  מזכירות תואר שני

  408  72בני�   6461092  והמזרח הקדו�ארכיאולוגיה מקרא 

  409  74בני�   6461132  ספרות עברית

  434  74בני�   6472092  ריתלשו� עב

  533  72בני�   6461455  לימודי המזרח התיכו�

  של ע� ישראל היסטוריה

  607  72בני�   6461101  ולימודי מדינת ישראל

  560  72בני�   6472532  מחשבת ישראל

  317  74בני�   6479018  כללית היסטוריה

  222  72בני�   6472001  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  149                          72בני�   6461863  חינו#

  147  72בני�   6461879  תעודת הוראה

  147  72בני�   6461875  

  349  74בני�   6472263  פילוסופיה

  510  74בני�   6461128  ספרויות זרות ובלשנות

  203  74בני�   6477199  אמנויות

  666  72בני�   6477767  פוליטיקה וממשל

  311  98בניי�   6472042  פסיכולוגיה 

  369  72בניי�   6472042  אנתרופולוגיה %לוגיהסוציו

  369  72בני�   6472042  מדעי ההתנהגות

  459  72בני�   6472266  כלכלה

  1  17בני�   6472327  עבודה סוציאלית

  222  74בני�   6461110  )כללי לשעבר. א.ב(תחומיי� %לימודי� רב

  219  74בניי�   6461110  התוכנית ללימודי מגדר

  222  74בניי�   6461110  יי�התוכנית למדעי� קוגניטיב

  220  74בניי�   6461110  התוכנית לניהול ויישוב סכסוכי�

  407  72בני�   6472461  אנגלית כשפה זרה

  409  74בני�   במחלקה לספרות עברית  כתיבה

    546   72בני�   6477211  תקשורת

    421  72בני�   6461901  הוראת המדעי� והטכנולוגיה

  607  72בני�   וריהבהיסט  חטיבה ללימודי צבא ובטחו�

  222  72בני�   6472391  �יחטיבה ללימודי� אורבני

  203  74בני�   6477199  חטיבה לאמנויות

  317  74בני�   במחלקה להיסטוריה  חטיבה ללימודי העול� הקלאסי

  219  74בני�   בלימודי� רב תחומיי�  למגדרחטיבה 

  560  72בני�   במחשבת ישראל  חטיבה ללימודי אגדה והלכה

  327   74 בני�  6461148  ודי� אוסטרו גרמניי�חטיבה ללימ
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  409  74בני�   במחלקה לספרות עברית  חטיבה ללימודי פולקלור

  349  74 בני�  במחלקה לפילוסופיה  חטיבה למחשבה מדינית חברתית

      במחלקה למקרא  %תרבותי %חטיבה הנצרות הקדומה בהקשר דתי

  408  72בניי�   ארכיאולוגיה והמזרח הקדו�    היסטורי%

  666  72בניי�   במחלקה לפוליטיקה וממשל  חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית  

  222  74בניי�   בלימודי� רב תחומיי�  חטיבה ללימודי יהדות מודרנית  

  409  72בניי�   במחלקה לספרות עברית  ספרויות יהודיותחטיבה ל  
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  שויות הפקולטהר

  דיק� הפקולטה         משה יוסטמ�' רופפ

  והמזרח הקדו�ארכיאולוגיה ראש המחלקה למקרא                   ודד תמוזר ע"ד

  ראש המחלקה לספרות עברית            יגאל שוור+' פרופ

  ראש המחלקה ללשו� עברית  חיי� כה�' רופפ

  ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכו�  רלי שכטרר "ד

  ישראלראש המחלקה להיסטוריה של ע�              אברה� גרוס' רופפ

  ראש המחלקה למחשבת ישראל  זאב גריס' רופפ

  ראש המחלקה להיסטוריה כללית  ר יוליה אוסטינובה"ד

  ראש המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי              ד� בלומברג' רופפ

  ראש המחלקה לחינו# והכשרת מורי�          חנו# פלו�' רופפ

  ופיהראש המחלקה לפילוס               יקיר לוי�ר "ד

  ספרויות זרות ובלשנותלראש המחלקה                מרק גלבר 'פרופ

  ראש המחלקה לאמנויות   אפל%מ�'קטרי� קוג 'פרופ

  ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל  ניב גורדו� ר"ד

  לפסיכולוגיהראש המחלקה          נחשו� מיר�'  רופפ

  אנתרופולוגיה  %ראש המחלקה לסוציולוגיה  לב גרינברג' פרופ

  למדעי ההתנהגות התוכניתראש   אביעד רז' רופפ

  ראש המחלקה לכלכלה        ענר סלע' רופפ

  ראש המחלקה לעבודה סוציאלית  לאה קס�' פרופ

  תחומיות%לתוכניות רב מחלקהראש ה  קי� אמנו�'קרקוצ% ר רז"ד

  ראש היחידה לאנגלית כשפה זרה         רחל זיכר' גב

  ראש המחלקה לתקשורת    ד� כספי' פרופ

  ראש התוכנית להוראת המדעי� והטכנולוגיהמ .מ  ר משה ברק"ד

  נהל הפקולטהראש מ  רי        מרחל ד' בג

  נהל הפקולטהעוזר ראשי לראש מ  חוה ליידר             ' בג

  עוזר לראש מנהל הפקולטה ללימודי מוסמכי�  עידית מזרחי         ' בג

  ומינויי� עוזר לענייני מלגות   שטרית%טלי ב�' גב

  

  :וסדות הפקולטה לענייני תלמידי� והוראהמ

המחקר וההנהגה , האהמועצה מחליטה בכל ענייני ההור. הוא המוסד העליו� של הפקולטה % ועצת הפקולטהמ

  .האקדמית של הפקולטה

  

בנוהלי , קיימות ובחדשות, הלימודי�%בתוכניות %דנה בכל התחומי� הקשורי� בהוראה  %   ועדת ההוראהו

  .ובענייני� הנוגעי� למנהל התלמידי� והפקולטה, כי� לשיפור�ההוראה ובדר

  

  .השוט- של חיי הפקולטה בכל התחומי� המסייעת לו בניהול, הרשות המבצעת שליד הדיק� % ועדת הפקולטהו

  

  .לימודי� חדשות% מתכננת תוכניות %  ועדת התכנו�ו
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ת וממונה על ניהול תקי� של ענייניה� מרכזת את הטיפול בסטודנטי� באמצעות המחלקו % זכירות הפקולטהמ

  .האקדמיי� והמנהליי� של הסטודנטי�

  , תכניות הלימודי�, המזכירות מטפלת בכל הנושאי� האקדמיי� והמנהליי� הנוגעי� לסדרי הלימודי�

  . אישורי לימודי� ועוד, טיפול בפניות לועדת הוראה פקולטית, יעו+ והרשמה לקורסי�

בבניי� צוקר , נמצאת בקרית האוניברסיטה ללימודי מוסמכי�, לימודי תואר ראשו�ל מזכירות הפקולטה ימשרד

  . 308חדר , )72(גור� %גולדשטיי�

  k_informationwww.bgu.ac.il/kios: קיוסק המידע www.bgu.ac.il: כתובת אינטרנט

 –הקוד והסיסמה נמצאי� בפנקס התשלומי� הנשלח על ידי מדור חשבונות סטודנטי�  %לסטודנטי� חדשי� (

נספח  –סטודנטי� ותיקי� ששכחו את קוד המשתמש והסיסמה יוכלו לראות� בפנקס התשלומי� . 3' נספח מס

  ).   13' מס

אנא  –קלת בה ואשר עלולה להפריע למהל# לימודי# הסדיר בכל בעיה שנת, בכל עניי� שלא נמצא לו מענה בשנתו�

פנה למזכירות הפקולטה על מנת שנוכל לעזור ל# או להדרי# אות# ובמידת הצור# להפנות# לרשות המתאימה 

  . והמוסמכת לטיפול בענייני#

נית� , קולטהאו של מזכירות הפ/בענייני� שלא מצאו את פתרונ� במסגרת הטיפול השגרתי של מזכירות המחלקה ו

  . לפנות בכתב אל ראש מינהל הפקולטה

  : או בדואר אלקטרוני" צור קשר"דר#  http://hsf.bgu.ac.il:: פניות נית� להפנות דר# אתר האינטרנט

 hsf@bgu.ac.il: תואר ראשו�

  mizrahii@bgu.ac.il: תואר שני

 taliben@bgu.ac.il: תואר שלישי

 

  :במזכירות הפקולטה תעודת הוראהו עות הקבלה לתואר ראשו�ש

  

      12:30%14:30  בי� השעות  'ד', יו� א

    9:30%11:30  בי� השעות  'ד', ג', ביו� 

    

      

  

  :שעות הקבלה לתואר שני

  

    11:30%12:30  בי� השעות  ' ה%'ימי� א
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  ימודי התואר הראשו�ל

  

�ימודי� לקראת התואר הראשו� ל B.A  

  .משכי� שלוש שני�נלימודי� לקראת התואר הראשו� ה

שעה שבועית אחת במש# סמסטר אחד . נקודות זכות כדי להיות זכאי לתואר הראשו� 120ל התלמיד לצבור ע

  .אלא א�  נאמר אחרת בתיאור הקורס, ער# לנקודת זכות אחת%כלל שוות%היא בדר#) שעה סמסטריאלית(

  

, לי� לימודי התמחות במסלולי� שוני�לוכו, לימודי� מאורגני� במחלקות לפי התוכניות המתוארות להל�ה

הלימודי� . (והפקולטהשפות זרות ולימודי חובה ובחירה כלליי� לפי דרישות המחלקות , עזר והשלמה%לימודי

  . )הלימודי� שני סמסטרי�%יאלית בשנתמתקיימי� במתכונת סמסטר

  קודות זכותנ

  :לדוגמה, חלק מהקורסי� בפקולטה אינ� מקני� נקודות זכות)  א(

  ) .2פרט לרמת מתקדמי� (אנגלית כשפה זרה         

  :לדוגמה. נהכאשר לכל חלק מספר מחשב שו, שעורי� רבי� מחולקי� לשני חלקי�)  ב(

  ;)2(' חלק א %פרקי� נבחרי� בספר שמואל       

  ;)2(' חלק ב %פרקי� נבחרי� בספר שמואל       

  '.בסמסטר ב נלמד' וחלק ב' נלמד בסמסטר א' כאשר חלק א     

  

  .לימודי� אקדמית�למיד חייב להשתת� בשני חלקי הקורס באותה שנתת

בכל ולעמוד מחדש , יהיה חייב לחזור על שני חלקי השיעור' ב של שיעור ולא למד חלק' למיד שסיי� חלק את

הציו� הסופי עבור שני . לא יינת� ציו� על חלק אחד בלבד של הקורס –דרישותיו בשנת לימודי� עוקבת 

  . ורק בסו- שנת הלימודי�הקורס מטלות מילוי כל , ר לימוד שני הסמסטרי�הסמסטרי� יינת� לאח

  . ח והחברהוממי� זה הנלמדי� בפקולטה למדעי הרלל זה חל על כל השעורי� כ

%ז יחושב שכר"בקורסי� אשר אינ� מקני� נק, פי נקודות זכות בכל סמסטר%כיוו� ששכר לימוד מחושב על :ערהה

  .רטפי מספר השעות באותו סמס% הלימוד על

  בנה הלימודי�מ

)  שפה זרהאנגלית כ(די חובה כלליי� ז לימו"נק 2. במסגרת מחלקתית) ז"נק(נקודות זכות  108ל תלמיד יצבור כ

  .ז"נק 120ז לימודי בחירה כלליי� ובס# הכל "נק 10

  

  :לימודי�%תוכניות ארבעיימות ק

� 'וכנית את  

  .)ז"נק 28(  **הבובמחלקה משנית או בחטי) ז"נק 80( ימודי� במחלקה ראשית ל

  .)א"ז כ"נק 14( **ובשתי חטיבות) ז"נק 80(לימודי� במחלקה ראשית : וא

  

� ' וכנית בת  

  .)ז"נק 108( מחלקתיי� %ימודי� חדל
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  - 'וכנית גת

  .)ז בכל אחת משתי המחלקות"נק 54*( מחלקתיי� %ימודי� דול

במסגרת תוכנית זו נית� לשלב לימודי� בי� מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה בה� קיימת תוכנית לימודי� 

  .של המחלקה לניהול בבית הספר לניהול מחלקתית% מחלקתית  ובי� תוכנית הלימודי� הדו% דו

   .ראה עקרונות התוכנית בעמוד הבא

 ז"נק %56ז במחלקה אחת ו"קנ 54 :הרכב לימודיו יהיה תחומיי�%רבבמסלול ללימודי�  הבוחרתלמיד   *

  .תחומיי�%בלימודי� רב

� ' וכנית דת  

  .רוח והחברהבמדעי ה רב תחומיי�במחלקה ללימודי� ) ז"נק 112(ימודי� חד מחלקתיי� ל

  

חובתו של הסטודנט לדעת את כל התקנות וההוראות . כל סטודנט אחראי לתכנית לימודיו

סמות מפע� לפע� על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של המפורטות בשנתו� והמתפר

  .אי� בייעו  או בהרשמה לקורסי� במחשב בכדי לפטור מחובה זו. הפקולטה

  

  .הרישו� לחטיבות נעשה במזכירות הפקולטה –' סטודנט הלומד בתוכנית א** 

  

  עקרונות תוכנית הלימודי� המשותפת ע� בית ספר לניהול

התכנית מעניקה הכשרה    .מטרת התכנית לשלב לימודי ניהול ע� לימודי� מהפקולטה למדעי הרוח והחברה

  . ולבתחומי� הרלוונטיי� בפקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרה בתחומי הניהול במחלקה לניה

שילובי� אלו משקפי� את הצור# במנהלי� במגזרי� עסקיי� וציבוריי� שאינ� דורשי� התמחות מעמיקה 

  .אול� נדרשי� לידע רחב יותר) 'גיאוגרפיה וכו, ממשל, חינו#(בתחומי התוכ� השוני� 

ובמסגרת , המחלקה לניהול % תלמיד הלומד במסלול זה משתיי# במסגרת לימודיו בניהול לבית הספר לניהול 

  .לימודיו במחלקות לרוח וחברה לפקולטה למדעי הרוח והחברה

  :מבנה התואר 

 חובות לתואר נקודות זכות

 )נרש� בניהול( 2  אנגלית מתקדמי� 2

 קורסי� במחלקה לניהול 56

 קורסי� במחלקה נוספת ממדעי הרוח והחברה 54

 למדעי הרוח והחברהקורסי� כלליי� מהפקולטה  8

 כ"סה 120
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  'תכנית ג  '                    תכנית ב  '                        כנית את
  מחלקתית�דו                 מחלקתית� חד  משנית           +ראשית' חמ
  ו חטיבותא

  

  'פשרות אא                'פשרות אא               'פשרות אא

  ז"נק  54  '        מחלקה א   ז   "נק  108  לימודי המחלקה   ז    "נק   80  מחלקה הראשית ה

  ז"נק   54  '         מחלקה ב      ז                    "נק   28  מחלקה המשנית ה

  ז"נק   10   לימודי בחירה     ז    "נק    10  לימודי בחירה        ז "נק   10  ימודי בחירה     ל

   %%%%%%%%%     %%%%%%%%%%           %%%%%%%%%  

  ז"נק 118        כ   " ס ה   ז     "נק  118  כ           " ס ה      ז "נק   118  כ            " ה  ס

  

  

  'פשרות בא      'פשרות בא      'פשרות בא

  ז"נק  54      'מחלקה א  ז"נק  112לימודי� במחלקה    ז"נק   80  מחלקה הראשית  ה

        ז"נק    56  לימודי� כלליי�     בלבד לרב תחומיי�  ז"נק   28  ימודי חטיבות     ל

  ז"נק  8    לימודי בחירה  ז"נק      6   לימודי בחירה  ז"נק   10  ימודי בחירה      ל

   %%%%%%%%%     %%%%%%%%%%%         %%%%%%%%%  

  ז"נק  118      כ"סה  ז"נק  118   כ"סה  ז"נק  118        כ        " ה  ס

              

  

  לימודי חובה כלליי�  ליי�           לימודי חובה כל  ימודי חובה כלליי�                 ל

  אנגלית או                               אנגלית או        נגלית או                             א

  ז"נק   2       צרפתית       ז         "נק   2  ז            צרפתית         "נק   2  רפתית      צ

   %%%%%%%%%%     %%%%%%%%%%         %%%%%%%%%%   

  ז"נק 120       כ     " ס ה   ז         "נק  120  כ      " ז             ס ה "נק  120  כ       " ה  ס

  

  

  

  ערותה

  ;ראה להל� בפרק על שפה זרה ראשונה % אנגלית או צרפתית כשפה זרה   .א

  ספרייה ה הכרתפירוט בפרק . כל תלמיד חייב להשתת- בהכרת הספרייה בשנה הראשונה ללימודיו .ב

  .לא נית� לקבל פטור מהכרת הספריה ממוסד אחר. בהמש#        

  וק את התוכניות דעל התלמיד לב, בעת תכנו� לימודיו. לא בכל מחלקה קיימי� לימודי� בכל התוכניות .ג

  ;הקיימות        
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          B.A                                 כנית הלימודי� לתואר ראשו� ת

  תכנית  תכנית            תכנית     תכנית   סימ�         
  חד                דו             מחלקה  מחלקה      המחשב     

  מחלקתית משניתמחלקתית     ראשית                   
  ז"נק 28ז   "נק 54ז     "נק 108  ז    "נק 80                

  דעי הרוחמ
  והמזרח הקדו�ארכיאולוגיה מחלקה למקרא ה

   x  %  x              x  121  מקרא*   :סלולי�מ
            x  %  x              x  120  מקרא והיסטוריה מקראית*   

   x  %  x              x  135  ארכיאולוגיה*   
  %                 x  %  %  119  מקרא ולימודי תעודת הוראה*   

   x  -  x              x  123  מחלקה ללשו� העבריתה
   x  -  x              x  122  מחלקה לספרות עבריתה
   x  -  x              x  124  מחלקה ללימודי המזרח התיכו�ה

   x             �   x              x  127  המחלקה להיסטוריה כללית
   x                 �    x              x  125  המחלקה להיסטוריה של ע� ישראל

  x             x   %   %   167  לימודי מדינת ישראל  :מסלול
   x             �   x              x  126  למחשבת ישראלמחלקה ה
  מחלקה לספרויות זרות ולבלשנותה

   x           x   x              x  132  בלשנות, ספרות: אנגלית  :סלולמ
   x  %  x              x  131    מחלקה לפילוסופיהה
   x              x  %  %  134   מחלקה לאמנויות       ה

  מנותתולדות הא: מסלול

  %                 x  x****  %  147  )כללי לשעבר. א.ב(  תחומיי��רבימודי� ל
  

  
  
  דעי החברהמ

                                        x  %  x              x  129                 מחלקה לחינו"ה
      %                   %           %           %    130      לימודי תעודת הוראה

           %                 x  x  -    141    למדעי ההתנהגות מסלולה

  %             x  %  %  101         לפסיכולוגיה מחלקהה

  %             x  %  %          102       אנתרופולוגיה /לסוציולוגיהמחלקה ה

          **x x x   x  142                      מחלקה לכלכלהה

         x  x  x               x  128                פיה ופיתוח סביבתימחלקה לגיאוגרה

       %                   %  x  %       144    מחלקה לעבודה סוציאליתה

       x  %  x                 x  138  מחלקה לפוליטיקה וממשלה

   B.A  140  %  %  x              x %סלול מתמטיקה למ 
   B.A  146  %  %  %               x % סלול מדעי המחשב למ

  %                B.A   143  %  %  X%מסלול סטטיסטיקה ל

  
  .# המחלקה הוא של המסלול לארכיאולוגיה ע� כל אחד מהמסלולי� האחרי�והצירו- היחיד האפשרי בת      *

  .הצטרפות לתוכנית זו מותנית באישור מיוחד של היוע+ במחלקה  **  
  .ז"נק 112חד מחלקתי היק- הלימודי� הוא  תחומיי� % רב לימודי�במסלול   ****
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טיבה ח       טיבה מורחבתח  ימ� המחשבס    טיבות לימודי�ח

  מצומצמת
 14         ז"נק 28                    

  ז"נק

         x          x      154  יי�אורבנללימודי� חטיבה ה

            %           x    155  החטיבה לאמנות יצירה     

           x          %      157  החטיבה ללימודי העול� הקלאסי        

    x  %    163  ימודי� אוסטרו גרמניי�להחטיבה ל

    x  x    165    ללימודי מגדרטיבה ח

  %  x    166  **מינהל עסקי�לטיבה ח

      x           x    168  טיבה ללימודי אגדה והלכהח

      x           x    169  טיבה ללימודי פולקלורח

      x           x    150  טיבה ללימודי צבא ובטחו�ח

   x           x    171  ברתיתחטיבה למחשבה מדינית ח
  x  x    173    טיבה לתקשורתח
  %  x    174    *טיבה בכלכלה ח

  x  %    184  חטיבה באמנות ומוסיקה
  %  x    195  ***חטיבה במדעי� וטכנולוגיה

  %  x    187  חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

  -  x    188  ה ללימודי יהדות מודרניתחטיב

  x  x    189    ספרויות יהודיות
   x  -    186  היסטורי %תרבותי %בהקשר דתי קדומההנצרות החטיבה 

           %           %      152  פות זרות                       ש
         %           %      153  היחידה לאנגלית כשפה זרה 

         %           %      151        לימודי� כלליי�        
  

  אישור יוע+ המחלקה לכלכלהב  * 
  .לא נית� ללמוד בחטיבה למנהל עסקי� ללא חטיבה בכלכלה –ובצירו- החטיבה בכלכלה  באישור מיוחד**  
  באישור מיוחד***  

  

  לימודי חובה ולימודי בחירה - ימודים כלליים ל

  :אי�להשתת- בלימודי� הב ייבחל תלמיד בפקולטה כ
  
  ז"נק       2  שפה זרה ראשונה )  1(

מחלקתית                                                       % דו הלומדי� בתוכנית רב תחומיי�תלמידי לימודי� (ז "נק     10  לימודי בחירה      )  2(

  )ז"נק %4מחלקתית יחויבו ב% תלמידי� הלומדי� בתוכנית  חד, ז"נק %8יחויבו ב

  ז"נק      0  הכרת הספרייה  )  3( 

  

  B.A %בחישוב הציו� הסופי ל  ימודי� אלה משוקללי�ל

  
  
  
  

  

  

  .לימודיו הראשונה�שנתבחייב התלמיד להשתת� , לימודי שפה זרה ראשונה והכרת הספרייהב
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  פות זרותש

ספרדית , איטלקית, לטינית, יוונית, ערבית, גרמנית, צרפתית, אנגלית: אוניברסיטה ניתני� קורסי� בשפותב

  .כנו שינויי� וקורסי� נוספי�ית. וסינית

  .על מנת לקבל ציו� בקורס) 'ב+ ' א' סמס(שפה זרה במהל# שנה שלמה סטודנט חייב ללמוד 

  פה זרה ראשונהש

בשפה הזרה , ברמה הפוטרת בלבד, הציו�. חייב בלימוד אנגלית או צרפתית כשפה זרה ראשונה* ל תלמיד כ

; 2תקדמי� מ%אנגלית. (נקודות לצור# השקלול 2ומשקלו  B.A %הראשונה ייכלל בחישוב הציו� הסופי המשוקלל ל

  .)ז"נק 2כ "סה= ' ב %ו' מתקדמי� חלק א %צרפתית 

  .המחלקה לספרויות זרות ולבלשנות למידי תרט לפ*

  

  נגלית כשפה זרה ראשונהא

טרת הלימודי� באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את הסטודנט בקריאת חומר אקדמי באנגלית באופ� עצמאי מ

  . ויעיל

  .מש# סמסטר אחדשעות שבועיות ב 4ק- כל קורס הוא ה

  

  56 % יו� המעבר באנגלית כשפה זרה צ

  

סמסטרי� הראשוני� ה תתו� ארבע �נטי� לסיי� את כל לימודי האנגלית עדל כל הסטוע

  . ה�ללימודי

חייב ללמוד אנגלית החל מהסמסטר הראשו�  1סטודנט שהתקבל ללימודי� ונקבעה לו רמה נמוכה ממתקדמי� 

  .באוניברסיטה ללימודיו

 יתכנית הלימודי� יש להעדי� את לימודע� קורס אחר מהתנגשות בי� קורס אנגלית  לבמקרה ש

  .י�מחלקתיה �לימודיההאנגלית ולדחות 

חידוש הלימודי� לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי . ל יופסקו לימודיו"סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות הנ

  . אנגלית כשפה זרה

אנגלית כשפה לח� הפסיכומטרי חייב לוודא שהפטור נרש� לו במחלקה טודנט שנקבע לו פטור מאנגלית במבס

  .זרה

  רפתית כשפה זרה ראשונהצ

ברמת ) שני סמסטרי�(שעות שבועיות במש# שנה אחת  4חייב ללמוד , בוחר בצרפתית כשפה זרה ראשונהה

  .ז"נק %2הקורס ישוקלל כ %. מתקדמי�

  .מיד כדי לבחור בצרפתית כשפה זרה ראשונהש לקבל אישור� של יועצי המחלקות שבה� לומד התלי

  . 56 %בר בצרפתית כשפה זרה ראשונה עיו� המצ
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  פה זרה שניהש

רשאי� ללמוד , תלמידי� אחרי� המעונייני� בכ#. ימוד שפה זרה שניה היא חובה על תלמידי מחלקות מסוימותל

  .)פרטי� בסעי- שפות זרות( .שפה זרה שניה כלימוד בחירה

  ה כלליי�ימודי בחירל

. דות זכותונק 10בהיק- של ומחו+ לתחו� לימודיו למסלולי לימודיו  חו מל תלמיד חייב בלימודי בחירה כ

מחלקתית חייבי� בלימודי בחירה בהיק- %בתכנית חד)לשעבר כללי. א.ב( תחומיי�%רבתלמידי המסלול ללימודי� (

י� יתלמיד המעונ. � הכלליי� המופיעי� במרוכזהתלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתו# רשימת הלימודי). ז"נק 4

שאינו נכלל ברשימת הלימודי� הכלליי� חייב לקבל את אישור היוע+ המחלקתי שלו  תילבחור בקורס מחלק

אינו מופיע , דהיינו, ואישור יוע+ המחלקה המציעה את הקורס ובתנאי שהקורס אינו נכלל בתחומי התמחותו

  .מודיוכקורס חובה או בחירה במסגרת לי

ידי הפקולטה למדעי %תלמיד הבוחר בקורס הנית� על. לימודי� הכלליי� פתוחי� לתלמידי� על בסיס מקו� פנויה

  . תרגילי� ובחינות, עבודות, לרבות נוכחות, חייב לעמוד בכל דרישות הקורס, הרוח והחברה

  . ו� אותה פקולטהלמיד הבוחר בקורסי� מפקולטות אחרות חייב לעמוד בדרישות הקורס בהתא� לתקנת

  .של אותו קורס באותה שנה אקדמית' וחלק ב' לק אחתלמיד הבוחר קורס שנתי חייב ללמוד את 

  .)ראה בהמש# בפרק הד� בכללי מעבר ובחינות. לא יינת� אישור או ציו� על חלק של קורס( 

או צמצמו תחומי ) עברו ממחלקה למחלקה –שינו את תוכנית לימודיה� (סטודנטי� שעברו תחומי לימודי� 

שיש על כ# אישור ובתנאי , ז בלבד"נק 6חטיבה העודפי� עד /לימודיה� נית� יהיה להכיר לה� בלימודי המחלקה

  .מהמחלקה

  .ז"ורסי הספורט אינ� מקני� נקק

נית� ללמוד פע� אחת בלבד במסגרת הלימודי� ) %900%1....המתחיל במספר  (הקורס סוגיות נבחרות במדע את * 

  . לתואר ראשו�הכלליי� 

  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� 

ועדת . ות המחלקהיש להגיש למזכיר,  בצירו- גליו� ציוני� וסילבוס, את הבקשה.  בהצלחה במוסד אקדמי מוכר

ועדת ההוראה רשאית לפטור את התלמיד מלימוד . ההוראה תדו� בבקשה לאחר קבלת המלצה ממורה הקורס

א� שוכנעה כי התלמיד למד את הקורס ברמה ובהיק- דומי� או עולי� על הרמה וההיק- של הקורס , הקורס

י� כלליי� יש להגיש לפי אותו נוהל פטור מקורס. גוריו� בנגב%הנלמד במחלקה או ביחידה באוניברסיטת ב�

.למזכירות הפקולטה  

גוריו�� פטור על סמ" לימוד קוד� באוניברסיטת ב�  

רשאי לבקש פטור , גוריו� בנגב%תלמיד שסיי� בהצלחה קורס באחת מהמחלקות או היחידות של אוניברסיטת ב�

הציו� ישוקלל . ז שהוכר"הנקו� ובמשקל הקורס יופיע בגיליו� ציוניו של התלמיד בצי. מהקורס והכרה בציו� שקיבל

.בממוצע המצטבר לתואר  

 פטור להנדסאי  

הנדסאי בעל תואר מוכר באר+ רשאי להגיש בקשה לפטור מלימודי� בתנאי שקורס זה מקביל לקורס בתכנית 

מוכר על ידי המועצה הלימודי� של המחלקה או היחידה האקדמית שבה הוא לומד ובתנאי שלמד במוסד ה

.ובתנאי שלמד על פני שנתיי� לפחות, ה גבוההלהשכל  
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  .נוספי�מקבילי� לימודי� קודמי� אינו רשאי ללמוד קורסי�  על סמ"תלמיד אשר קיבל פטור * 

  היכולי� להוות תחלי� לימודי� כלליי� או קורסי� נוספי� במחלקות א� יתברר כי התלמיד בחר ללמוד    

  .ויתר על הזכאות לפטור והקורסי� אות� למד כא� ישתקללו לו לתואר לפטור אותו קיבל נראה בכ" הודעה כי   

  יהיהכרת הספר

התמצאות , היכרות: הכולל, בתרגיל הכרת הספרייה ג כל תלמיד חייב להשתת-"חל משנת הלימודי� תשמה

  טהתרגיל נעשה בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנ. ושימוש בספרייה

  .א נכלל בדרישות לתואר הראשו�וזכות א# ה%מקנה נקודות ואינ ילהתרג. הכנת התרגיל חלה על כל תלמיד

  .ולתלמידי� העוברי� מהמכללות וטר� תרגלו הדרכה זו, ספריה היא חובה לתלמידי שנה ראשונההכרת ה

  .ראה בפרק הד� בלימודי� הכלליי�

  טיבות לימודי�ח

  . בשנתו�של חטיבות לימודי� מופיעה להל�  שימהר

  ללי מעבר ובחינותכ

דר# . בקורסי� מסויימי� ציו� המעבר גבוה יותר. לפחות 56הציו� העובר הוא . ל קורס חייב להסתיי� בציו� עוברכ

נת סו- יעל סמ# הציו� בבח, כלל% בדר#, הציו� הסופי ייקבע. קביעת הציו� הסופי בכל קורס היא בידי המורה

  .פה במקו� בחינה בכתב%המורה רשאי לקבוע בחינה בעל. תרגילי� ועבודות, בחני�, הקורס

למועד סגירת  עדציו� זה ישוקלל (.נכשל" =0"קבל בו ציו� ילמיד שנרש� לקורס ולא ביטל אותו במועד המתאי� ת

  ).התואר

 קורס על הדר# בה ייקבעה מורה יודיע לתלמידי� בתחילתה. קורס עשויה לכלול ג� חומר ביבליוגרפיבהבחינה 

תלמיד אשר לא יופיע . ידי המרצה בסילבוס%ות אלא א� נמסר אחרת עלבכל קורס קיימת חובת נוכח. הציו�

לשלושת השיעורי� הראשוני� מיו� תחילת הקורס ייחשב כאילו לא מילא את מטלות הקורס ולא יהיה רשאי 

  .להיבח� באותו הקורס וציונו יהיה נכשל

  

בבחינות אלה חייב . מת יותרל מחלקה קובעת את היק- הבחינות שהעמידה בה� היא תנאי מעבר לשנה מתקדכ

  .במחלקות אחדות נדרש ציו� גבוה יותר כתנאי מעבר. לפחות 56התלמיד להשיג ציו� ממוצע של 

  .לא יוכל להמשי# את לימודיו באותה מחלקה עמיי� בקורס חובהפמיד שנכשל תל

  

# בלימודיו מחלקתית שלא מילא את דרישות המעבר באחת המחלקות לא יורשה להמשי% למיד בתוכנית דות

  .אול� הוא רשאי לבקש להתקבל למחלקה אחרת, באותה מחלקה

  

  .יופסקו לימודיו בפקולטה, וא לומדהלמיד שנכשל בדרישות המעבר של שתי המחלקות שבה� ת

  

רשאי לבקש  %מחלקתית או בתוכנית של המחלקה הראשית% למיד שנכשל בדרישות המעבר בתוכנית החדת

ימי� במקרי� מסו. סקו לימודיו בפקולטהיופ %שנכשל ג� במחלקה החדשה תלמיד . להתקבל למחלקה אחרת

  .יורשה תלמיד שנכשל לחזור על שנת הלימודי�

  

' בחינת סו- קורס סמסטריאלי שנית� בסמסטר א. ת סו- הקורס נערכות בחופשה שלאחר סיו� הקורסוחינב

  .תתקיי� בחופשת הקי+' סמסטר בבחינת סו- קורס סמסטריאלי הנית� ב; תתקיי� בחופשה שבי� הסמסטרי�
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  . י לוחות המודעותבג%שתאריכיה� יתפרסמו על' ומועד ב' מועד א: ל בחינות סו- הקורס תערכנה בשני מועדי�כ

  .לא יתקיימו בחינות סו- סמסטר לפני תו� הסמסטר

  כל האפשר א# מומל+ שייגש למספר בחינות גדול כ, תלמיד רשאי לחלק את בחינות המעבר בי� שני המועדי�ה

ובאתר האינטרנט של  פרק מזכירות אקדמית בתחילת השנתו�ברסיטאי בהאוניתקנו� הבחינות (.'במועד א

  )מזכירות הפקולטה

  :נאי מעבר משנה לשנהת

המחלקות רשאיות לקבוע . חטיבה/בכל מחלקה ומחלקה לפחות 65נאי המעבר משנה לשנה הוא ציו� ממוצע של ת

  .ציו� ממוצע גבוה יותר

', שיחסר לו אפילו קורס אחד משנה א, סטודנט. 'חובות שנה א כליתבצע רק ע� השלמת ' לשנה ב' המעבר משנה א

  ' ל יחולו ג� על מעבר משנה ב"הכללי� הנ. 'עד אשר ישלי� את כל המטלות של שנה א' ייחשב כתלמיד שנה א

  ).בהתא� לכ# יפתחו חלונות זמ� לרישו� לקורסי�(. 'לשנה ג

  . עד להשלמת חובותיו' ייחשב כתלמיד שנה ב' א ישלי� קורס מקורסי החובה של שנה בסטודנט של

  .ל"ישקפו א- ה� את הנ בתקופת הרישו�אישורי התלמיד הניתני� 

  

  כשלו� בקורס

במידה ובחר . רשאי לחזור עליו או ללמוד קורס בחירה חלופי, סטודנט שנכשל בקורס בחירה או לא השתת- בו

. בחישוב הממוצע הכללי" 0"%המשתקלל כ) לא השתת-" (700"ירש� בגיליו� הציוני� ציו� , ורסשלא לחזור על הק

  .הכישלו� יוצא משקלול הממוצע הסופי במעמד סגירת התואר בלבד

  . ציונו האחרו� בקורס יירש� בגיליו� הציוני�, במידה ובחר הסטודנט לחזור על קורס בחירה שנכשל בו בעבר

  ".לא לשקלול קיי� קורס מאוחר"רס תרש� הערה לצד הציו� הקוד� בקו

  . י� באישור המחלקה/י בחירה אחר/סטודנט המבקש לשפר את ציוניו רשאי ללמוד קורס

  . י� הוא בוחר לא לשקלל/על הסטודנט לציי� איזה קורס, בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר

  , שנכשל בשני מועדי� של אותה בחינה תלמיד', רשאי לחזור עליה במועד ב', למיד שנכשל בבחינה במועד את

  .לא יהיה רשאי להבח� בה פע� נוספת

  bgu.ac.ilהמופיע באתר מזכירות אקדמית  בתקנו� הבחינותאנא עיינו  –נהלי� נוספי� בנושא הבחינות 

  

  קורסי� חופפי�

  מ�  שעות תק- ג� במקרה שבאחד/המתקיימי� באות� ימי�) או יותר(האיסור על הרשמה לשני קורסי� 

ועדת הוראה מחלקתית רשאית לבטל קורס חופ- לתלמיד באופ� מיידי וללא . ל אי� חובת נוכחות"הקורסי� הנ

  . אפשרות לערעור

  חזרה על קורס

  בה הוא לומד הקורס  בשנהכפי שנקבעו , חייב לעמוד בדרישות הקורס, סטודנט שאושר לו לחזור על קורס

  ).יותר פי דרישות מוקדמות או מאוחרות% ולא על(

למד ות בקורס ה� הדרישות של השנה בה הדרישות הקובע –) ז"שעות ונק(ייתכנו שינויי� בקורסי� משנה לשנה 

בחירה  קורסלהשלי�  הסטודנט ז לסיו� התואר יהיה על"במידה ושינוי זה יצור חוסר בנק .הקורסהסטודנט את 

   . ז"נק %120 ביותר מ ז יסגר התואר"במידה ושינוי זה יצור עוד- בנק. נוס-

סטודנט המבקש לחזור על קורס כדי . מנת לשפר ציו�%בחלק ממחלקות הפקולטה לא נית� לחזור על קורסי� על

  .לשפר ציו� חייב לקבל על כ# אישור מהיוע+ במחלקה
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  י�נול� הציוס

  95   %   100     %  עולה       מ

  85    %   94      %  וב מאוד   ט

  75    %    84      %  וב           ט

  65    %   74     %  מעט טוב  כ

  56    %   64      %  ספיק      מ

  0   %    55      %  כשל       נ

  

לא דורש הגשת (ז ובסמינר מחלקתי שדורש נוכחות בלבד "נכשל יינת� רק בקורס שאינו מקנה נק/ ציו� עובר 

  ). עבודה

שלונות יכולל כ, �גיליו� הציונייופיע ב, ה כל קורס אליו נרש� התלמיד"החל בשנת הלימודי� תשמ :ערהה

  .וחזרות על קורסי�

  

  שינוי תכנית לימודי�

חטיבות במהל# לימודיו לקחת לתשומת ליבו כי השינוי בתוכנית הלימודי� /מחלי- מחלקות/על תלמיד המשנה

רו� ז עודפות שלא יוכרו לו בתוכנית לימודיו החדשה ולהארכת מש# הלימודי� מה שיג"יגרו� לעיתי� ללימוד נק

פרט לתלמידי , ז בלבד"נק 6ז העודפות עד "נית� להגיש בקשה להכרה בלימודי� כלליי� בנק( .ל נוס-"תשלו� שכ

  ). ז לימודי בחירה"נק 6לימודי� רב תחומיי� אשר לומדי� רק 

  .על כל שינוי בתכנית הלימודי� יש להעביר הודעה בכתב אל מזכירות הפקולטה

  

  סגירת תואר

ופס בקשה לסגירת תואר את הטופס נית� לקבל במחלקה או נית� להוריד את הטופס מאתר למלא טעל הסטודנט 

, )מומל+ לצר- גיליו� ציוני� מקיוסק המידע(הסטודנט ימלא את כל סעיפי הטופס . האינטרנט של הפקולטה

זכירות המחלקה תבצע את סגירת התואר ותעביר להמש# טיפול למ. את הטופס יש להגיש במחלקה. ויחתו� עליו

  . הפקולטה

 במודגש כי הערותיו מתייחסות  סטודנט שיש לו הערות לגבי לימודי� כלליי� ימלא בתחתית הטופס ויציי�

  .לימודי� כלליי�ל

אל מזכירות הפקולטה רק הבקשות שיגיעו , 28.2.2009�את הבקשות לסגירת התואר נית� להגיש לא יאוחר מה

  .ט"גרי� שיתקיי� בקי  תשסעד לתארי" זה יכנסו לטקס הבומהמחלקות 

  .ע"תשל "רי� של שנהבוגכל הבקשות שיגיעו לאחר מכ� יועברו לטקס ה

  

�ישוב הציו� הסופי לח B.A        

שה שקלול כללי שיכללו בו ג� עיי, בנוס- לכ#. ציו� הסופי בכל מחלקה נקבע על פי שקלול הציוני� הנהוג בהה

  .)שפה זרה ראשונה ולימודי בחירה(הלימודי� הכלליי� 

  

  .לפחות 65ציו� הסופי המשוקלל בכל אחת ממחלקות וחטיבות הלימוד ובלימודי� הכלליי� חייב להיות ה

  

די� והערכה תחושב על פי הממוצע הכללי הסופי לתואר שהשיג הבוגר בכל מחלקות הלימוד שלו כולל הלימה

  .הכלליי�
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ביותר בס# כל לימודיה� יוערכו  שישיגו את הממוצעי� הגבוהי�, בכל מחלקות הפקולטהמהבוגרי�  18%

  .85כמצטייני� ובתנאי שממוצע ציוניה� יהיה מעל 

  

  .90רשימת המצטייני� יהיו בעלי הצטיינות יתרה ובתנאי שממוצע ציוניה� הוא מעל  #העליוני� מתו 20%

ור לאחר שקיבל על סמ" לימודי� באוניברסיטה אחרת פט, למיד שסיי� לימודיו באוניברסיטת ב� גוריו�ת

רסיטת בא� למד באוני, זכאי לקבל את התואר בוגר בהצטיינות או בהצטיינות יתירה, מחלק ממקצועות הלימוד

  .ב� גוריו� לפחות מחצית ממכסת נקודות הזכות הרגילה לתואר

  

  

  %:שקל הלימודי� השוני� בחישוב הציו� הסופי המשוקלל של התעודה הוא כדלקמ�מ

  נקודות זכות   108            ימודי� מחלקתיי�              ל

  :ימודי� כלליי�ל

  כותזנקודות      2  ) ברמה הפוטרת בלבד(פה זרה ראשונה ש

        במדעי הרוח רב תחומיי�בלימודי� (נקודות זכות     10  לימודי בחירה                      

                     ).תיתקמחל  %ות בתוכנית חדנקודות זכ 6 והחברה                                                   

  

  נקודות זכות   120      %כ  " ה  ס                                

  

אפילו הוכרו כחלק , ללציוני� של לימודי� מאוניברסיטאות אחרות לא יכללו בחישוב הציו� הסופי המשוקה

  .מהלימודי� לקראת התואר

  .רסיטת ב� גוריו� יכללו בציו� הסופי המשוקלליוני� מהמכללות בחסות אוניבצ

  

מלימודי התואר אינו זכאי לקבל תואר  50%תלמיד שלא למד באוניברסיטה או במכללות שבחסותה לפחות 

  .יתירה תאו בהצטיינובהצטיינות 

  

  ינו נית� לתיקו� או לשינוי לאחר שהוצא לתלמיד אישור על אB.A הציו� הסופי המשוקלל ל 

  .רזכאותו לתוא

  

  ארי" הזכאותת

התארי# הקובע הוא . תארי# של מסירת עבודה אחרונה או בחינה אחרונה בחובות התוארהארי# הזכאות הינו ת

י "התארי# על אישור מסירת העבודה ע). או החלטה חריגה של ועדת הוראה פקולטית(האחרו� מבי� השניי� 

ודות בכתב תימסרנה א" ורק באמצעות עב. המחלקה יהיה הקובע במקרה שהעבודה היא המטלה האחרונה

אישור זה יהווה , התלמיד יקבל העתק מאישור מסירת העבודה ע� ציו� תארי# המסירה. (ירות המחלקהזכמ

  ).במידה וזוהי המטלה האחרונה בה היה חייב. אסמכתא לתארי# זכאותו לתואר

  פסקת לימודי� ה

לימודי� באותו סמסטר לא ה, )'או ב' א(הסמסטר למיד שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו במהל# ת

  .ייחשבו לו במניי� לימודיו

   bgu.ac.ilטופס הפסקת לימודי� נמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה 
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  חופשת לימודי�

נמצא באתר הפקולטה למדעי (תלמיד המבקש לצאת לחופשת לימודי� חייב למלא טופס בקשה לחופשת לימודי� 

  ).הרוח והחברה

רשאי לחזור ללימודי� , למיד שהגיש בקשה לחופשת לימודי� לתקופה שאינה עולה על שנתיי� ובקשתו אושרהת

  . ללא אישור מיוחד והשני� שלמד לפני ההפסקה יחשבו במניי� לימודיו לקראת התואר

  .ודיו הקודמי� טעונה אישור מוסדות הפקולטהמתהיה ההכרה בלי, � ההפסקה תעלה על שנתיי�א

  

כתב ולא בליו לפנות למזכירות הפקולטה ע� בה� התלמיד מעוניי� בחופשת לימודי� או להפסיק לימודיו במקרי

  . יאוחר מסו- תקופת השינויי� של הסמסטר

  

  .א תינת� חופשת לימודי� רטרואקטיביתל

ציו� ( %65וקיבל ציוני� שהממוצע שלו בה� אינו נמו# מ' למיד מ� המניי� שסיי� שנה אתרשאי לקבל חופשה רק 

  ). שנה לשנהממעבר 

  

  הפסקת לימודי� אקדמית

  .יו� מקבלת מכתב ההפסקה 14תלמיד שהופסקו לימודיו אקדמית יכול לערער רק פע� אחת על ההחלטה תו# 

  

המחלקה רשאית , על כל הקורסי� שלמד תיישנות מלאההתחול , תלמיד שהפסיק לימודיו ליותר מחמש שני�* 

  .באישור ועדת הוראה פקולטית, פי שיקוליה להכיר בקורסי� מסוימי� על

  

  עבר מאוניברסיטאות אחרותמ

יגיש אישור , סמ# לימודי� קודמי� במוסד אחר להשכלה גבוהה% לימודי� על% המבקש להתקבל לשנת דלמית

  . שבו יפורטו לימודיו וציוניו, לימודי� רשמי מאותו מוסד

ידי וועדות הקבלה של המחלקות הנוגעות %דיו ייקבעו עללימו%תנאי קבלתו ותוכנית, הכרה בלימודיו הקודמי�ה

  .בדבר

  

אשר קיבל אישור מהמועצה להשכלה , ורסי� שנלמדו לקראת תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכרקוכרו א# ורק י

  גבוהה

  

אלא א� ילמד באוניברסיטת ב� , גוריו�%מאוניברסיטת ב� B.A %למיד לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשו� ת

ז ממוסד אקדמי אחר "קנ 80לימודי� שלמה ויש לו הכרה של %זכות במש# שנת%נקודות 40בנגב לפחות גוריו� 

  . חטיבה/מתוכנית הלימודי� בכל מחלקה 1/3על התלמיד ללמוד באוניברסיטה . מוכר

אפילו הוכרו , בחישוב הציו� הסופי המשוקלל לתואר לא יכללוציוני� של לימודי� מאוניברסיטאות אחרות ה

  .לק מהלימודי� לקראת התוארכח
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  גוריו� בנגב�מעבר ממכללות בחסות אוניברסיטת ב�

  אלא א� ילמד באוניברסיטת , גוריו�%מאוניברסיטת ב� .B.A –לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשו� תלמיד 

כלו להתקבל יו. ז מהמכללה"נק 80נקודות זכות במש# שנת לימודי� שלמה ויש לו הכרה של  40גוריו� בנגב % ב�

ז במכללה ובה� כל קורסי החובה של "נק 80גוריו� רק אות� תלמידי� שהשלימו %ללימודי� באוניברסיטת ב�

הציוני� של לימודי המכללות . מלימודי המחלקה באוניברסיטה 1/3 לפחותעל התלמידי� ללמוד . ' ב%ו' שני� א

  .לל לתוארבציו� הסופי המשוק יכללוגוריו� בנגב %בחסות אוניברסיטת ב�

  

  יתור אקדמיו

ימלא טופס  מתו� הסמסטר מחודשלא יאוחר לבטל קורס ג� לאחר תו� תקופת השינויי� א#  תלמיד המבקש

  .וישל� בהתא�) נמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה(ויתור אקדמי 

י מדור חשבונות "הנגבי� ישירות ע( והוא כרו" בקנס כספי ובתשלומי� נוספי� "ויתור אקדמי"ביטול זה הינו 

  .הביטול אינו משנה את היק� שכר הלימוד). סטודנטי�

אינו זכאי לגשת לבחינה ג� א� הקורס שביקש לבטל מופיע  –" ויתור אקדמי" –סטודנט שביטל רישו� לקורס 

 קורס שבוטל לאחר תקופת השינויי� לא ישוקלל בממוצע המצטבר ולא יופיע בגיליו� הציוני�. בכרטיס הנבח� שלו

  ).710בקיוסק המידע הקורס יופיע ע� ציו� . (הסופי לתואר

  

  נוהל פניית תלמידי�

תלמיד רשאי לפנות אל כל רשות . פניית תלמידי� לרשויות הפקולטה בנושאי� אקדמיי� תיעשה א# ורק בכתב

להל� הסדר . לא תתקבל פניית התלמיד ללא צירו- החלטת הרשות הקודמת. באותו עניי� פע� אחת בלבד

  :הירארכי של הפניותה

  )יה יש קשר לקורסיבמידה ולפנ(מרצה הקורס         %

  ר ועדת הוראה מחלקתית"יו %

 ראש המחלקה %

 ועדת הוראה פקולטית %

  דיק� הפקולטה %

  דרכה וייעו ה

רוכזי� בה� ידריכו את התלמידי� במהל# הלימודי� מייעו+ %פני כל סמסטר ימילחלק מהמחלקות יקיימו 

  .שיעוריה� במחלקה ובקביעת מערכת

  

  רישו� לקורסי�

הנחיות נשלחות בדואר אלקטרוני ומפורסמות באתר הפקולטה למדעי  –הרישו� לקורסי� נעשה דר# האינטרנט 

  .הרוח והחברה בתחילת כל סמסטר

התלמיד . וישמור עליו עד תו� הסמסטר יפיק התלמיד לעצמו תדפיס מהמחשב, הרישו� לקורסי�בתו� תהלי# 

לאחר תקופה זו לא יאושרו . י� ברשימת השעורי� במש# השבועיי� הראשוני� של הסמסטררשאי לערו# שינוי

  .הקורסי�תהלי# קליטת השינויי� בתוכנית הלימודי� זהה לתהלי# קליטת . שינויי�

בתו� כל שינוי יפיק לעצמו התלמיד את תדפיס . הרישו� לקורסי� ייער# דר# אתר האינטרנט או במחלקה

  .וישמור אותו עד קבלת כרטיס הנבח� בתו� סמסטר, האינטרנטהלימודי� באמצעות 

  .הסטודנט להפיק לעצמו תדפיס לימודי� אותו ישמור עד תו� הסמסטר חייבבתו� תקופת השינויי� 
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  . תלמיד אינו רשאי להירש� לשני קורסי� או יותר המתקיימי� באות� ימי� ובאות� שעות)  1(  :ערותה     

  � ובאות� שעות רשאית ילמיד לשני קורסי� או יותר המתקיימי� באות� ימהיה ונרש� התו    

  .המחלקה  נותנת הקורסי� לבטל אות�     

  

. אלא א� כוונתו לשפר ציו�, *על אותו מספר מחשב יותר מפע� אחתבתלמיד אינו רשאי ללמוד קורס ) 2(          

ות המצטבר ייחשב קורס זה פע� אחת במניי� הנקוד). זאת  בהתא� לתקנו� של כל מחלקה ומחלקה(

  ).הציו� בקורס הנלמד האחרו� הוא הקובע. (בלבד

  

  סטודנט אינו רשאי להירש� לקורסי� שאינ� בתוכנית לימודיו אלא א� קיבל אישור  מיוחד ) 3(  

  .לכ# ממרצה הקורס ובאישור ועדת הוראה מחלקתית                   

שונה  שלוהמחשב ' שמסלמרות ( בתואר נית� ללמוד פע� אחת בלבד) %900%1...(. את הקורס סוגיות נבחרות במדע*

  ). לסמסטרמסמסטר 

  

  ייעו  והרשמה �ועדי הייעו  מ

  ט"תשס –' מסטר אס

  

  : שניהרישו� לתואר מי י

  . 07:00בשעה  %28.10.2008ועד ה 09:00בשעה   %27.10.2008מה:ימי הרשמה דר# האינטרנט   

  .ת יישלחו לכל הסטודנטי�פרטי� מדויקי� והנחיו

  

  ימי הרישו� לתואר ראשו�

  .בהתא� לשנה האקדמית %30.10.2008ועד ה %28.10.2008מה: ימי הרשמה דר#  האינטרנט

  . לסטודנטי� חדשי� בדואר, י� והנחיות יישלחו לכל הסטודנטי� בדואר אלקטרוניפרטי� מדויק

  

  : ט"תשס' קופת השינויי� סמסטר את

פרטי� מדויקי� יפורסמו על לוחות ( %30.11.2008 ועד ה 16.11.2008: �  לתחילת הסמסטרראשוניהבשבועיי� 

  ).המודעות ובאתר האינטרנט

  

   :ט"תשס –' מסטר בס

  .השנה במהל#יפורסמו ' אריכי� של ימי הייעו+ ותקופת השינויי� לסמסטר בתה

  הלימוד�יק� המערכת ושכרה

השכלה לגבוהה באר+ ועשוי להשתנות בהתא� להחלטות המועצה כר הלימוד הינו זהה לזה שבמוסדות להשכלה ש

  .גובה החיובי� ייקבע לאחר פרסו� מדד יולי של אותה שנה. גבוהה ומשרד החינו#

  

חוברת תשלח לכלל ה. לכל שנה אקדמית" לימוד%דרי הרשמה ותשלו� שכרסהוראות והסברי� ל"או חוברת ר

  .ט"נת הלימודי� תשסשרו- פנקס תשלומי� לקראת הסטודנטי� על ידי מדור חשבונות סטודנטי� בצ

  

לפי , חישוב שכר הלימוד ייעשה בכל סמסטר בנפרד. ז לפחות"נק 10די להיחשב כתלמיד יש ללמוד בהיק- של כ

  ).י מדור חשבונות סטודנטי�"ל שמפרסמת ע"על פי חוברת שכ(, ור לעילמהיק- המערכת כא
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שכר הלימוד . %10אפשר להירש� למספר נקודות קט� מ, הפקולטה מקרי� מיוחדי� ורק על פי אישור מזכירותב

  .במקרי� אלה הוא כפי שיקבע על ידי מדור חשבונות סטודנטי�

למיד שלא ת. כפי שמופיעה בתדפיס הלימודי� היא האסמכתא לתכנית הלימודי� של התלמיד, ערכת השעורי�מ

שעורי� שלא נכללו  *ט"בו לימודיו בשנת תשסלא ייחש, השלי� את הייעו+ וההרשמה במועדי� המיועדי� לכ#

  .בטופס הלימודי� המאושר א- ה� לא ייחשבו לתלמיד במניי� לימודיו

  

להוציא  על הסטודנט. (שוב שכר הלימוד של התלמידיתדפיס הלימודי� המאושר הוא הבסיס לח  : ערהה

בלת כרטיס נבח� בתו� רישו� לקורסי� ולאחר כל שינוי ולשמור אות� עד לקהתדפיסי לימודי� לאחר 

  ).הסמסטר

  

  .שינוי לאותו הסמסטר/ יעו+ /לאחר תקופת השינויי� לא נית� לקלוט רישו�          *

  

  ישורי�א

  :ישורי� יינתנו רק לתלמיד אשרא

  

  .נרש� כחוק לאוניברסיטה  )   א

  .ער# רישו� לקורסי� במועד שנקבע לכ#  )   ב

  .עד מועד הגשת הבקשהמילא את כל התחייבויותיו הכספיות   )   ג

  

  .כמפורט להל�, ר או המזכירות המוסמכי� לכ#וישור הוא בר תוק- רק כאשר הוא נית� על ידי המדא

  ". הזמנת אישורי� בתשלו�"אישורי� דר# קיוסק המידע לסטודנט נית� להזמי� 

  וגי האישורי�ס

מזכירות . ארי# שבו דרוש האישורלפני הת פחות שבועיי�לל בקשה לאישור חייבת להגיע למזכירות הפקולטה כ

  .הפקולטה תעשה את כל המאמצי� על מנת להפיק את האישורי� בהקד� ולפני תו� השבועיי�

  .שנה הנוכחי�/אישור כללי המעיד שהתלמיד רשו� ללימודי� באוניברסיטה בסמסטר %  דישור תלמיא    . 1

  .כדי לקבל אישור זה יש לפנות אל מזכירות הפקולטה  

  . א תשלו� במהל# הסמסטרכול להפיק לעצמו אישור זה מהאינטרנט ללסטודנט י  

  

האישור יכלול את כל . שקיבל �אישור זה כולל פירוט של המקצועות שהתלמיד למד והציוני % יליו� ציוני�ג  . 2

א ינת� אישור על חלק ל. הלימודי� שהשיג בה� ציו� סופי מיו� תחילת לימודיו ועד מועד הגשת הבקשה

באישור הלימודי� יופיעו כל הקורסי� . לא יינת� ציו� על חלק של קורס. ו על קורס בודדא די�מהלימו

  .סי�רכולל הכישלונות וחזרות על קו, שאליה� נרש� התלמיד

באישור , גוריו� לא ייכללו%ידי אוניברסיטת ב�%ג� א� הוכרו על, ימודי� באוניברסיטאות אחרותל

  .הלימודי�

ה� ביופיעו בגיליו� הציוני� רק בקורסי� , גוריו� בנגב%בחסות אוניברסיטת ב�ימודי� מהמכללות אשר ל

  .השיג הסטודנט ציו� עובר והמשתקללי� לתואר
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שובר תשלו� . או באנגלית/יש לשל� בעד אישור בעברית ו. או באנגלית/לקבל בעברית ו �גיליו� ציוני� נית  

ו להזמי� דר# האינטרנט בקיוסק המידע לסטודנט א.נית� לקבל במזכירות הפקולטה בצירו- בקשה לאישור

  ". הזמנת אישורי� בתשלו�"

  

, למיד שהשלי� את כל הדרישות לקראת התואר הראשו� במחלקותת�ישור על זכאות לתואר ראשו� א  .   3

, וציונו הסופי שוקלל בכל אחת מיחידות לימודיו) ,רייהפכולל הכרת הס(בחטיבות ובלימודי� הכלליי� 

  . שור ממזכירות הפקולטה על זכאותו לתואריקבל אי

  

ואשר זכאי , תלמיד שהשלי� את כל הדרישות בתוכנית להכשרת מורי� % ישור על זכאות לתעודת הוראהא  .   4

  . יקבל אישור על זכאות לתעודת הוראה, אר ראשו�ולת

חייב , באוניברסיטה אחרת או, גוריו�%תלמיד שסיי� תואר ראשו� בפקולטות אחרות באוניברסיטת ב�          

  .חידה להכשרת מורי�ילמסור העתק תעודת הבוגר למזכירות ה

  בלת תעודותק

  . *2009י מוענקות בטקס הבוגרי� שייער# ביולותעודות ההוראה  B.A %עודות ה ת

  

ידי פנייה אישית או בכתב %יוכלו לקבל את התעודות לאחר הטקס על, וגרי� שנבצר מה� ליטול חלק בטקסב

  .דור מעקבלמ

  .ת לספריה ולמדור חשבונות סטודנטי�ובלת התעודות מותנית במילוי החובק

  

, תלמידי� ששקלול ציוניה� יגיע למזכירות הפקולטה לאחר תארי# זה %28.2.2009 שימת הבוגרי� נסגרת בר  *       

  עד סו- . א.ב תלמיד שלא קיבל אישור על זכאות לתואר. ט"ל תשס"לא ישתתפו בטקס הענקת התעודות בשנה

  .בפקולטה לבירור מצבו תלמזכירו יידמלפנות  ייבח 2009 פברואר           

  

  .רסי הצטיינות ותעודות הערכהפ

ובתנאי שיעמדו בתנאי� הבאי�  ח"ל תשס"רסי הצטיינות ותעודות הערכה יוענקו לתלמידי� על הישגיה� בשנהפ

  .ה המרכזתועל פי הקריטריוני� המאושרי� מידי שנה על ידי הועד

כ בשנה "ז בסה"נק 36ולפחות  )כל אחד מהסמסטרי�בלפחות  ז"נק 17(מדו מערכת מלאה וקיבלו ציוני� ל .1

 .שבגינה מוענק הפרס או התעודה

, או תואר גבוה יותר, ה בלימודי תואר ראשו�/ית פעיל/ת להיות סטודנט/כדי לקבל את הפרס חייב .2

 .וקבת לשנה שבגינה מוענק הפרסבשנה הע' בסמסטר א,  גוריו�%באוניברסיטת ב�

 ת בתנאי /אינה עומד/ה לקבלת הפרס או תעודת הערכה אשר אינו/יתמצא ראו/ ית אשר ימצא /טודנטס .3

  ה באוניברסיטת ב� גוריו� בשנה העוקבת /ית פעיל/אינה סטודנט/כלומר אינו, לעיל 2המוזכר בסעי-          

   .תקבל תעודה בלבד ללא פרס כספי/יקבל        

  .2008 בדצמבר 30מועד הקובע לצור# חישוב ממוצעי� לקבלת פרסי הצטיינות והערכה לימודי� הוא ה .4
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  וח המודעותל

גבי לוחות % מתפרסמות על, שינויי� במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות, הודעות בדבר מועדי בחינותה

  .ט של הפקולטהקולטה ולוחות המודעות של המחלקות ובאתר האינטרנהמודעות של הפ

  

  הבנות�נעימויות ואי�ל מנת למנוע איע

        שה ל" הרגל להתבונ� בלוחות המודעותע

  

העלולה , בכל בעיה שאתה נתקל בה, בכל נושא ושאלה לא ברורי�, בחוברת זאת הכל עניי� שאי� עליו מענב

ה לעזור ל" או אשר תעשה כמיטב יכולת, פנה בהקד� למזכירות מחלקת" � להפריע למהל" לימודי" הסדיר 

ידי �במקרה שהבעיה לא נפתרה על. להדרי" אות" ולהפנות" לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול בענינ"

  .  פנה אל מזכירות הפקולטה �מחלקה ה מזכירות

  המסלולי� והקורסי�, ימני המחלקותס

  .חטיבה וקורס סימ� מחשב, מסלול, כל מחלקהל

  .פרותס 3ימ� המחלקה או המסלול הוא מספר ב� ס

מחלקה או השלוש הספרות הראשונות מציינות את ) משמאל לימי�(כאשר , ספרות %5%8ימ� הקורס מורכב מס

  142  במחלקה לכלכלה כל הקורסי� מתחילי� בספרות       : המסלול לדוגמא

  

  )לתואר ראשו� או שני(מציינת את רמת הקורס ) משמאל לימי�(ספרה הרביעית ה

  142%1                      ורסי� לתואר ראשו� ק

  142%2                                                                       ורסי� לתואר שני ק

  ספרות הבאות מציינות את מספר השיעור בתו# המחלקה או המסלול ה

   142%1%11  %   142%1%9991    אשר כל הקורסי� לתואר ראשו�   כ

     142%2%1  %   142%2%9991                                               אשר כל הקורסי� לתואר שניכ

  

  את קבוצת השיעור) משמאל לימי�( %תציינה הספרות הבאות , שר הקורס מתקיי� ביותר מקבוצת שעור אחתכא

                                                         

        142%1%1011%01                                                                                               

        142%1%1011%02  

                                                                                                    

  את קבוצת התרגיל) ל לימי�משמא( %תציינה הספרות הבאות, אשר הקורס מתקיי� ביותר מקבוצת תרגיל אחתכ

                            

        142%1%1011%01%11  

                                  

  )בדר# כלל בקורסי� של מדעי הטבע וטכנולוגיה(מיועדות לקבוצת מעבדה  14%וה % 13ספרות הה

  

                                                                                          142%1%0111%01%11%11  
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  וד הקורסק   ימ� מסלולס   חטיבה/ימ� מחלקהס    

  

            והמזרח הקדו�ארכיאולוגיה מחלקה למקרא ) 1

  :מסלולי�    

  120.....              120  %    מקרא והיסטוריה מקראית    

  121.....              121      מקרא    

     135.....              135      ארכיאולוגיה  

      119.....              119    מקרא ולימודי תעודת הוראה    

  122.....                   %  122  מחלקה לספרות עבריתה) 2

  123.....                   %  123  מחלקה ללשו� עבריתה) 3

  124....                    %  124  המזרח התיכו�מחלקה ללימודי ה) 4

  125....                    %  125   המחלקה להיסטוריה של ע� ישראל) 5   

  167..              . 167    המסלול ללימודי מדינת ישראל   

  126.....                  %                                   126                            מחלקה למחשבת ישראלה) 6

  127....                     %  127    כללית מחלקה להיסטוריהה) 7

  128.....                    %                                 128  ופיתוח סביבתי מחלקה לגיאוגרפיהה) 8

  129.....                    %  129  מחלקה לחינו"ה) 9

  130.....                    %  130  קידו� המקצועיות בחינו"יחידה לה) 10

  131.....                    %  131  מחלקה לפילוסופיהה) 11

             מחלקה לספרויות זרות ובלשנותה) 12

  132.....                    %                                  132    בלשנות, ספרות: אנגלית :מסלול  

  134.....                     %  134  תולדות האמנות: מסלול מחלקה לאמנויותה) 13

  138.....                     %  138  מחלקה לפוליטיקה וממשלה) 14

   101......                     %  101  לפסיכולוגיה מחלקהה )15

    102......                     %  102   אנתרופולוגיה �לסוציולוגיה  מחלקהה) 16

  141.....                     %  141  התכנית למדעי ההתנהגות) 17

  142.....                      %  142  מחלקה לכלכלהה) 18

  144.....                      %  144  מחלקה לעבודה סוציאליתה) 19

  151.....                      %  151  ימודי� כלליי�ל) 20

   153.....                      %  153  אנגלית כשפה זרה) 21 

  B.A   140 % תמטיקה למ) 22 

  B.A.  146מדעי המחשב ) 23 

    B.A.   143סטטיסטיקה ) 24 

  147  ימודי� כלליי� במדעי הרוח והחברהל )25 

 150  טיבה ללימודי צבא ובטחו�ח )26 

    154  טיבה ללימודי� אורבניי�ח) 27 

  155                                                          ת יצירהטיבה לאמנוח) 28 

  156                                                    ודי המזרח התיכו�מטיבה לליח) 29 

  157                                                  טיבה ללימודי העול� הקלאסיח) 30 

  163                                         גרמניי�%די� אוסטריי�טיבה ללימוח) 31 
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  168                                                         טיבה ללימודי אגדה והלכהח) 32

  171                                                טיבה למחשבה מדינית חברתיתח) 33

  184                                                         יקהחטיבה באמנות ומוס) 34

      187די פוליטיקה וחברה אירופית                                 חטיבה ללימו) 35

    188                                                  חטיבה ללימודי יהדות מודרנית ) 36

  165                                                              טיבה ללימודי מגדר     ח) 37

  169                                                              טיבה ללימודי פולקלורח) 38

    173                                                                        טיבה לתקשורתח) 39

  186               היסטורי% תרבותי%תיחטיבה הנצרות קדומה בהקשר ד) 40

  189                        חטיבה לספרויות יהודיות                                    ) 41
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  )M.A(שני  לימודי תואר

  

: המחלקות הבאות" מוסמ� במדעי הרוח והחברה"זכאיות להעניק את התואר  הבפקולטה למדעי הרוח והחבר

� ארכיאולוגיה", "היסטוריה מקראית, "מקרא: "ארכיאולוגיה והמזרח הקדו� במסלולי�, מקרא

; היסטוריה של ע� ישראל; שבת ישראלמח; לימודי המזרח התיכו�; לשו� עברית; ספרות עברית; "אנתרופולוגיה

מינהל חברה ", "תכניות לימודי� והוראה: "חינו� במסלולי�; גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי; היסטוריה כללית

: ספרויות זרות ובלשנות אנגלית; פילוסופיה; "יעו  חינוכי", "פסיכולוגיה במערכת החינוכית", "ומדיניות החינו�

עבודה ; כלכלה; "אנתרופולוגיה� סוציולוגיה", "פסיכולוגיה"; "ות זרותספרוי", "בלשנות: "במסלולי�

; תולדות האמנות ותרבות חזותית, ניהול וישוב סכסוכי�; הוראת המדעי� והטכנולוגיה; תקשורת; סוציאלית

  . מדעי� קוגניטיביי�; לימודי מגדר

        

  מזכירות לימודי מוסמכי�

הרשמה , תכניות הלימודי�, ליי� הנוגעי� לסדרי הלימודי�המזכירות מטפלת בכל הנושאי� האקדמיי� והמנה

חופשות , אישורי לימודי�, הנפקת גיליונות ציוני�, טיפול בפניות לוועדת המוסמכי� הפקולטית, לקורסי�

  . הארכת מש� לימודי� ועוד, לימודי�

� לדשטיי�בבניי� צוקר גו, משרד מזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכי� נמצאת בקרית האוניברסיטה �  ).72(גור

  . 84105מיקוד , שבע�באר 653. ד.ת, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב:  כתובתנו

�  . 08-6472887: פקס 08-6461109, 08-6479849: טלפו

  traich@bgu.ac.il תמר ריי�  ,  rahii@ bgu.ac.ilmizעידית מזרחי : כתובת מייל מזכירות מוסמכי�

  http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos: כתובת אתר הפקולטה

  http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kiosk: /קיוסק המידע

12:30�11:30בי� השעות ' ה�'ימי� א: שעות קבלת קהל  

  . כדי למנוע אי נעימויות אנא הקפידו להגיע בשעות הקבלה. מענה טלפוני �יינת בשעות קבלת קהל לא

  .נא לעקוב אחרי הודעות המזכירות באתר הפקולטה. ייתכנו שינויי�

  

� –בכל בעיה שנתקלת� בה אשר עלולה להפריע למהל� הלימודי� הסדיר , בכל עניי� שלא נמצא לו מענה בשנתו

ובמידת הצור� להפנותכ� , מוסמכי� על מנת שנוכל לעזור לכ� או להדריכ� נית� לפנות למזכירות ללימודי

  . לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול בענייניכ�

או של המזכירות ללימודי /בענייני� שלא מצאו את פתרונ� במסגרת הטיפול השגרתי של מזכירות המחלקה ו

 . נית� לפנות בכתב אל ראש מינהל הפקולטה, מוסמכי� בפקולטה

        
  תקנות הלימודי� לתואר שני

על באתר הפקולטי ובאחריות הסטודנטי� לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות כא� ואלו שתתפרסמנה 

  . ידי הגופי� המוסמכי� במהל� הלימודי�

או בהרשמה לקורסי� במחשב בכדי לפטור האישי אי� בייעו  . ה�על תכנית לימודי �אחראיה� ה י�הסטודנט

  .מחובה זו
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  חובת אנגלית

חובות האנגלית כשפה זרה  כלתנאי בסיסי לקבלה לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה הינו השלמת 

. בציו� עובר על פי דרישת המחלקה המקבלת, כולל" 2אנגלית מתקדמי� "ראשונה בתואר ראשו� עד לרמת 

ועצה להשכלה גבוהה והשלימו קורס סטודנטי� שסיימו לימודיה� לתואר ראשו� במוסד אקדמי מוכר על ידי המ

�הנלמד באוניברסיטת ב�" 2אנגלית מתקדמי� "השווה ברמתו לקורס �  . יהיו פטורי� מחובת האנגלית, גוריו

  

  ציו� עובר באנגלית בנתיב מחקרי  ציו� עובר באנגלית בנתיב כללי  מחלקה 

   :מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדו�

  מקרא והיסטוריה מקראית •

  אנתרופולוגיה�יהארכיאולוג •

  
  
56  
75  

  
  

65  
75  

  75  56  ספרות עברית 

  56  56  לשו� עברית 

  65  65  לימודי המזרח התיכו� 

  65  65  היסטוריה של ע� ישראל 

  65  65  היסטוריה כללית 

  56  56  מחשבת ישראל 

  65  65  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

�  :חינו

  פסיכולוגיה במערכת החינוכית •

 ת החינו� חברה ומדיניו, מינהל •

 יעו  חינוכי  •

  תכניות לימודי� והוראה •

  

75  
56  
56  
56  

  

75  
75  
75  
75  
  

  75  75  פילוסופיה

  65  65  כלכלה

  56  56  עבודה סוציאלית 

טכנולוגיה : תקשורת השוואתית
  וחברה 

56  56  

  56  56  הוראת המדעי� והטכנולוגיה 

  75  75  פסיכולוגיה 

  75  75  אנתרופולוגיה �סוציולוגיה

  65  65  וישוב סכסוכי�  ניהול

  65  65  תולדות האמנות ותרבות חזותית

  65  65  לימודי מגדר

  75  75  �מדעי� קוגניטיביי

  

  : חייבי� בבחינת ידע באנגלית

1 . �השלמת כל לימודי אנגלית כשפה זרה הנדרשי� לתואר ראשו� לא  ללאסטודנטי� שסיימו לימודי תואר ראשו

   .עד שישלימו חובותיה� באנגלית כשפה זרה כנדרש ,יוכלו להתקבל ללימודי מוסמכי�

" 2אנגלית מתקדמי� "לימודי� לתואר ראשו� במוסד אקדמי מוכר באר  א� ציונ� בקורס  י� שסיימוסטודנט. 2

חייבי� , )ראו בטבלה שלעיל(או בקורס מקביל לו ברמתו נמו� מציו� הפטור הנדרש על ידי המחלקה המקבלת 



79 

 

�עד תו� שנת הלימודי� ולהשלי� חובה זו  "2אנגלית מתקדמי� " בלימוד הקורסגלית או בבחינת ידע באנ להיבח

  .  הראשונה בתואר השני

  

סמו� לפתיחת שנת (בספטמבר ובאוקטובר : בחינת הידע באנגלית מתקיימת בדר� כלל בשלושה מועדי�

  ). תקופת הבחינות(ובחופשת הסמסטר ) הלימודי�

   16:30�13:30בי� השעות  26.10.2008ובתארי�  15.09.2008בתארי� בחינות ידע באנגלית תתקיימנה 

08, 6461109�08פרטי� נוספי� נית� לקבל במזכירות מוסמכי� (�  ).   או באתר הפקולטי/ו 6479849

  

  תנאי קבלה

קבלת סטודנטי� ללימודי תואר שני נקבעת על ידי ועדת הקבלה של המחלקה ובאישור ועדת המוסמכי� של 

ממוצע . רשאי� להירש� בעלי תואר ראשו� ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה .הפקולטה

  : על פי אחת משתי האפשרויות הבאות, לפחות 80הציוני� בתואר הראשו� הנדרש לקבלה לפקולטה הוא 

ודי ומעלה בתואר הראשו� בתחו� הלימודי� שבו מבקשי� המועמדי� להתקבל ללימ 80ציו�   :  'אפשרות א

  . תואר שני

ומעלה שהוא ממוצע הציוני� המשוקללי� של כל תחומי הלימודי� לתואר ראשו� של  80ציו�   :  'אפשרות ב

  . המועמדי�

המחלקה , יחד ע� זאת. ועדת הקבלה המחלקתית קובעת על פי איזו משתי האפשרויות יתקבלו המועמדי�

  . י�רשאית לקבוע ממוצע ציוני� גבוה יותר ותנאי קבלה נוספ

  

  ל "מחומוכרי� תנאי קבלת סטודנטי� בעלי תארי� 

בהתא� לתחו� הלימודי� אליו ( GRE או GMATל חייבי� בבחינת "כל המועמדי� בעלי תואר מוכר מחו

  : ועדת הקבלה תדו� במועמדי� על פי). נרשמי�

  גיליו� ציוני� וממוצע סופי לתואר* 

  אישור זכאות * 

  ה גבוהה אישור פעולה של המועצה להשכל* 

  סילבוסי� של הקורסי� שנלמדו* 

  רשימת מרצי�* 

התיק יועבר לוועדת קבלה , לאחר שמדור רישו� יבדוק את המסמכי� והתעודה ויעשה את הסינו� הראשוני

ועדת הקבלה הפקולטית תדו� בבקשת המועמדי� לאור הישגיה� . פקולטית שתפעל בחסות מדור הרישו�

לאחר אישור הוועדה הפקולטית התיק יועבר לאישור ועדות הקבלה  GRE/GMAT.האקדמיי� ותוצאת בחינת 

  .המחלקתיות

לימודי "יש לחייב המועמדי� בלימודי השלמה במש� שנה במסגרת , במקרי� של אישור פטור או הכרה בקורסי�

� דר(על המועמדי� להירש� שנית למחלקה בה מעונייני� ללמוד , בתו� שנת ההשלמות". לא לתואר �השלמה 

  .ובקשת� תישקל מחדש ג� לאור הישגיה� במסגרת לימודי ההשלמה, )מדור רישו�
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  י�מעמד הסטודנט

  : סטודנטי� יתקבלו ללימודי המוסמ� באחד מהמעמדות הבאי�

   "�מ� המניי"במעמד  י�סטודנט

  . בממוצע הנדרש על ידי המחלקה המקבלת בעלי תואר ראשו� ממוסד אקדמי מוכר .א

 ).  או לימוד קורסי� באנגלית/ס פסיכומטרי ו"ע(תואר ראשו� עד לרמת הפטור השלימו אנגלית ב .ב

  .  אינ� חייבי� בקורסי השלמה .ג

   "לא מ� המניי�"סטודנטי� במעמד 

סטודנטי� פעילי� שסיימו את כל חובות לימודי התואר הראשו� וטר� קיבלו  – "על תנאי" י�סטודנט .1

לאחר שיציגו את האישורי� על השלמת " מ� המניי�"סטודנטי� אלה יעברו למעמד . את כל הציוני�

גיליו� ציוני� סופי ואישור (בהתא� להודעת הקבלה , לימודי התואר הראשו� בממוצע הציוני� הנדרש

סטודנטי� שלא יציגו אישורי� אלה בתו� שנת . בלבד אחתמעמד זה הינו לשנה אקדמית ).  זכאות

  .  מודיה�יופסקו לי, הלימודי� הראשונה  בתואר השני

סטודנטי� שסיימו את לימודי התואר הראשו� במחלקה או במסלול  – "משלי�"במעמד  י�סטודנט .2

וציוניה� עומדי� בדרישות המחלקה , שוני� מאלו שבה� ה� עתידי� ללמוד את לימודי המוסמ�

עד תו� שנת הלימודי� הראשונה   קורסי�שני  נדרשי� להשלי� עדבמעמד זה  המתקבלי�. המקבלת

 .תואר השניב

סטודנטי� אשר אינ� עומדי� בתנאי הקבלה  –" לימודי השלמה לקראת תואר שני"סטודנטי� במעמד  .3

באישור ועדת , סטודנטי� אלה רשאי� ללמוד. שלושה קורסי� או יותרבמלוא� ונדרשי� להשלי� 

סטודנטי� שסיימו . ג� קורסי� מתכנית המוסמ� של המחלקה המקבלת, המוסמכי� המחלקתית

ללימודי , באישור ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית, צלחה את כל ההשלמות הנדרשות יתקבלובה

שנלמדו במסגרת שנת ההשלמות יוכרו במניי� הנקודות לתואר . א.קורסי המ. תואר שני בשנה העוקבת

 .אחתהלימודי� במסגרת זו הינ� לשנה אקדמית . וציוניה� ישתקללו בממוצע הקורסי�

 �לתואר הראשו� נמו ה�ציוני ממוצעש י�סטודנט � "משתל� לא מ� המניי�" סטודנטי� במעמד .4

ולהשיג  בלבד אחתאקדמית למש� שנה � במעמד זה ללימודי ,במקרי� מיוחדי� ,להתקבל ווכלי מהנדרש

עדה וועדה המחלקתית ובאישור הופי המלצת הועל  ,קורסי� 4�לפחות ב 80ממוצע ציוני� של 

 על העברתעדה המחלקתית וובהמלצת ה, עדה הפקולטיתווה שונה תחליטהרא בתו� השנה. הפקולטית

ללימודי� במעמד  י�הסטודנטשל  �קבלת .בלימודי� ה�לאור הישגי "מ� המניי�"למעמד  י�הסטודנט

 י�סטודנטשל  מעמדבתו� שנת ההשתלמות  ה�האוניברסיטה להעניק ל מצד מהווה התחייבותאינו  זה

"� ולהתמודד ע� ללימודי מוסמכי� לקראת שנת הלימודי� החדשה ועמדותלהגיש מ ה�עלי". מ� המניי

  . �מבוקשי� על ידמסלול האו ל למחלקה �שאר המועמדי� על קבלת

י�  /המעונייני� ללמוד קורס" בוגר"סטודנטי� בעלי תואר  � "לא לתוארמיוחד "סטודנטי� במעמד  .5

בתו� שנת ההשלמות יוכלו . בלבד תאחי� במעמד זה הינ� לשנה אקדמית הלימוד .שלא לקראת תואר

קבלת� ללימודי תואר שני . הסטודנטי� להגיש מועמדות� ללימודי תואר שני במחלקה המבוקשת

 .   ובהתא� להישגי� האקדמיי� בשנת ההשלמות, מותנית באישור ועדות הקבלה המחלקתית והפקולטית

� בעלי תואר מוסמ� בנתיב כללי סטודנטי –" כתיבת עבודת גמרלא לתואר השלמת "סטודנטי� במעמד  .6

, במידת הצור�. המעונייני� להמשי� ללימודי תואר שלישי נדרשי� לכתוב עבודת גמר) ללא עבודת גמר(

יידרשו הסטודנטי� להשלי� ג� קורסי� מתכנית לימודי , בהתא� להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית

 . על הסטודנטי� להגיש עבודת גמר לשיפוט. המוסמ�
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  מודי� וסדרי הלימודי� מבנה הלי

  מבנה הלימודי�

עבודת גמר , קורסי בחירה, קורסי חובה, שאינ� מזכי� בנקודות זכות, תכנית הלימודי� כוללת קורסי  השלמה

בחינת גמר לכל הסטודנטי� הלומדי� בנתיב הכללי ולחלק מהסטודנטי� , )לסטודנטי� הלומדי� בנתיב המחקרי(

  .י המרצי� בשבועיי� הראשוני� של כל סמסטר"נמסרות ע) סילבוס(בקורס  הדרישות. הלומדי� בנתיב המחקרי

  

  : ברוב מחלקות הפקולטה מתנהלי� הלימודי� בשני נתיבי לימוד

האקדמית  �בהרחבת השכלת, תהמחקרי ת�יכולבפיתוח  יני�המעוני י�סטודנטמיועד לנתיב זה  � מחקרי נתיב

לא כולל ניקוד נפרד ( נקודות זכות 24� תיב זה לא יפחת מהיק2 הלימודי� בנ .המקצועית �התמחות והעמקת

המחקרי  בנתיב הלומדי� י�סטודנט .הזכות במסגרת נקודות השלמה אינ� כלולי�ל �קורסי). לעבודת הגמר

העצמאי ח את כושר הניתו, יתהמחקר �את יכולת וציגיעבודת גמר אשר בה  בכתיבת ה�את לימודי מושליי

 י�סטודנט .ללימודי דוקטורטלהמשי�  י�סטודנטל מת הלימודי� בנתיב זה תאפשרהשל. ה�ואת ידיעותיה� של

 להרחיב וכליו ,יכולת בולטת בעבודת המחקר ווהוכיח �מתקד� של מחקר בשלב י�הנמצאללימודי מוסמכי� 

  . אותה לעבודת דוקטורט במסגרת המסלול המשולב

האקדמית ובהעמקת הידע בתחו� הלימודי או  בהרחבת השכלת� �מיועד לסטודנטי� המעונייני � נתיב כללי

� הכללי לא יפחת מהיק2 הלימודי� בנתיב . והלומדי� בו פטורי� מהגשת עבודת הגמר, המקצועי בו ה� עוסקי�

על הסטודנטי� בנתיב הכללי להיבח� . והלומדי� בו פטורי� מכתיבת עבודת גמר מחקרית נקודות זכות 36

 נתיבסיימו לימודיה� בסטודנטי� ש. או בתו� חובות השמיעה לתואר בבחינת גמר מסכמת במהל� הלימודי�

בהתא� (הגמר וקורסי� חיוניי� כתיבת עבודת את א� ישלימו אלא  מתקדמי�לימודי� יוכלו להמשי�  הכללי לא

  . כתיבת עבודת גמר –במסגרת לימודי השלמה לא לתואר ) להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית

  

  .  נתיבי� השוני� מובא בתוכניות הלימודי� המחלקתיותפירוט דרישות הלימודי� ב

  
  מש� הלימודי�

על הסטודנטי� הלומדי� בנתיב הכללי לסיי� את חובות השמיעה . שנתיי� נמשכי�הלימודי� לתואר שני 

על הסטודנטי� בנתיב  .באותה השנה 31.12�לתואר ולהיבח� בבחינת גמר בתו� השנה השנייה ולא יאוחר מ

את חובות השמיעה לתואר עד תו� השנה השנייה ללימודי� ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט  המחקרי לסיי�

בהתא� להמלצת , המוסמכי� הפקולטיתועדת במקרי� חריגי� רשאית . בתו� שנת הלימודי� השנייה

לאשר את דחיית מועד הגשת עבודת הגמר לשיפוט בשנה נוספת , ר ועדת המוסמכי� המחלקתית"י� ויו/המנחה

  . )לסטודנטי� הלומדי� בנתיב הכללי(או לאשר הארכת מש� לימודי� בשנה נוספת /ו

  .יופסקו לימודיה�, סטודנטי� שלא יסיימו חובותיה� עד תו� התקופה המאושרת

  
  



82 

 

  סדרי הלימודי�

   לקורסי� רישו�

מועדי הרישו� לקורסי� מתפרסמי� באתר . הרישו� לקורסי� מתבצע בכל סמסטר באמצעות האינטרנט

  ).או לכתובות המייל של האוניברסיטה בלבד/הודעות נשלחות בדואר ו(אינטרנט הפקולטי והמחלקתי ה

באחריות הסטודנטי� לבדוק שאכ� כל הקורסי� , ע� זאת. 'קורסי� שנתיי� מועתקי� אוטומטית לסמסטר ב

ק� את רישומ� לת י� ובאחריות�על הסטודנט, במידה ולא בוצעה ההעתקה מוצלחת. השנתיי� הועתקו בהצלחה

  .  לקורסי� במועדי הרישו� ולא יאוחר מתו� תקופת השינויי�

לא יאושר רישו� לקורסי� לאחר . בתוכנית הלימודי� נית� לבצע  בשבועיי� הראשוני� של כל סמסטר שינויי�* 

  .תו� תקופת השינויי�

ישור לימודי� אשר ישמשו בתו� הרישו� לקורסי� על הסטודנטי� להנפיק תדפיס רישו� לקורסי� מעודכ� וא* 

  ). במידת הצור�(כאסמכתא 

". אי רישו� לקורסי�"יופסקו לימודיה� בגי� , סטודנטי� שלא ירשמו לקורסי� עד תו� תקופת השינויי�* 

  .חידוש הלימודי� יהיה כרו� ברישו� דר� מדור רישו� וטעו� אישור ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית

  

  : או לכתיבת עבודת גמר בכל סמסטר/לקורסי� באחריות הסטודנטי� להירש� 

  ). ז"נק 6היק2 לימודי� מינימאלי בסמסטר הינו (א� טר� סיימו את חובות השמיעה יש להירש� לקורסי� * 

המזכה (יש להירש� לעבודת גמר , מחובות השמיעה לתואר 2/3וצברו לפחות הצעת המחקר  א� אושרה* 

  ). xxx-2-9991בנקודות זכות 

עד ) xxx-2-7777 ז"נקללא (יש להירש� לכתיבת עבודת גמר בכל סמסטר , בסמסטר הרביעי לפחות, מכ�לאחר * 

  . עבודת הגמר לשיפוטשתוגש 

אי רישו� לכתיבת עבודת גמר אינו פוטר מחובת . באופ� אוטומטי מועתק אינועבודת גמר הרישו� לכתיבת * 

  ).  סטודנטי�מדור חשבונות  –ראו חוברת הוראות והסברי� (התשלו� 

נדרשי� לתא� את מועד הבחינה ע�  גמרהלבחינת  י� שסיימו את כל חובות השמיעה וממתיני�סטודנט* 

הזנת הציו� ותארי� הבחינה יעשו במעמד סגירת התואר על ידי מזכירות (מזכירות המחלקה במועד הקרוב ביותר 

  ). הפקולטה

  
  

  רישו� לקורסי� מיוחדי� 

  . ברמת תואר ראשו�עד שני קורסי� דנטי� ללמוד המחלקה רשאית לאשר לסטו

 לתואר סת הנקודות החסרות להשלמת חובותיה�להשלי� את מכ ויידרשהמאושר יק2 המה וגי� שיחרסטודנט

  . מוסמ�

להירש� לשני קורסי קריאה מודרכת אצל שני מרצי� , באישור ועדת המוסמכי� המחלקתית, סטודנטי� רשאי�

  .שוני�

לימודי� "פרטי� נוספי� נית� לקבל ב. היסטוריה ואנגלית כשפה זרה, י� בלימודי עבריתעולי� חדשי� חייב

  ". מיוחדי� לעולי� ולתלמידי� זרי�
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  לאחר תו� תקופת השינויי�י� /על קורס "ויתור אקדמי"

הביטול נעשה על ידי ( ולא יאוחר מחודש מתו� הסמסטר י� אחרי תו� תקופת השינויי� בקנס/נית� לבטל קורס

). ג טופס מתאי� או באמצעות אתר האוניברסיטה"פניה אל מזכירות הפקולטה לאחר ביצוע תשלו� הקנס ע

   .היק2 שכר הלימודמביא לשינוי ב ואינ י�/על קורס "ויתור אקדמי"חשוב לציי� כי 

י� שביקשו לבטל מופיעי� /י� באופ� זה אינ� רשאי� לגשת לבחינה ג� א� הקורס/סטודנטי� שביטלו קורס

�ו בממוצע המצטבר לתואר ולא /ו לאחר תו� תקופת השינויי� לא ישוקלל/י� שבוטל/קורס. בכרטיס הנבח

 .ו בגיליו� הציוני� הסופי לתואר/יופיע

  
  שיטת הערכה

  ). 500(נכשל ) /400(הציוני� בקורסי� הינ� בשיטה מאונית ובמקרי� מסוימי� נקבע ציו� עובר 

עבודות , תרגילי�, בחינה סופית: בסיס המרכיבי� הבאי� כול� או חלק� הציו� הסופי בקורס יכול להיקבע על

   .הרכב הציו� ותנאי� נוספי� ימסרו בתחילת הקורס על ידי המרצה ובסילבוס הקורס. והשתתפות פעילה

     . קורסהציו� עובר גבוה יותר בהתא� לדרישות  המחלקה רשאית לקבוע. לפחות 65ציו� עובר בתואר שני הינו 

  

החלטה זו . או בציו� עובר מספריא� בציו� , בכל קורס י�הסטודנט כוחלקות רשאיות לקבוע באיזה אופ� יוערהמ

לא נית� יהיה להעניק ציו� עובר לחלק מהסטודנטי� וציו� מספרי . מחייבת את כל המרצי� המלמדי� את הקורס

מס� הקורסי� הנדרשי�  25%על  מספר הקורסי� אות� נית� להערי� בציו� עובר לא יעלה. לשאר הסטודנטי�

  .לתואר

  

   בחינותללגשת  זכאות

  :כללי� הבאי�ל עוני�ה סטודנטי� בחינותללגשת  �זכאי

  . י� במערכת מנהל תלמידי�/לקורס מי�רשו. 1

  ).סילבוס( הקורסר ובכל המטלות הנדרשות על פי תיא ועמד. 2

  .אוניברסיטהחובות כספיי� ל הסדירו. 3

  .  ית המונעת השתתפות בבחינההעדר פסיקה משמעת. 4

בסמכות ועדת המוסמכי� להמלי  על , בנוס2. ציונ� לא יוז�, סטודנטי� שלא עמדו בתנאי� אלה וניגשו לבחינה

  . העמדת� לדי� משמעתי

  

  מועדי בחינות

  . ג� א� למדו קורסי� ברמת תואר ראשו� למועד בחינה אחד בלבדסטודנטי� לתואר שני רשאי� לגשת 

לשני לגשת � רשאיבמסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני או לימודי� לא לתואר  �דיהלומ י�סטודנט

 . בלבד אחדבחינה למועד לקורסי� מתכנית הלימודי� לתואר שני רשאי� לגשת  .בלבד מועדי� בקורסי ההשלמה

. מיוחד רשאי� להגיש בקשה למועד, הבחינה מועדיבמקרי� בה� נמנעה מהסטודנטי� האפשרות לגשת לשני 

כאמור בנוהל הבחינות האוניברסיטאי הנמצא (מניעה חמורה להיעדרות  ההזכאות תינת� רק במקרי� בה� היית

על הסטודנטי� להגיש בקשה בכתב למזכירות המחלקה בה ה� ). http://web.bgu.ac.il/Home/Students: ב

. ישור של ועדת המוסמכי� המחלקתיתהזכאות למועד מיוחד טעונה א. לומדי� ולצר2 את האישורי� הרלוונטיי�

   .יש להגיש את הבקשה לא יאוחר משבועיי� לאחר תו� מועד הבחינות של הסמסטר
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  הגשת עבודות

במקרי� . כל העבודות יוגשו דר� מזכירות המחלקה. לספטמבר בשנה בה נלמד הקורס 30�עבודות יש להגיש עד ה

בדצמבר באותה  31�ה בהגשת עבודות א� לא יאוחר מחריגי� רשאית ועדת המוסמכי� המחלקתית לאשר דחיי

  . בכל מקרה של הגשת עבודות יש לקבל ממזכירות המחלקה אישור על תארי� ההגשה. השנה

מותנה באישור מרצה (שנה אחרי תו� הקורס  30.9ועד  31.12� סטודנטי� שיקבלו אישור להגיש עבודות אחרי ה

עבור שנת  משכר הלימוד השנתי 5%יחויבו בקנס בגובה ) ועדת המוסמכי� המחלקתית והפקולטית, הקורס

  .   האיחור ולא עבור כל קורס בנפרד

וה� ידרשו ) ג� לא בקנס(ציונ� הסופי בקורס לא ידווח , סטודנטי� שלא יגישו עבודות במועדי� המאושרי�

  . י�/� קורס/י� או להירש� שנית לאותו/י�  אחר/להשלי� קורס

  

  כישלו� בקורס

ובתנאי שקיבלו אישור מוועדת (י חובה חייבי� לחזור עליה� בשנה העוקבת /שנכשלו בקורס סטודנטי�

  . הפסקה אקדמית יופסקו לימודיה�, י�/במידה ונכשלו פע� נוספת באותו הקורס). המוסמכי� המחלקתית

. ופיי�י בחירה חל/רשאי� לחזור עליה� או ללמוד קורס, י בחירה/סטודנטי� שנכשלו או לא השתתפו בקורס

שפירושו ") נכשל(" 500או ) לא השתת2" (700"ירש� בגיליו� הציוני� ציו� , במידה ובחרו שלא לחזור על הקורס

  . אפס בממוצע הקורסי�

) ג� א� הוא נמו� יותר(הציו� האחרו� בקורס , וסטודנטי� בחרו לחזור על קורס בחירה שנלמד בעברבמידה 

  ". לא לשקלול קיי� קורס מאוחר"לצד הציו� הקוד� בקורס תרש� הערה . ישתקלל בממוצע הקורסי�

לול סטודנטי� שלמדו מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר רשאי� לבקש להוציא קורסי� עודפי� משק

  . הוצאת הקורסי� טעונה אישור המחלקה והפקולטה. במעמד סגירת התואר

  

   ערעור על ציוני�

לש� כ� יאופשר לו לעיי� במחברת הבחינה על פי הנהוג בפקולטה . סטודנטי� רשאי� לערער על ציו� הבחינה

  . ינה בלבדהערעור יתבסס על בדיקה חוזרת של הבח) מועד לחשיפת בחינות או פרסו� באתר הפקולטה(

�סטודנטי� . תארי� החשיפה/סטודנטי� חייבי� להגיש את ערעור מנומק תו� שלושה ימי� מפרסו� הציו

המערערי� על ציו� בחינה יהיו מודעי� לכ� שהבחינה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפי� אליה� התייחס 

 :ראו פירוט באתר(הציו� רדת הו, העלאת הציו�, תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, לפיכ�. הערעור

http://web.bgu.ac.il/Home/Students .(  

  . הסופי בקורס מיו� פרסו� הציו� מחודש יותרעבר א� לא נית� לערער על ציו� עבודה בקורס 

  

  בקורסי� י� והכרותפטור

או השלמה על סמ� קורסי� שנלמדו במוסד /לפטור מקורסי חובה וסטודנטי� רשאי� להגיש בקשה  � פטור

על הסטודנטי� למלא טופס . מזכה בנקודות זכות איננוהפטור . אקדמי מוכר ועמדו בדרישות הקורס בהצלחה

הפטור טעו� אישור . י� ולהגיש למזכירות המחלקה/לצר2 גיליו� ציוני� מקורי וסילבוס של הקורס, בקשה לפטור

  . אי� להירש� לקורסי� שבגינ� הוגשה בקשה לפטור. מכי� המחלקתית והפקולטיתועדת המוס

מעבר למכסת (לא שוקללו בתואר , ל"תינת� עבור קורסי� שנלמדו במוסד אקדמי מוכר באר  או בחו � הכרה

  . השני� האחרונות 5�לפחות ונלמדו ב 65הציו� הסופי בה� הינו , רלוונטיי� לתכנית הלימודי�, )הנקודות

י� ולהגיש למזכירות /לצר2 גיליו� ציוני� מקורי וסילבוס של הקורס, על הסטודנטי� למלא טופס בקשה להכרה

  . ההכרה טעונה אישור ועדת המוסמכי� המחלקתית והפקולטית. המחלקה
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ז מקסימו� בהתא� לנתיב "נק 18�ז מינימו� ל"נק 12בי� (מחובות השמיעה לתואר  מחציתעד נית� לאשר הכרה 

על הסטודנטי� להשלי� את מחצית הנקודות הנותרות במחלקה בה לומדי� ולכתוב עבודת ). כנית הלימודי�ולת

  . או להבח� בבחינת הגמר/הגמר ו

משתקללי� בממוצע  אינ�הציוני� . הכרה בקורסי� שנלמדו באוניברסיטה אחרת מזכה בנקודות הזכות בלבד

  .  הקורסי� ובממוצע הסופי לתואר

גוריו� מזכה בנקודות הזכות והציוני� משתקללי� �שנלמדו במחלקות אחרות באוניברסיטת ב�הכרה בקורסי� 

  .   בתואר

במידה וסטודנטי� שאושרה לה� הכרה בקורסי� מלימודי� קודמי� ילמדו מעבר למכסת הנקודות הנדרשת 

 . באופ� יחסי יגרע העוד2 מ� ההכרה, בתואר

  

והתקבלו ללימודי תואר " לימודי השלמה לקראת תואר שני"סגרת במ. א.סטודנטי� שלמדו קורסי� מתכנית המ

באישור ועדת המוסמכי� המחלקתית ובתנאי שדווח (יוכרו הקורסי� במסגרת חובות השמיעה לתואר השני , שני

 ). ציו� סופי

  

  

  החלטות על מצב אקדמי 

או /ה השנייה בלימודי� וסטודנטי� הלומדי� בנתיב הכללי שלא יסיימו את חובותיה� לתואר עד תו� השנ* 

יופסקו ) בהתא� לאישור שנית� על ידי ועדת המוסמכי� המחלקתית והפקולטית(השנה השלישית ללימודי� 

  .  לימודי�

מותנה באישור (על הסטודנטי� בנתיב המחקרי למצוא מנחה ונושא לעבודה במהל� השנה הראשונה ללימודי�  * 

יש להגיש עד תו� השנה הראשונה ללימודי� ולא יאוחר מתו�  הצעת מחקר). הוועדה המחלקתית והפקולטית

סטודנטי� שלא . ח התקדמות בתו� כל סמסטר"לאחר אישור ההצעה יש להגיש דו. הסמסטר השלישי ללימודי�

ועדת המוסמכי� המחלקתית תחליט א� לאפשר המש� לימודיה� , יוכיחו התקדמות משביעת רצו� במחקר�

מכי� המחלקתית והפקולטית רשאיות להחליט על העברת הסטודנטי� הללו לנתיב ועדות המוס. בנתיב המחקרי

  .  או להפסיק את לימודיה�/הכללי ו

  

  חופשת לימודי�

ובתנאי שמתקיימי� התנאי�  שני סמסטרי�סטודנטי� רשאי� לצאת לחופשת לימודי� לתקופה שלא תעלה על 

              : הבאי�

�  �  "). יי�מ� המנ"במעמד (מצב אקדמי תקי

� . הושלמו בהצלחה שני קורסי� לפחות 

�  .  לפחות 80ממוצע ציוני� מצטבר של   

  . נספרת במניי� שנות הלימוד בתואר אינהחופשת לימודי� מאושרת 

את הבקשה יש להגיש למזכירות לימודי מוסמכי� . על הסטודנטי� למלא טופס בקשה לחופשת לימודי�

  . עד היו� האחרו� של תקופת השינויי�ת� להגיש בקשה לחופשת לימודי� ני. בפקולטה

בתו� החופשה על הסטודנטי� לחדש ההרשמה במועדי ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט של מדור רישו� או 

סטודנטי� שלא ישובו ללימודי� בתו� החופשה ). ללא תשלו� דמי הרישו�(על ידי רכישת מעטפת הרשמה 

  . יופסקו לימודיה�, המאושרת
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, � בנתיב מחקרי שאושרה לה� חופשת לימודי� בתו� חובות השמיעה לצור� סיו� כתיבת עבודת הגמרסטודנטי

  ). אי� לחדש את ההרשמה דר� מדור רישו�(יגישו עבודת� לשיפוט בתו� החופשה 

  

  הפסקת לימודי�

לא  או הפקולטית קיימת הזכות להפסיק את לימודיה� של סטודנטי� אשר/לוועדת המוסמכי� המחלקתית ו

  . עמדו בהתחייבויותיה� האקדמיות ולא מילאו את התנאי� אשר הוטלו עליה� בעת קבלת� ללימודי�

סיו� שנת , פסיקת בית די� משמעתי, הסטודנט בקשת: מהסיבות הבאותג� הפסקת לימודי� יכולה להתבצע 

  .אי עריכת רישו� לקורסי�, השלמות

הלי� ההרשמה כמקובל ולעמוד בתנאי הקבלה של על סטודנטי� הנרשמי� מחדש ללימודי� לעבור את ת

סטודנטי� המבקשי� לחזור להתקבל ללימודי� לאחר הפסקה לא מאושרת . המחלקה אליה מבקשי� להתקבל

להשפעת החלטה זו על שכר הלימוד יש לעיי� (יחויבו להשלי� לימודיה� בהתא� לתכנית הלימודי� החדשה 

  ").ודהוראות והסברי� לתשלו� שכר לימ"בחוברת 

  בחינת גמר

בתו� חובות ) על פי החלטת המחלקה(פה �או בעל/על הסטודנטי� בנתיב הכללי להיבח� בבחינת גמר בכתב ו

  ).באותה השנה 31.12�ולא יאוחר מה 30.9�עד ה( יאוחר מתו� השנה השנייה ללימודי� השמיעה ולא

  .   בתו� תהלי� השיפוט יבחנו) הגנה על התיזה(סטודנטי� בנתיב המחקרי החייבי� בבחינת גמר 

ציו� נמו� . 75 ינוציו� עובר בבחינת הגמר ה. ציו� בחינת הגמר הינו ממוצע הציוני� שיעניקו שני בוחני� לפחות

 �בהתא� לאישור ועדת , סטודנטי� שנכשלו בבחינת הגמר יוכלו). לא נית� לסגור את התואר(ממנו פירושו כישלו

  .  ח� פע� נוספת במועד הבחינה הקרוב ביותרלהיב, המוסמכי� המחלקתית והפקולטית

  
  זכאות לתואר

או עבודת גמר והשיגו /סטודנטי� יהיו זכאי� לתואר א� השלימו בהצלחה את כל חובותיה� כולל בחינת גמר ו

  . לפחות 75ממוצע סופי של 

ר מתארי� ולא יאוח) על גבי הטופס המתאי�(על הסטודנטי� להגיש בקשה לסגירת תואר למזכירות המחלקה 

באחריות הסטודנטי� לבדוק את . בשנה בה נלמדו הקורסי� כדי להיכלל ברשימת הבוגרי� בטקס הקרוב 31.12

 �     .ע� סגירת התואר ייחתמו הפרטי� האישיי� והאקדמיי� ללא אפשרות שינויהציוני� הסופיי� בקורסי� שכ

לו הסטודנטי� את לימודיה� במחלקה בדיקת הדרישות לתואר תעשה בהתא� לתוכנית הלימודי� בשנה בה הח

תארי� הגשת עבודת (תארי� הזכאות לתואר יהיה התארי� האחרו� של המטלה האחרונה בתואר ). שנת החוזה(

  ).תארי� בחינת הגמר, הגמר לשיפוט

הסדרת תשלומי שכר הלימוד , מזכירות הפקולטה תפיק את אישור הזכאות לתואר לאחר אישורו האקדמי

  ). מדור השאלה(ה ואישור הספריי

  

  תעודת המוסמ�

שסיימו את חובותיה� בהתא� לדרישות התואר  י�תוענק לסטודנט "במדעי הרוח והחברה מוסמ�"תעודת 

   . ועדה הפקולטיתועל ידי הסנאט בהמלצת ה האושרו )לפחות 75ממוצע סופי לתואר (

  ות בתעודת הגמרהערכ

ה בהתא� להתפלגות הציוני� של כל המסיימי� בפקולטה הערכת ההישגי� בסיו� לימודי המוסמ� תקבע בכל שנ

  . בתעודת המוסמ�י� בשנה בה מוענק התואר ותצו

�   ".רהיבהצטיינות ית" ,"בהצטיינות", "בהתא� לדרישות התואר": ההערכות שתרשמנה בתעודות ה

  :ההערכות שתרשמנה בתעודה נקבעות בהתא�  לקריטריוני� הבאי�
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שהשיגו את הציוני� הגבוהי� , מהמסיימי� לה� מוענקת תעודה בשנה נקובה 18% � תואר שני בנתיב כללי

  .  לפחות 85יחשבו כמצטייני� ובלבד שהממוצע הסופי לתואר הינו , ביותר

. לפחות 90בתנאי שממוצע ציוניה� הוא " בהצטיינות יתירה"העליוני� מכלל המצטייני� יזכו להערכה  20%

  ". נותבהצטיי"הנותרי� יזכו להערכה  80%

  ". בהתא� לדרישות התואר"שאר המסיימי� יזכו להערכה 

שהשיגו את הציוני� , מכלל הסטודנטי� לה� מוענקת תעודה בשנה נקובה 25% � תואר שני בנתיב מחקרי

יחשבו כמצטייני� בתנאי שממוצע ) ממוצע משוקלל של לימודי תואר השני וציו� עבודת הגמר(הגבוהי� ביותר 

  .לפחות 85פחות וציו� עבודת הגמר שלה� הוא ל 85ציוניה� הוא 

לפחות   90בתנאי שממוצע ציוניה� הוא , "בהצטיינות יתירה"העליוני� מכלל המצטייני� יזכו להערכה  20%

  .לפחות 90וציו� עבודת הגמר הוא 

  ". בהתא� לדרישות התואר"שאר המסיימי� יזכו להערכה 
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  גמר תקנו� עבודת

לנתח� ולהסיק מסקנות , או נתוני�/מטרת עבודת הגמר היא להוכיח כי לסטודנטי� היכולת לאסו2 מקורות ו

  . במסגרת עבודה שממצאיה ודר� עריכתה ראויי� לפרסו� כמאמר מדעי

מוסמ� "עבודת הגמר תכתב במסגרת המחלקה אליה התקבלו הסטודנטי� ותהווה חלק מחובותיה� לתואר 

ר הוועדה "באישור המנחה ויו. כתוב בשפה העברית, העבודה תסתיי� בהגשת חיבור". החברהבמדעי הרוח ו

  . תאושר כתיבת עבודת גמר בשפה לועזית, המחלקתית והפקולטית

�  . בנתיב מחקרי בלבד רשאי� להתחיל בכתיבת עבודת גמר" מ� המניי�"סטודנטי� במעמד  

�ת מחקר לאישור ועדת המוסמכי� המחלקתית במהל� השנה על הסטודנטי� לקבוע מנחה לעבודה ולהגיש הצע 

באישור חריג של ועדת המוסמכי� המחלקתית והפקולטית תאושר הגשת הצעת מחקר לא  .הראשונה ללימודיה�

  . יאוחר מתו� הסמסטר השלישי ללימודי�

�תיאור , חקרמטרת המ, נושא המחקר: הצעת המחקר תוגש בשני עותקי� מודפסי� ותכלול את הפרטי� הבאי� 

  .קצר על השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות

�  ).טבלאות וכדומה, גרפי�, לא כולל איורי�(היק2 הצעת המחקר לא יעלה על שלושה עמודי�  

�  .הצעת המחקר מאושרת על ידי המנחה וועדת המוסמכי� המחלקתית תובא לידיעת הוועדה הפקולטית 

�אקדמי מ� המניי� בדרגת מרצה ומעלה במחלקה בה לומדי�  מנחה עבודת הגמר יכול לשמש חבר סגל 

  . שאושר על ידי הוועדה המחלקתית ובאישור הוועדה הפקולטית, הסטודנטי�

�  .  באישור חריג עד תו� שנת הלימודי� הראשונה. המנחה יקבע עד תו� הסמסטר הראשו� ללימודי� 

באישור הוועדה המחלקתית ובידיעת הוועדה  שינוי נושא עבודת הגמר וכ� שינוי המנחה ייעשו א� ורק �

  . הפקולטית

  

  הליכי� והנחיות –עבודת הגמר 

  ):חלק� או כול�(עבודת הגמר צריכה לכלול את המרכיבי� הבאי� 

  .הצגת הנושא והמודל התיאורטי, הגדרת הבעיה –מבוא  .1

 .וכ� מפתח מקורות, סקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת בנושא .2

הרלוונטיות והער� היחסי של מאמרי� על עבודות קודמות שהסטודנטי� מצטטי� הערכת מידת  .3

 .בעבודת�

 .הגדרת מטרות העבודה .4

בכל מקרה יש לפרט את . יש לפרט את צורת איסו2 הנתוני� שנבחרה, א� העבודה ניסויית .5

 .האלטרנטיבות ולנמק את הבחירה שנעשתה

 .ונה מהימנות וטעויות אפשריותעל הסטודנטי� להתייחס לתוצאות עבודת� ולהערי� נכ .6

 .יש לערו� השוואה ביקורתית בי� עבודה זו לבי� עבודות דומות הידועות בספרות .7

ועליה� לדייק בהסקת , על הסטודנטי� להוציא את המסקנות והיישומי� האפשריי� מתוצאות מחקר� .8

� .מסקנות ובהנמקת

 .על הסטודנטי� להשוות את ממצאי מחקר� ע� הבסיס התיאורטי .9
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  הוראות טכניות לכתיבת עבודת גמר

�    נייר �   4Aגודל  , לב

  כפול  רווח, 12גודל " דיויד"פונט  �    הדפסה

  באיכות המקור �  העתקי�

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

  . מספור הדפי� ייעשה בספרות רגילות בגו2 העבודה �    מספור

  .התקציר ימוספר בספרות רומיות                             

  .כותרות וימוספרו באופ� יחידני וכל הטבלאות והאיורי� יישא �  טבלאות/איורי�

  כריכה ( 1' דפי הכריכה יהיו דפי קרטו� מודפסי� בהתא� לדוגמאות מס �  ד2 הכריכה

  .בנספח הדוגמאות לדפי כריכה ושער) כריכה באנגלית( 2' ומס) בעברית                               

  בנספח                      4 –ו  3' יכתבו בהתא� לדוגמאות מס) שער פנימי(דפי הכותרת   �  ד2 הכותרת 

  .הדוגמאות לדפי כריכה ושער                             

  בנוס2  . י�סעיפ� פרקי� וסעיפי� ובמידת הצור� תת: הייפורט עד לדרגה שני �  תוכ� הענייני�

  .רשימת טבלאות ואיורי� ורשימת נספחי�, על פי הצור�, ובנפרד                             

  . שניה� כתובי� באותה מתכונת, העבודה תכלול תקציר בעברית ובאנגלית �  תקציר העבודה

  .עמודי� 3אור� התקציר לא יעלה על    

  : פי כללי האקדמיה למדעי הרוח והחברה רשימת המקורות הספרותיי� תופיע על �  מקורות  

  ספרותיי�          

  מקו� , מודגש בקו ש� הספר, )ש� פרטי תחילה(ש� המחבר  – ספרי�. א  

  .העמוד המצוטט, פרק , שנה, ש� ההוצאה, ההוצאה                                  

  ,                   )תרכאובמי(ש� המאמר ,)* ש� פרטי תחילה(ש� המחבר  – מאמרי� .ב        

                                  � .העמודי�, מספר הכר�, )מודגש בקו(ש� העיתו

  .ש� המשפחה תחילה, בחיבורי� בלועזית* 

   1' ד2 הכריכה בעברית לפי דוגמה מס.   א � סדר הצגת העבודה 

 3' ד2 הכותרת בעברית לפי דוגמה מס .ב

 תקציר .ג

 תוכ� הענייני� .ד

 בודהגו2 הע .ה

 ביבליוגרפיה .ו

 נספחי� .ז

 תוכ� ענייני� באנגלית .ח

 תקציר באנגלית .ט

 4' ד2 הכותרת באנגלית לפי דוגמה מס .י

 2' ד2 הכריכה באנגלית לפי דוגמה מס .יא

  הכתובי� עברית יכרכו בצידה הימני של העבודה ' י�'סעיפי� א   �כריכה  

  לי של העבודה הכתובי� באנגלית יכרכו בצידה השמא' יא�'סעיפי� ט                  
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  היק. עבודת הגמר

  ). לא כולל ביבליוגרפיה ונספחי� מכל סוג(עמודי�  100היק2 עבודת גמר לא יעלה על 

  .   עבודת גמר החורגת מהיק2 זה מחייבת פניה מנומקת בכתב של המנחה לוועדת המוסמכי� פקולטית

  

 הנחיות להגשת עבודת הגמר

�  .עליו לבדוק אותה ולאשרה תו� חודש ימי�. טה סופית מודפסתהמנחה יקבל את עבודת הגמר בצורת טיו 

�בכריכה (מודפסי� וכרוכי� בשני עותקי�  עבודת הגמר תוגש למזכירות המחלקה, לאחר אישור המנחה 

ר ועדת המוסמכי� "י� ויו/המנחה, או כמספר הקוראי� כשה� חתומי� בידי הסטודנט) ספירלית

   .ראש המסלול/המחלקתית

�החתומי� והמאושרי� יועברו למזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכי� בצירו2 שמות הקוראי� העותקי�  

  . שאושרו לשמש כשופטי� לעבודה

�. מנחה העבודה ושופט שיקבע על ידי הוועדה המחלקתית :שיפוט עבודת הגמר יער� על ידי שני שופטי� לפחות 

  .נוי השופטי� טעו� אישור הוועדה הפקולטיתמי. במידה ולסטודנטי� שני מנחי� יידרש מינוי שופט נוס2

�  .יו� 60זמ� בדיקת העבודה על ידי השופטי� ומת� הציו� לא יעלה על  

�ההערות וההשגות של השופטי� וכ� בקשות מפורשות לתיקוני� יובאו לידיעת הסטודנט והמנחה , ההערכות 

  .  בתו� תהלי� השיפוט) ללא ציו� ש�(במרוכז 

�  . הגמר הינו ממוצע הציוני� שיעניקו השופטי� ציו� שיפוט עבודת 

� :קיימות ארבע אפשרויות תגובה של השופטי� 

  .ללא תיקוני�, העבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר בצורתה הנוכחית .1

  . י� באישור המנחה/העבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר לאחר ביצוע התיקוני� המומלצי� על ידי השופט .2

  .ללא שינוי הציו�, חודששלמו תו� התיקוני� יו    

במקרי� . שלושה חודשי�העבודה ראויה להתקבל כעבודת גמר לאחר ביצוע תיקוני� מהותיי� שיערכו תו�  .3

תו� שישה , ר הוועדה המחלקתית ובידיעת הוועדה הפקולטית"בהמלצת המנחה ויו, מיוחדי� יערכו התיקוני�

  .ולמת� ציו�) מנחה ושופטי�(זרת לכל קוראי העבודה העבודה המתוקנת תועבר לקריאה חו. חודשי�

    . העבודה אינה ראויה להתקבל כעבודת גמר .4

  

  ציו� עבודת הגמר

�  השופטי� חסויי� בפני הסטודנט  ציוני 

�הציו� , במידה וקיימת ג� בחינת גמר. שהעניקו השופטי� ממוצע הציוני�ציו� השיפוט של עבודת הגמר הינו  

  ). על פי האחוזי� של כל מרכיב(הגמר יהיה שקלול ציו� העבודה וציו� הבחינה  הסופי של עבודת

�  .כישלו� וציו� נמו� מזה פירוש. 75ציו� עובר של עבודת גמר הינו  

  

  העתקי עבודת הגמר

שלושה או ) לבוגרי מדעי החברה( ארבעה עותקי�על הסטודנטי� להגיש , לאחר אישור העבודה על ידי השופטי�

ר הוועדה "י� ויו/כרוכי� וחתומי� בידי הסטודנט ומאושרי� על ידי המנחה, )לבוגרי מדעי הרוח( עותקי�

  .אחד עותק דיגיטאליבנוס2 יצור2 ג� . המחלקתית
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  :תפוצת העתקי עבודת הגמר

�  1עותק      –בית הספרי� הלאומי בירושלי� 

�  עותק דיגיטאלי + עותקי�  2       –ספריית האוניברסיטה 

�  1עותק    –) לבוגרי מדעי החברה(ירושלי� מכו� סאלד ב

  

   אופ� הרישו� לכתיבת עבודת גמר

המזכה ( XXX-2-9991ירשמו פע� אחת לקוד ) א"תשס( 2001סטודנטי� שהתקבלו ללימודי� החל משנת חוזה 

7777�2לקוד  �הסטודנטי� להירש, לאחר מכ� על). בנקודות זכותXXX- )עד  בכל סמסטר) ללא נקודות זכות

  . עבודת הגמר לשיפוט להגשת

בכל  XXX-2-7777ירשמו לקוד ) ס כולל"עד שנת תש( 2001סטודנטי� שהתקבלו ללימודי� לפני שנת חוזה 

  . עד להגשת עבודת הגמר לשיפוט סמסטר

באחריות הסטודנטי� להירש� בכל סמסטר וסמסטר . נו מועתק באופ� אוטומטיאיהרישו� לכתיבת עבודת גמר 

  . אחרת יופסקו לימודיה� על כל המשתמע מכ�, עד להגשת העבודה לשיפוט "כתיבת עבודת גמר"ל

סטודנטי� שיגישו את עבודת הגמר לשיפוט לפני תחילת הסמסטר א� לא יאוחר מתו� תקופת השינויי� פטורי� 

  . מהרישו�
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  דוגמאות לדפי שער וכריכה -נספח

  

                  1' דוגמה מס

  בריתדף כריכה בע

  

        

  

  גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

  הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  >שם המחלקה<המחלקה ל 

  

  

  

  >שם העבודה<

  

  

  

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

  

  >ש� הסטודנט<: מאת     

  >דרגה וש�< :בהנחיית                                                      

  

  

  

  

  >חודש ושנה בלועזית<                               >חודש עברי שנה עברית< 
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  2' דוגמה מס

  ד. כריכה באנגלית

 

 

  

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 

THE FACULTY OF HUMINITIES AND SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARTMENT> 

 

 

(NAME OF THESIS) 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE 

MASTER OF ARTS DEGREE 

 

 

 

<NAME OF STUDENT> 

UNDER THE SUPERVISION OF: <RANK NAME> 

 

 

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

  

  

  

�  גוריו� בנגב � אוניברסיטת ב

  רוח והחברההפקולטה למדעי ה

  >ש� המחלקה< המחלקה ל

  

  

  

  >ש� העבודה<

  

  

  

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

  

  

  >ש� הסטודנט<: מאת          

  >דרגה וש� המנחה<: מנחה

  

  

  

  

  

  ___________:תארי�          _________________: חתימת הסטודנט

  ___________:תארי�          __________________: חתימת המנחה

  ___________:תארי�      __________________: ר הועדה המחלקתית"חתימת יו

  

  

  

  

   >חודש ושנה<
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                4  'דוגמה מס

  אנגלית) שער פנימי(דף כותרת 

  

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 

THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARMENT> 

 

 

<NAME OF THESIS> 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 

REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF ARTS DEGREE  

 

    <NAME OF STUDENT> 

UNDER THE SUPERVISION OF <RANK NAME> 

 

Signature of student: ______________    Date: _________ 

Signature of supervisor: _____________   Date: _________ 

Signature of chairperson of the committee 

for graduate studies: ________________   Date: _________

      

 

<MONTH YEAR> 
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  ש  קרייטמ�" ה ס פ ר  ל ל י מ ו ד י  מ ח ק ר  מ ת ק ד מ י �  ע  �י ת  ב
The Kreitman School of Advanced Graduate Studies  

  

    (.Ph.D) " דוקטור לפילוסופיה"תקנות וסדרי לימודי� לקראת התואר 
  גוריו� בנגב� באוניברסיטת ב�  

 

  
 בואמ  .1

   
  (.Ph.D)"דוקטור לפילוסופיה"ומטרת הלימודי� להשגת התואר  אופי, התקנות דנות במהל�           

  .גוריו� בנגב�באוניברסיטת ב�    
  
 הגדרות  .2
      

" דוקטור לפילוסופיה"סטודנט שהתקבל ללימודי� באוניברסיטה לקראת התואר  �"ועמדמ"  2.1  
  באחת 
  .הפקולטות וטר� עמד בבחינת המועמדות            

  
  ועמד " דוקטור לפילוסופיה"קבל ללימודי� לש� השגת התואר ודנט שהתסט �"תלמיד מחקר"  2.2  

  .בבחינת המועמדות                                    
  

הרשות האקדמית המטפלת בכל הענייני� האקדמיי� של הלימודי�  �"הועדה לתלמידי מחקר"  2.3
  לש� 

  .)להל� הועדה" (דוקטור לפילוסופיה"השגת התואר            
  
  :הכוללת" דוקטור לפילוסופיה"תוכנית הלימודי� להשגת התואר  �"תוכנית לימודי�"  2.4  

  
  לימוד נוס$  .א 
  

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

  
  .מחקר וכתיבת חיבור מדעיביצוע   .ב
  

חודשי� מיו� אישור הקבלה ללימודי� ועד לאישור הצעת  12תקופה של עד  � "תקופת ניסיו�" 2.5
  תוכנית 
  .י הועדה לתלמידי מחקר"המחקר ע           

  
תקופת הלימודי� מתו� תקופת הניסיו� ועד העמידה בבחינת  �   "תקופת המועמדות" 2.6

  .המועמדות
  

  תוכנית המפרטת את הדרישות הלימודיות בה חויב הסטודנט  �"ת דרישות הלימודי�תוכני" 2.7
  .י הועדה"והמאושרת ע            

  
  ממרצה בכיר ומעלה שהוסמ� באחת המחלקות האקדמיות , חבר סגל האוניברסיטה �  "מנחה"  2.8

  .י הועדה"להנחות את התלמיד ושאושר ע          
  

  .י�/י� נוס$/או יוע+/יכולי� להשתת$ בהנחיה מנחי� ו נוס$ למנחה האחראיב  2.8.1
  
  חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה או בכל רמה מדעית  �  "בוח�"  2.9  

  .י הועדה לתלמידי מחקר"מקבילה ממוסד אחר שנקבע ע           
  
שמונו , אחד ממוסד אקדמי אחר בוחני� נוספי� ולפחות 2�4י� ועוד /המנחה � "ועדת בוחני�"  2.10  

  י "ע
  .הועדה ללימודי מחקר ואשר ישמשו כבוחני� של תוכנית המחקר בבחינת המועמדות            

  
חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה או בעל רמה  �  "שופט"  2.11  

  .י הועדה לתלמידי מחקר"מדעית מקבילה ממוסד אחר אשר נקבע ע
  

  בתוק$ 

 1989ממאי 
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ולפחות אחד מהשופטי� ממוסד אקדמי , שופטי� נוספי� 2�4י� ועוד /המנחה �"חבר שופטי�"  2.12
  , אחר

י הועדה ללימודי מחקר ואשר ישמשו כשופטי� של חיבור עבודת המחקר וכשופטי� "שנקבעו ע         
  בבחינת 

  .פשרככל שהדבר יתא, רצוי שחבר השופטי� יהיה זהה לועדת הבוחני�.  הגמר         
  
  

תוכנית שעל המועמד להגיש לוועדה ללימודי מחקר לאחר אישור המנחה  �" תוכנית המחקר"  2.13
  וועדת 
התוכנית ). פקולטית נושא התוכנית יובא לידיעת ועדת מוסמכי�(לימודי מוסמכי� מחלקתית           
  : תכלול

  .סקר ספרותיווהשיטות לפתרונ� דרכי הגישה , ניסוח הבעיות אות� מתעתד התלמיד לפתור           
  
בחינה שעל המועמד לעבור לאחר הגשת תוכנית המחקר ומטרתה לבחו�   �  "בחינת מועמדות"  2.14  

  את 
ולעמוד על כושרו , שליטתו ברקע המחקר ובספרות המקצועית בנושא, גישת המועמד לנושא            

  והתאמתו
  ".דוקטור לפילוסופיה"למחקר לתואר            

  
. לקידו� המדעהמהווה תרומה מקורית  תעיונית או ניסויי, עבודה מקורית �  "עבודת מחקר"  2.15  

  העבודה
  .תסוכ� בחיבור מדעי הכתוב לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלי� בספרות המקצועית            

  
ית הלימודי� בחינה המתקיימת לאחר שהתלמיד מלא אחר כל הדרישות בתוכנ � "בחינת גמר"  2.16  

  לתואר 
  .ובה תלמיד המחקר מג� על גישתו לנושא ועל מסקנותיו" דוקטור לפילוסופיה"              

  
  ".דוקטור לפילוסופיה"סטודנט שהתקבל על תנאי ללימודי� לש� השגת התואר  �  "משלי�"  2.17  
  
  
  ש קרייטמ�"הספר ללימודי מחקר מתקדמי� ע� מבנה הארגוני של ביתה .3
  

           
  

  דיק� וועדת לימודי מחקר:  הספר יעמדו�ראש ביתב  
  

  הספר�דיק� בית  3.1
  

  .י ועדת חיפוש בראשות הרקטור"ס יוצע ע"מועמד לדיק� ביה
    

  .ועדת החיפוש תורכב מנציג אחד מכל פקולטה ונציג אחד מכל המכוני� ג� יחד
  .החיפוש כל דיק� פקולטה יביא לאישור הועדה המרכזת את נציג הפקולטה לועדת

  .הועדה המרכזת תמנה נציג אחד מכל המכוני� ג� יחד
 3ועדת החיפוש תגיש לסינאט ש� של מועמד אחד או שמות של מועמדי� שמספר� לא יעלה על 

בתנאי , מועמד זה או מועמדי� אלה חייבי� לקבל את תמיכת רוב החברי� בועדת החיפוש).שלושה(
  .ר הועדה"שהרוב כולל את יו

  
  .י ועדת החיפוש ברוב קולות"ידי הסינאט מתו� המועמדי� המוצעי� ע�ספר ייבחר עלה�דיק� בית

לתפקיד זה מחדש רק אחרי  רמי שכיה� כדיק� יוכל להיבח.  תקופת כהונתו של הדיק� היא ארבע שני�
  .הפסקה של ארבע שני� לפחות

  
  הספר�תפקידי דיק� בית   3.1.1

  
עליו להבטיח .  הספר בתאו� ע� הרקטור�כוללת לחיי ביתהדיק� ירכז בידיו את האחריות ה  3.1.1.1

  את 
  הספר בפני �והוא מייצג את בית, מחקר ומנהל, הספר מבחינת הוראה�פעולתו התקינה של בית             
  .הסינאט והרשויות אחרות של האוניברסיטה ומחוצה לה             

  
  

 בתוק$ 

 1989ממאי 

  בתוק$ 

 1985מפברואר 

 בתוק$ 

 2002מאוקטובר 

 .1996בתוקף מפברואר  3.2.2.5- 3שינויים בסעיפים ה
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                    ועדת לימודי מחקר    3.2
  

  :עדת לימודי מחקרהרכב ו  3.2.1
  

  .ר הועדה"הספר שיכה� כיו�דיק� בית   3.2.1.1
  
  .בתוק$ תפקידו, ר ועדת מוסמכי� מכל פקולטה"יו  3.2.1.2 
  
, ר ועדת המוסמכי�"נציג סינאט אחד מכל פקולטה מדיסציפלינה שונה מזו של יו  3.2.1.3 

  י "שימונה ע
  .י הסינאט"הפקולטה ויאושר ע                      

  
  .י הועדה המרכזת"שימונה ע, נציג אחד מכל המכוני� ג� יחד   3.2.1.4  

  
  .ס ישמש כמרכז הועדה"ראש מנהל ביה  3.2.1.5 
  

  תפקידי הועדה    3.2.2
  
  .עידוד ופיתוח לימודי מחקר  3.2.2.1 
  
  .לארג� סדנאות וקורסי� אינטרדיסציפלינרי�  3.2.2.2 

  
.  ימי עיו� וסדנאות, לסדרה של הרצאות) בולטי� בשטח�ה(לארג� ולתא� הבאת מרצי�           3.2.2.3

  להקצות 
  .משאבי� לקידו� נושאי� אלה                   

  
  .להעניק מלגות מחקר מוגברות לסטודנטי� מצטייני�           3.2.2.4

  
  .דוקטור באוניברסיטה בתאו� ע� הרקטור�לרכז פעילות הבתר  3.2.2.5  
  

לאחר קבלת המלצת היחידה האקדמית בה יבוצע המחקר , לקבל תלמידי מחקר   3.2.2.6
  בהמלצת 

  .הועדה ללימודי מוסמכי� הפקולטית                      
  

  .נושאי המחקר ותוכניות המחקר, לאשר מנחי�    3.2.2.7
  

  .לאשר את תוכנית הלימודי� של המועמד    3.2.2.8
  

  .לקבוע בוחני� ושופטי�             3.2.2.9
  

  .לעקוב אחר התקדמות הסטודנט באמצעות ועדות מחלקתיות  3.2.2.10
  

  .לדו� בדוחות הבוחני� והשופטי�   3.2.2.11
  

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

  האוניברסיטה להמלי+ על הענקת התואר בפני סינאט  3.2.2.13
  

  .א� לא עמד בדרישות, להפסיק לימודיו של סטודנט  3.2.1.14
    

  .לעדכ� את התקנות ללימודי מחקר באישור הסינאט  3.2.2.15
  

  .לאשר מת� פרסי� ומלגות לתלמידי מחקר   3.2.2.16
  

      לדו� בערעורי� שיובאו בפניה מטע� המנחי� או הסטודנטי�   3.2.2.17
      .מתו� כפיפות לתקנות      

  
      לנקוט בכל האמצעי� הדרושי� להבטחת מהלכ� התקי� של    3.2.2.18
  .הלימודי�      
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    מזכירות לתלמידי מחקרה  3.3

  
המזכירות לתלמידי מחקר תהיה אחראית לטיפול במנהל האקדמי של הלימודי� להשגת התואר 

, ולטות והמחלקתיותלתאו� וקישור בי� הועדה לועדות לימודי מוסמכי� הפק, "דוקטור לפילוסופיה"
  .התלמידי� ולביצוע החלטות הועדה, המנחי�, הבוחני� והשופטי�

  
  
   בלה ללימודי מחקרק  .4
  

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

  
  :אי� הבאי�על המועמד למלא את כל התנ, ל"וס$ לננ  4.1

  
בעל ,גוריו� או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי אחר�על תואר שני של אוניברסיטת ב�ב  4.1.1

  .הישגי� גבוהי� בלימודיו בתואר שני כולל בעבודת הגמר
  

  .לפי שיקול הועדה, על הכשרה מספקת לש� מחקר במקצוע שבחר בוב  4.1.2
  
  

א� השתכנעה שהמועמד יוכל  4.1.1דרישות בסעי$ ועדה רשאית לקבל ג� מועמד שאינו עונה לה   4.2
גוריו� בנגב בתקופה שלא תעלה על שנה � י לימודי השלמה באוניברסיטת ב�"להגיע לרמה הנדרשת ע

ל להירש� כתלמיד מתמחה למחקר ותקבע לו תוכנית מיוחדת "הועדה תטיל על המועמד כנ.  אחת
ל ללימודי מחקר "של מועמד כנ דו� בדבר קבלתוהועדה ת.  מתו� התייעצות ע� הגורמי� הנוגעי� בדבר

  .לאור הישגיו בתו� שנת הלימודי�
  

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

 .א� תמצא זאת לנחו+, תזמינו לראיו� ותעמידו לבחינה, הועדה תבדוק את מסמכי המועמד   4.3
  

 .חודשי� 12טודנט יתקבל לתקופת ניסיו� של עד ס    4.4
  
   "דוקטור לפילוסופיה"דרישות לקבלת התואר ה  .5
  

  :דורשת את מילוי התנאי� הבאי�" דוקטור לפילוסופיה"קבלת התואר 
  
  )5.1ראה סעי$ (קביעת מנחה ונושא מחקר . א  

  
  )5.2ראה סעי$ (ימוד נוס$ ל. ב  

  
  )5.3ראה סעי$ (הגשת תוכנית המחקר ובחינת המועמדות . ג  

  
  )5.4ראה סעי$ (ביצוע מחקר כולל הרצאה סמינריונית . ד
  
  )5.5ראה סעי$ (חיבור . ה
  
  )5.6ראה סעי$ (בחינת גמר . ו
  

  ביעת מנחה ונושא מחקרק 5.1
  

  י המנחה וראש "את תוכנית המחקר שלו המאושרת ע �תלמיד יגיש לוועדה תו� תקופת הניסיוה 5.1.1
  .היחידה האקדמית           

  
  .ועדה תדו� על נושא המחקר ותמנה ועדת בוחני�ה  5.1.2

  
  לימוד נוס$  5.2  

  

 בתוק$

מאוקטובר 

2002 

 בתוק$

מאוקטובר 

2002 
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של  $לפי קביעת המנחה בהיק" דוקטור לפילוסופיה"ל תלמיד יהיה חייב בלימוד נוס$ לתואר כ 5.2.1
6�10    

  .נקודות           
  

  י המנחה שיתחשב בלימודיו הקודמי� של התלמיד ובנושא "וכנית דרישות הלימודי� תיער� עת 5.2.2
   .בהמלצת הועדה המחלקתית, י הועדה"התוכנית תאושר ע.  מחקרו           
  .הבוחני� רשאי� להמלי+ והועדה תהיה רשאית לדרוש מהתלמיד מילוי דרישות נוספות           

  
דוקטור "את כל הנהלי� הקשורי� בתוכנית דרישות לימודי� לתואר ל התלמיד לקיי� ע 5.2.3

  .'שינוי בתוכנית בחינות וכו, מילוי אחר תאריכי רישו�:  כגו�" לפילוסופיה
  

בתחומי ההוראה , די להכי� תלמיד המחקר לקראת תפקידי� אות� ימלא בתו� לימודיוכ 5.2.3.1
א� , רמלית מיוחדת להוראה אוניברסיטאיתתכלול תוכנית דרישות הלימודי� הכשרה פו, והמחקר

תוכנית הלימודי� של תלמיד מחקר . קבעה הועדה מפורשות שדרישה זו נחוצה לגבי דוקטורנט מסוי�
הדרכה וטיפול בסטודנטי� בהיק$ , מחקר, תואר שלישי תכלול התמחות אקדמית מעשית בהוראהל

  .האקדמית שעות שבועיות וזאת בהתא� לקביעת ראש היחידה 8של לפחות 
  

ועדה רשאית לדרוש מתלמיד ללמוד ולהבח� בשפה העברית תו� תקופת לימודיו א� תמצא ה 5.2.4
  .הועדה תקבע מועד לבחינה בשפה העברית.  שידיעתו בשפה העברית לקויה

  
  .לפני תחילת כתיבת עבודת המחקר, תלמיד חייב לסיי� את תוכנית דרישות הלימודי�ה   5.2.5

  
  ת המחקר ובחינת המועמדותהגשת תוכני   5.3

  
 חודשי� מיו� קבלת התלמיד ללימודי� יגיש התלמיד לוועדה את הצעת � 12א יאוחר מ ל 5.3.1

י "י המנחה העיקרי וכ� ע"כשהיא מאושרת ע) במספר עותקי� מודפסי� כפי שיקבע( תוכנית מחקרו
    .ועדת לימודי מוסמכי� מחלקתית

דרכי הגישה והשיטות , � מתעתד התלמיד לפתור/אותה יות/ניסוח הבעיה:  תוכנית המחקר תכלול
  .לפתרו� הבעיות וסקר ספרותי

  
י המזכירות לעיו� הבוחני� "וכנית המחקר אשר תשמש בסיס לבחינת המועמדות תועבר עת 5.3.2

  .לפני בחינת המועמדות
  

גישת  מטרתה לבחו� את, אשר תתקיי� כחודש אחרי הגשת תוכנית המחקר, חינת המועמדותב 5.3.3
המועמד לנושא ואת שליטתו ברקע המחקר ובספרות וכ� לעמוד על כושרו והתאמתו למחקר לתואר 

י "יקבע ע, פה�כולה או חלקה בעל, סידוריה ושיטת עריכתה, מש� הבחינה".  דוקטור לפילוסופיה"
  .הבוחני�

  
חני� יכללו חוות המלצות הבו.  הבוחני� יעבירו את המלצותיה� לאישור הועדה, תו� הבחינהב 5.3.4

רמתה של העבודה ועל אפשרויות ביצוע המחקר באוניברסיטה או במוסד , דעת על רמתו של התלמיד
  .תו� תקופת זמ� סבירה, ל"מדעי אחר בישראל או אוניברסיטה מוכרת בחו

  
הועדה רשאית לפי שיקול דעתה או של .  י הועדה"אישור הסופי של תוכנית המחקר יינת� עה 5.3.5

י� לדרוש תיקוני� או הכנסת שינויי� בתוכנית המחקר וכ� לחייב תלמיד בלימוד נוס$ בתחומי� הבוחנ
  .ולקבוע מועד למילויי�, הגובלי� במחקרו

  
  .שב כאילו נכשל בבחינת המועמדותייח, ל"למיד אשר לא יגיש את תוכנית המחקר כנת  5.3.6

       
  

כפי , נית כעבור סמסטר עד שני סמסטרי�למיד שנכשל בבחינת המועמדות יורשה להבח� שת   5.3.7
במקרה זה יגיש התלמיד מחדש למנחהו תוכנית . י הועדה או על סמ� המלצת הבוחני�"שיקבע ע

רשאית הועדה להפסיק לימודיו של תלמיד , למרות האמור לעיל.המחקר כחודש לפני מועד הבחינה
ית או לא ניגש לבחינה במועד א� נכשל התלמיד שנ. כשלו� ראשו� על סמ� המלצת הבוחני� רלאח

  .יופסקו לימודיו
                              
  . תכריע הועדה, מקרה של חילוקי דעות בי� הבוחני� לגבי תוצאות הבחינהב  5.3.8  

  
לצמצמו או להרחיבו בהסכמת המנחה ובאישור הועדה , תלמיד רשאי לשנות את נושא מחקרוה  5.3.9  

      .המחלקתית והועדה לתלמידי מחקר
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של שינוי הנושא תחליט הועדה לתלמידי מחקר א� ובאיזה מידה יש לזקו$ לזכותו של  במקרה 
  .התלמיד את תקופת לימודיו לפני שינוי הנושא

  
חייב להבח� מחדש בנושא , ועמד ששינה את נושא מחקרו לאחר שעמד בבחינת המועמדותמ 5.3.10

המחלקתית ששני הנושאי� החדש אלא א� קבעה הועדה לתלמידי מחקר בהמלצת המנחה והועדה 
  .קרובי� זה לזה

 
  ביצוע מחקר  5.4  

  
המחקר יחשב לבעל ער� א� הוא יהווה תרומה מקורית .  עיוני או ניסויי, המחקר יהיה מקורי  5.4.1

  .לקידו� הידע וההבנה בתחו� הנחקר
  

הצור�  יעקב אחר התקדמותו ויכוונו לפי, המנחה ידרי� את התלמיד בתכנו� המחקר ובביצועו  5.4.2
  .בעריכת חיבורו לאחר גיבוש תוצאות המחקר

  
מנחה המבקש שלא להמשי� בהדרכת תלמיד יגיש בקשה מנומקת לוועדה באמצעות הועדה   5.4.3

  .המחלקתית
  .נבצר ממנחה להמשי� בהדרכת תלמיד מסיבה כלשהי תסייע הועדה לתלמיד במציאת מנחה מתאי�

  
תמנה הועדה , פי המחקר דורש מינוי של מנחה נוס$יתברר שאו, א� לאחר מינוי של מנחה  5.4.4

  .מנחה משנה לאחר התייעצות ע� המנחה הראשו�
  

  .חייב להגיש בקשה מנומקת לוועדה, תלמיד המבקש להחלי$ את מנחהו  5.4.5
  

ח "התלמיד יגיש אחת לשנה מיו� קבלתו כתלמיד מחקר במש! כל תקופת לימודיו דו  5.4.6
ח ההתקדמות בצרו" "דו.  דה המחלקתית אליה משתיי! הסטודנטר הוע"התקדמות למנחהו וליו

חוות דעת המנחה והועדה המחלקתית יועבר לאישור ועדת תלמידי מחקר לא יאוחר מחודש אחרי 
  .ח"קבלת הדו

  
ללא אישור כזה תנקוט הועדה בצעדי� להפסקת , ח טעונה אישור הועדה"כל דחייה בהגשת הדו  5.4.7

  .לימודי התלמיד
  

קיו� .  ירצה התלמיד לפחות הרצאה סמינריונית אחת בנושא מחקרו, בשלב מתקד� של מחקרו  5.4.8
  .ההרצאה יפורס� בדר� נאותה באוניברסיטה

  
יוכל להציע לוועדה לתלמידי , שאיננו רואה ברכה בלימודיו של תלמיד או בהתקדמותו, מנחה  5.4.9

חליט א� לקבל את ההצעה או להעביר הועדה לתלמידי מחקר ת.  מחקר להפסיק את לימודי התלמיד
  .את התלמיד למנחה אחר

  
ר הועדה למנות "ר הועדה המחלקתית ללימודי מחקר יוכל בהמלצת המנחה ובאישור יו"יו  5.4.10

יועצי המחקר ייעצו .  מינוי כזה יוכל להיעשות כל מהל� המחקר.  לתלמיד יוע+ מחקר או יועצי מחקר
 חברי הסגל של מוסדות, יוכל להתמנות כיועצי�.  י� למחקרלסטודנט במחקר ובמקצועות הנסמכ

מקצועיי� עני� מומחי� מחקר והשכלה גבוהה אחרי� שדרגת� מקבילה לפחות לזו של מרצה או מד
  .ג� ממוסד שאינו אקדמי

  
  חיבור עבודת המחקר  5.5

  
      לפני תחילת כתיבת  5.4.6ח האחרו� שיוגש לוועדה בהתא� לסעי$ "בדו  5.5.1

  .יסכ� התלמיד את ההישגי� של מחקרו, העבודה  
  
  

 :חיבור חייב לכלול את הסעיפי� הבאי�  5.5.2
 הסבר מפורט על מטרת המחקר  .א
 תאור הידוע בנושא המחקר  .ב
 תאור המחקר ותוצאותיו .ג
 הקשר שבי� עבודת המחקר לעבודות של אחרי� באותו נושא .ד
 דיו� במחקר והסקת מסקנות .ה
 .ביבליוגרפיה .ו
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המציגי� את תוצאות מחקריו של לחילופי� חיבור דוקטורט יכול לכלול אסופת מאמרי�     5.5.3
  ).10ראה סעי" (  התלמיד

  
  

הועדה לתלמידי מחקר תוכל לאשר כתיבת החיבור בשפה .  החיבור צרי� להיכתב בשפה העברית 5.5.4
  :האנגלית או שפה לועזית אחרת במקרי� כגו�

או כאשר הועדה , שני� מאז בואו ארצה) 4(ולט בשפה העברית וטר� מלאו ארבע התלמיד אינו ש. א
  .השתכנעה שהתלמיד לא הצליח לרכוש שליטה מספקת בשפה העברית

  
  .שאיננו מעוניי� להשתקע באר+ ובא אלינו לצור� עשיית הדוקטורט, מדובר באזרח חו+. ב
  
  .וכל להיות מוגשת בשפת ההוראהעבודת דוקטור במחלקה ששפת ההוראה בה אינה עברית ת. ג
  
  .ובכל מקרה שועדת תלמידי מחקר תשתכנע שזה מצב חריג. ד
  

ל יצטר� להגיש בקשה מראש "תלמיד הרוצה לכתוב את הדוקטורט בשפה לועזית מאחת הסיבות הנ
  .לועדת תלמידי מחקר בהמלצת המנחה ולקבל על כ� אישור הועדה לפני התחלת כתיבת החיבור

לחיבור הכתוב בשפה האנגלית יצור$ . יצור$ תקציר בשפה האנגלית,בשפה העברית לחיבור הכתוב
הק$ . לחיבור הכתוב בשפה לועזית אחרת יצורפו תקצירי� בשפה העברית והאנגלית.  תקציר בעברית
  .מהיק$ העבודה המלאה �5%התקציר יהיה כ

  
והמינוח המקובלי� בספרות  יסוכ� המחקר בחיבור מדעי הכתוב לפי נהגי המבנה, ע� סיומו  5.5.5

, בהתא� להוראות לגבי העריכה וההגשה של החיבור, המקצוע ובסגנו� הראוי לפרסו� ויוגש
  .הועדה תמנה את השופטי�.  למזכירות

  
  .תלמיד מחקר רשאי להגיש את חיבורו בכל עת במש� תקופת הלימודי� 5.5.6

  
ח בכתב לועדה מבלי "אשר יתבקש למסור דוהמזכירות תעביר עותק אחד של החיבור לכל שופט  5.5.7 

  .שיובאו לידיעתו תוכ� הדוחות של השופטי� האחרי�
  

במקרה של חילוקי דעות בי� .  הועדה תחליט על סמ� דוחות השופטי� א� לקבל את החיבור 5.5.8
.  תחליט הועדה א� לצר$ שופטי� לועדה או להעביר את החיבור לועדת שופטי� חדשה, השופטי�

הועדה תחליט על סמ� דוחות השופטי� א� להסתפק בתיקוני� של החיבור או לחייב את  כ��כמו
, א� החליטה הועדה שעל התלמיד לתק� את החיבור או להגישו מחדש.  בהגשת חיבור מחדש דהתלמי

  .תקבע מועד לכ� על סמ� המלצת השופטי�
  

      
  ציוני�   5.6

  
אלא למעט במקרה של הצטיינות רבתי בו יוענק " סופיהדוקטור לפילו"לא יינתנו ציוני� לתואר   5.6.1  

  ".מעולה"הציו� 
  

  :הציו� מעולה יוענק כדלקמ�  
  

    .ידי רוב השופטי� תפטור את תלמיד המחקר מבחינת גמר�על" מעולה"המלצת ציו�    5.6.1.1
יד ובכל מקרה לא רוב השופטי� תחייב את התלמ, ידי שופט אחד או יותר�על" מעולה"המלצת ציו� 
  .בבחינת גמר

כאמור בסעי$ , המנחה או המנחי� של תלמיד המחקר אינ� בגדר שופטי� בוועדה, לצור� סעי$ זה
  .לתלמיד המחקר אותו ה� מנחי�" מעולה"ולא יוכלו להמלי+ על מת� ציו� , 2.12

  
  .ידי הוועדה והסינאט�הציו� יאושר על   5.6.1.2

  
  .אינ� חייבי� בבחינת גמר" מעולה"לה� לציו� תלמידי מחקר שאי� המלצה לגבי עבודת המחקר ש

  
    .לאחר התייעצות ע� השופטי�, ידי הוועדה�מועד בחינת הגמר ייקבע על  5.6.2

לבחינה יוזמנו .  פה ובה יג� התלמיד על גישתו לנושא המחקר ועל מסקנותיו�בחינת הגמר תתקיי� בעל
.  פקולטה וראשי היחידות הנוגעות בדברדיק� ה, חברי הועדה, הספר�דיק� בית, הרקטור או בא כוחו

  .לדבר קיו� הבחינה יפורס� בדר� נאותה באוניברסיטה והיא תהיה פתוחה לכ
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לאחר הבחינה יפגשו השופטי� לש� קביעת חוות דעת מוסכמת בדבר המלצה להענקת התואר   5.6.3
ההמלצה .  ל�מנומקת ומפורטת ועל דעת כו  המלצה כזאת של השופטי� תהיה ".  מעולה"בציו� 

  .תועבר בהסכמת רוב חברי הועדה לאישור הסינאט
  

.  יגיש כל שופט חוות דעת נפרדת ע� הערכה מנומקת, במקרה של חילוקי דעות בי� השופטי�  5.6.4
  .בשופטי� +הועדה תחליט סופית לאחר שתתייע

  
ת� התואר תעביר לאישור הסינאט המלצה למ, החליטה הועדה כי התלמיד מלא כל חובותיו  5.6.5

  ".דוקטור לפילוסופיה"
  
 מש! הלימודי� וסדרי הלימודי�  .6
  

לא סיי� .  תקופת הלימודי� והמחקר של תלמיד לא תעלה על ארבע שני� מתארי� הקבלה   6.1
להארכת תקופת יוכל לפנות לוועדה בבקשה מנומקת , ל"התלמיד את לימודיו ומחקרו עד המועד הנ

    .ביצוע המחקר
תקופת הלימודי� , י האוניברסיטה"שבכל תקופת לימודיו לא נתמ� או הועסק ע במקרה של תלמיד

  .והמחקר לא תעלה על שש שני�
  

כל עוד לא הגיש את חיבור , התלמיד חייב לחדש את הרשמתו במזכירות מדי מועד במועד   6.2  
  .עבודת המחקר

  
לא יאוחר מחודש אחרי תלמיד שאינו יכול להמשי� בלימודיו יגיש למזכירות תלמידי מחקר   6.3

הועדה לתלמידי מחקר רשאית לאשר לתלמיד .  בקשה מנומקת בהמלצת המנחה, תחילת הסמסטר
יחשב כאילו הפסיק , תלמיד שלא יחזור ללימודי�  בתו� חופשתו.  חופשה של סמסטר אחד או שניי�

  .לימודיו
  

  .קבלת חופשה מאושרתהועדה רשאית לא לאשר שובו של תלמיד ללימודי� א� הפסיק� ללא   6.4  
  
 "דוקטור לפילוסופיה"הענקת התואר   .7
  

  .פי המלצת הועדה�י סינאט האוניברסיטה על"יוענק ע" דוקטור לפילוסופיה"התואר   7.1
  

  .תחולקנה בטכס הנער� אחת לשנה" דוקטור לפילוסופיה"תעודות התואר   7.2
  
  
 מסלול משולב לדוקטורט  .8
  

יוחלט לגבי תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקד� של מחקרו  על קבלה למסלול המשולב      8.1
ומחקרו נית� להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת , והוכיח יכולת בולטת בעבודת המחקר שלו

  .המקוריות והחידוש, התוכ�
  
דהיינו את כל חובותיו מבחינת (על המועמד לסיי� את מלוא תוכנית הלימודי� לתואר שני   8.2 

  .בציוני� כפי שנדרש לקבלה לתואר שלישי) דות שעליו לצבורמספר הנקו
  
ע� אישור קבלת תלמיד למסלול המשולב יחולו עליו כל הכללי� החלי� על המועמדי�   8.3

  .האחרי� הלומדי� לתואר שלישי
סמ� המלצת �ידי הועדה לתלמידי מחקר על�הרשות להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב תינת� על

ל יגיש התלמיד סיכו� קצר של "כנא� נתנה רשות .  המחלקתית ללימודי מוסמכי�המנחה והועדה 
התלמיד יבח� על מחקרו לתואר . תוצאות עבודת המחקר לתואר שני ותוכנית מחקר לתואר שלישי

 � עמד התלמיד בבחינה .  על תוכנית המחקר לתואר השלישי לפי המתכונת הנוהגת לבחינה זווהשני 
יחולו עליו הכללי הנהוגי�  �לא עמד התלמיד בבחינה . ב וכ� יוענק לו תואר שנייתקבל למסלול המשול

  . לתלמידי תואר שני
  

בתזה שלו לקבלת  לעבודת המחקר שבצע התלמיד לפני שהתקבל למסלול המשולב תוכל להיכל  8.4
  .הדוקטורט
  

מתלמיד שלה  כל פקולטה תוכל להגיש לוועדה לתלמידי מחקר הצעה מנומקת לדרישות נוספות  8.5
  .הלומד במסלול המשולב
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 מסלול ישיר לדוקטורט  .9
  

  הגדרות   9.1
  

מסלול זה .  מיועד לתלמידי� מצטייני� אשר סיימו לימודי� לתואר ראשו� � " המסלול הישיר"  9.1.1
ללא הרשמה קודמת בתוכנית לימודי� לתואר " דוקטור לפילוסופיה"יאפשר לימודי� לקראת התואר 

  .שני
  .9.3.1הלימודי� הפורמליי� בהיק$ שיקבע בהתא� לסעי$  �  " לימוד מקצועי נוס$"  9.1.2

  
  .תלמיד אשר התקבל למסלול הישיר וטר� עמד בבחינת המועמדות �" מועמד"  9.1.3

  
חלי� ג� על תלמידי� " דוקטור לפילוסופיה"כל כללי התקנות וסדרי הלימודי� לקראת התואר   9.1.4

  .� אחרת במפורשאלא א� צוי, במסלול הישיר
  

  "דוקטור לפילוסופיה"תנאי קבלה למסלול הישיר לקראת התואר   9.2
  
  

ילמד ויבצע את   תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה   9.2.1
    .  ובאישור ועדת לימודי המוסמכי� הפקולטית, המחקר

  :על המועמד למלא את כל התנאי� הבאי�, בנוס$
  

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

  
לפי שיקול , בעל הכשרה מספקת לש� לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו  9.2.1.2
  .הועדה

  
  .תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי  9.2.2

  
הטיפול בבקשה להתקבל למסלול הישיר יהיה דומה בשאר פרטיו לטיפול בקבלה ללימודי   9.2.3

  .מחקר במסלול הרגיל
  

  במסלול הישיר" דוקטור לפילוסופיה"שות לקבלת התואר הדרי  9.3
  

ע� , 5במסלול זה דורשת את מילוי כל התנאי� המוזכרי� בסעי$ " דוקטור לפילוסופיה"קבלת התואר 
  .5.2לימוד מקצועי נוס$ בהיק$ רחב יותר מזה המוזכר בסעי$ 

  
ה האקדמית בה ילמד הלימוד המקצועי הנוס" יהיה בהיק" של הלימוד לתואר שני ביחיד  9.3.1

  .נקודות 6�10בתוספת של , התלמיד
  

י ועדת לימודי המוסמכי� ביחידה האקדמית בה לומד "תוכנית הלימוד המקצועי תקבע ע  9.3.2
  .תוכנית זו תובא לאישור הועדה ללימודי מחקר.  בעצה אחת ע� המנחה, התלמיד

  
ות את תוכנית הלימוד המקצועי הועדה ללימודי מחקר תוכל לשנ, לאחר בחינת המועמדות  9.3.3

בהתא� להמלצת ועדת הבוחני� ותו� התייעצות ע� ועדת לימודי מוסמכי� ביחידה האקדמית בה 
תוכל התוכנית לחרוג מההיק$ , א� הבוחני� ימצאו שהרקע של המועמד לוקה בחסר.  התלמיד לומד

  .לעיל המוזכר
  

בתוכנית הלימוד המקצועי תו� ארבע  על התלמיד במסלול הישיר להשלי� את כל הקורסי�  9.3.4
  .שני� מקבלתו ללימודי�

  
תמצית ההצעה . על התלמיד להגיש תמצית הצעת המחקר בתחילת השנה השנייה ללימודיו  9.3.5

והצעת גישה לחקר , סקירה תמציתית של הרקע המדעי, השאלות אשר תחקרנה/תכלול הגדרת הבעיות
  .הנושא

.  וסמכי� של היחידה האקדמית לחוות דעת של מדעני� נוספי�י הועדה ללימודי מ"ההצעה תשלח ע
  לא אישרה הועדה את תמצית הצעת המחקר.  ועדה זו תאשר או תדחה את תמצית הצעת המחקר

א� התלמיד מוכ� להגיש הצעת תוכנית מחקר כבסיס .  יגיש התלמיד הצעה מתוקנת תו� חצי שנה
  .מצית הצעת מחקר מוקדמתישוחרר מהגשת ת, בחינת מועמדות כבר בשלב זהל
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הגיש הצעת , סטודנט במסלול ישיר שסיי� את מכסת הקורסי� הדרושה ללימודי תואר שני  9.3.6
י הפקולטה "התואר השני יוענק לסטודנט ע. יהיה רשאי לקבל תואר שני, מחקר ונבח� עליה בהצלחה

מידי מחקר על מת� לסטודנטי� בלימודי� בינתחומיי� תמלי+ הועדה לתל. שבה הסטודנט לומד
  .מחלקה רלבנטיי�/התואר לפקולטה

  
  לוח זמני� וסדרי הלימודי�  9.4

  
לא סיי� התלמיד . תקופת הלימודי� במסלול הישיר לא תעלה על חמש שני� מתארי� הקבלה  9.4.1

ל יוכל לפנות לוועדה בבקשה מנומקת להארכת תקופת ביצוע "את לימודיו ומחקרו עד המועד הנ
  .כלל לא תינת� הארכה שתעלה על שנהבדר� .  המחקר

  
לא יאוחר מסו$ ) 9.3.5סעי$ (על התלמיד להגיש טופס קביעת מנחה ותמצית הצעת מחקר   9.4.2

לא ) 5.3סעי$ (וכ� עליו להגיש הצעת תוכנית מחקר , החודש הראשו� של הסמסטר השלישי של לימודיו
  .יאוחר מסו$ החודש הראשו� של הסמסטר החמישי של לימודיו

  
במש� שלוש השני� , מתוכנית הלימוד המקצועי שנקבעה לו 3/4על התלמיד להשלי� לפחות   9.4.3

, א� לא עמד בתנאי� אלה.  בלימודי� אלה 85ולהשיג ציו� ממוצע של לפחות , הראשונות ללימודיו
  .יופסקו לימודיו במסלול הישיר

  
  

יוכל , להפסיק את לימודיו במסלול זה או שיחליט, תלמיד אשר לימודיו במסלול הישיר הופסקו  9.4.4
להכיר בלימודיו במסלול כחלק מהדרישות , לבקש מהמחלקה בה הוא לומד ומועדת לימודי מוסמכי�

  .ולהשלי� לימודי� אלה לקבלת התואר השני, לתואר שני
  
  
  הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי�. 10

  
  כללי  10.1

 .המציגי� את תוצאות מחקריו של התלמיד רכבת ממאמרי�נית� יהיה להגיש ג� עבודת דוקטור המו
חשוב להדגיש כי ג� ובעיקר במקרי� אלה יש להקפיד על מימושו של התנאי הקובע כי לש� קבלת תואר 

לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משו� תרומה ייחודית לקידו� הידע והבנה בתחו�  –על התלמיד 
  . 'עבודת דוקטור'הנחקר ולהגישו כ 

  נאי� להגשת הבקשהת
המקיימי� , יוגשו לפחות שלושה מאמרי� שהתקבלו לפירסו� בכתבי עת איכותיי� בתחו� 10.1.1

או , המאמרי�התלמיד חייב להיות המחבר הראשו� של . המאמרי� יכתבו על ידי התלמיד. הליכי שיפוט
ודגש כי לא ע�  זאת מ. שווה במאמר שתרומת�  המדעית של התלמידי� למאמר לחילופי� צוי� במפורש

  .המאמר בשתי עבודות דוקטורט נית� לכלול את אותו
 .מאמרי� הקשורי� לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקרורק יתקבלו א�    10.1.2

  

  אופ� הגשת הבקשה  10.2

הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרי� תכלול מכתבי� מאת התלמיד והמנחה בצירו$ עותק של 
  :המאמרי�

  :מכתב התלמיד יתייחס בפירוט לנושאי� הבאי�  10.2.1

במאמרי� שעדיי� לא פורסמו יש לצר$ . ( פירוט המאמרי� והיכ� פורסמו או התקבלו לפירסו� .א
 ).אישור שהתקבלו לפירסו� ממערכת כתב העת

כיצד ה� יוצרי� מבנה המשכי והגיוני ועוני� על נושא . סדר הופעת המאמרי� בעבודת המחקר .ב
 .שנחקר

 .לגבי פרקי� נוספי� של תוצאות שלא נכנסו למאמרי� ואמורי� להיכלל בעבודת המחקר פירוט .ג
 

 :מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרי� ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא  10.2.2

 .מה היה חלקו של התלמיד ביחס לחלק� של המחברי� האחרי�. מה הייתה תרומת התלמיד למאמר .א
 .בה� פורסמו המאמרי�איכות כתב העת  .ב
הצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת יישמר הכלל הבסיסי  .ג

 .שהמחקר הוא עצמאי ומקורי ושיש בו תרומה ייחודית לקידו� הידע וההבנה בתחו� המחקר
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. וקטורטהמאמרי� המשותפי� בעבודת הד  אישור המנחה להסכמת המחברי� הנוספי� להכללת  10.2.3
 .תכריע ועדת תלמידי מחקר א� נית� לכלול את המאמר באסופת המאמרי�, בהעדר הסכמה כאמור

  החלטת הוועדה לתלמידי מחקר  10.3
  .ותחליט בנושא, הוועדה לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה

  הליכי הגשה לשיפוט  10.4
  :אופ� הגשת העבודה

תלמיד לוועדה לתלמידי מחקר את עבודת הדוקטור המורכבת ע� סיו� הלימודי� והמחקר יגיש ה
  :ממאמרי� לפי המתכונת הבאה

  
  :מבוא שיכלול התייחסות לנושאי� האלה  10.4.1

  .סקירה עדכנית של תחו� המחקר הכללי  .א

 .סקירה כללית של המאמרי� ואופ� השתלבות� בתחו� המחקר הכללי .ב
 .ה� יוצרי� מבנה המשכי והגיוני הקשר ביניה� וכיצד, תאור סדר הופעת המאמרי� .ג
ובמקרה , תיאור שיטות המחקר שאינ� מתוארות במאמרי�: שיטות מחקר ומערכת ניסויית .ד

 יש לשי� בעיקר דגש על . הצור� תיאור רחב של השיטות שתוארו במאמרי� בקצרה
 במידה ומדובר בעבודה ניסויית תבוצע . שיטות שפותחו במהל� העבודה

  .משה את המחקריערכת הניסויית ששסקירה מפורטת של המ
 

 המאמרי�  10.4.2
  .ואת החומר נמצא בהליכי הפרסו�, שסודרו לפי רצ$ התקדמות המחקר, פרק זה יכלול את המאמרי�

 
 :דיו� וסיכו�  10.4.3

 .דיו� נרחב בתוצאות ובמשמעות�.  א
 .עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרי�  .ב
 .הבלטת החידושי� ותרומת� לתחו�  .ג
 

 .רשימת מקורות למבוא ולסיכו� וכאלה שאינ� מופיעי� במאמרי�    10.4.4
  

  שפת העבודה 10.5
כתיבת הדוקטורט בכל שפה . שפת עבודת הדוקטורט המורכבת ממאמרי� תהיה בעברית או באנגלית

  .אחרת חייבת קבלת אישור מראש של הוועדה לתלמידי מחקר
  

  שיפוט העבודה     10.6
  .דוקטור המורכבת ממאמרי� יהיו ההליכי� הרגילי�תהליכי השיפוט של עבודת 

יצור$ מכתב הסבר כללי לשופטי� , כיוו� שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת, יחד ע� זאת
יצור$ לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרי� ולחלקו , כמו כ�. בנושא

  .של התלמיד בה�
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  והמזרח הקדוםארכיאולוגיה מקרא המחלקה ל

  

  ולימודי תעודת הוראה, היסטוריה מקראית, ארכיאולוגיה, מקרא

  

  לימודים לתואר ראשון 

  :לתואר הראשון כוללים את המסלולים הבאים וצירופיהם הלימודים

  מקרא  . 1

  מקרא והיסטוריה מקראית  . 2

  מקרא ולימודי תעודת הוראה  .3

  ארכיאולוגיה  .4

  

  מודים לתואר שנילי

  :לתואר השני כוללים את המסלולים הבאים הלימודים

  מקרא  . 1

  היסטוריה מקראית  . 2

  אנתרופולוגיה- ארכיאולוגיה  .3

  

  

  לימודים לתואר שלישי 

  :כוללים את המסלולים הבאים שלישילתואר  הלימודים

  ומזרח קדום  מקרא  . 1

  היסטוריה מקראית  . 2

  ארכיאולוגיה  .3
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  לימודים לתואר ראשון  

  מסלול לימודים במקרא

  )121סימן מחשב (

  

  מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך ניצול מקיף 

  המסלול למקרא . ושל ממצאי המחקר בזמן החדש, של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה

מידיו כלים למחקר עצמאי במקרא בכיווני התמחות שונים וכלים דידקטיים רואה מתפקידו להעניק לתל

  .להוראת המקרא

  

  מבנה הלימודים

  )ז"נק 80(  תוכנית מחלקה ראשית  . א

שנת לימודיו הראשונה ולאחר  שסיים אתסטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר 

עליו לשמור על ממוצע ציונים זה לאורך כל תקופת . לפחות בלימודיו 75 ציונים העומד עלשהשיג ממוצע 

  .עד לסיומםלימודיו 

  'שנה א

  ז"נק  2    תולדות נוסח המקרא

  ז"נק  4  )ספרותי או היסטורי(טקסט מקראי 

  ז"נק  2    הדרכה ביבליוגרפית

  ז"נק  4      עברית מקראית

  ז"נק  4    פרשנות ימי הביניים

  ז"נק       4  סוגיות מתוך שיעורי הבחירה

  ז"נק  0    )חלק א(קיאות בחינת ב

       -----------    
  ז"נק  20    

  

  'שנה ב   

  ז"נק   4    התהוות ספרות המקרא

  )חוק ומשפט(אחד מן התורה : טקסטים מקראיים

  ז"נק   8  *המזמור או החכמה, ואחד מספרות הנבואה

  ז"נק   2    ארמית מקראית

  ז"נק   2    תרגומים ארמייםמבוא ל

  ז"קנ  4  תולדות ישראל בתקופת המקרא

  ז"נק   6  מתוך שיעורי הבחירה סוגיות

  ז"נק   4  **למתחילים  )מצרית או יוונית, אכדית(שפה עתיקה 

    ז"נק  4      פרוסמינר

    ז"נק   0    )חלק ב(בחינת בקיאות 

       ----------  

  ז"נק  34      
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  'שנה ג

  ז"נק   4  * )המזמור או החכמה ,מספרות הנבואה(טקסט מקראי 

  ז"נק   4    המתוך שיעורי הבחיר סוגיות

  ז"נק   4  אוגרית וספרות המקראספרות 

  ז"נק   4  **למתקדמים ) מצרית או יוונית, אכדית(שפה עתיקה 

  ז"נק   2  )או סוגיה מתוך שיעורי הבחירה( ל"פרשנות חז

  ז"נק   8      )2(סמינרים 

       -----------      

  ז"נק   26      

  

  .בחירתו תלויה באישור היועץ. סט מקראיהתלמיד יגוון את הסוגים הספרותיים שילמד בשיעורי טק   * 

  )'או בשנה ג' יילמד בשנה ב(יש שהשיעור למתחילים ולמתקדמים ניתן במרוכז בשנה אחת **  

  

  )ז"נק 45(מחלקתית  -תוכנית דו  . ב

  'שנה א  

  ז"נק   2    תולדות נוסח המקרא  

  ז"נק   4  )ספרותי או היסטורי(טקסט מקראי   

  ז"נק   2    הדרכה ביבליוגרפית  

  ז"נק   4    עברית מקראית  

  ז"נק  4    פרשנות ימי הביניים  

  ז"נק  0  )חלק א(בחינת בקיאות   

       -----------        

  ז"נק     16

    

  'שנה ב         

  ז"נק   4  התהוות ספרות המקרא  

  ז"נק   4  )חוק ומשפט: מן התורה(טקסט מקראי   

  ז"נק   2    ארמית מקראית  

  ז"נק   2  תרגומים ארמייםמבוא ל  

  ז"נק   4  דות ישראל בתקופת המקראתול  

  ז"נק  4    פרוסמינר  

  ז"נק      4  ות מתוך שיעורי הבחירהסוגי  

        ז"נק  0  )חלק ב(בחינת בקיאות   

       -----------        

  ז"נק  24      
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  'שנה ג  

  ז"נק   4  )המזמור או החכמה, מספרות הנבואה(טקסט מקראי   

  ז"נק   2  מתוך שיעורי הבחירה סוגיה  

  ז"נק   4  וגרית וספרות המקראאספרות   

        ז"נק  4  סמינר  

     -----------  

  ז"נק      14    

  )ז"נק 28(   תוכנית מחלקה משנית  . ג

  'שנה א 

  ז"נק   2    תולדות נוסח המקרא  

  ז"נק   4  )ספרותי או היסטורי(טקסט מקראי   

  ז"נק   2    הדרכה ביבליוגרפית  

  ז"נק   2  ) א ' סמס( עברית מקראית  

  ז"נק  0  )חלק א או חלק ב(ת בקיאות בחינ        

       --------  

  ז"נק   10      

    

   'שנה ב  

  ז"נק   4  התהוות ספרות המקרא  

  )חוק ומשפט(מן התורה  טקסט מקראי

  ז"נק   4  המזמור או החכמה, מספרות הנבואה או

  ז"נק   4  ות מתוך שיעורי הבחירהסוגי  

       -----------  

  ז"נק   12      

  

  'שנה ג  

  ז"נק   2  )'סמסטר א(ספרות המקרא ספרות אוגרית ו  

        ז"נק  4    פרוסמינר  

       -----------  

  ז"נק   6      

  

  .במדעי הרוח והחברה תחומיים-רבללימודים  במחלקהתוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים    

  

  :הערות לתוכנית הלימודים במקרא

 שפות עתיקות : מחלקההץ באישור יוע, בנושאים קרוביםתלמידי מקרא רשאים לבחור קורסים  .1
  .ב"וכיו ישראל-ארכיאולוגיה של ארץ, )מצרית או יוונית, אכדית(        

תלמידים במחלקה ללשון עברית פטורים מלימודי עברית מקראית וארמית מקראית במסגרת  .2

אך התלמידים יחויבו ללמוד במקומם קורסים , לימודים אלה יוכרו כחלק מחובות המחלקה .המחלקה

  .לפי הנחיית היועץ, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום וך  קורסי הבחירה מהמחלקה למקראאחרים מת
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  :סדרי הבחינות ותנאי המעבר

  פי בחינות הנערכות בסוף הקורס -הציונים נקבעים על. בסיומה של כל יחידת לימוד יינתן ציון .1

   פי עבודת הפרוסמינר-ים עלהציונים בפרוסמינר ובסמינר נקבע. רצהלפי קביעת המ, או בדרך אחרת        

  לקיים מבחנים על החומר הנלמד , לפי שיקול דעתו, רצהרשאי המ, עם זאת. הסמינרועבודת         

  .בסמינרבפרוסמינר או         

טקסט "ובשיעור " תולדות נוסח המקרא"בשיעור : מותנה בהצלחה בבחינות' לשנה ב' המעבר משנה א  . 2

מותנית ההשתתפות , בנוסף לכך. שתי בחינות אלהכל אחת מלפחות ב 65ובהשגת ציון של , "מקראי

  .'בשנה א" הדרכה ביבליוגרפית"בהשגת ציון עובר ב' בפרוסמינר של שנה ב

לפחות  65מותנית בהשגת ציון של ' ההשתתפות בסמינר של שנה ג. 31.7-עבודת הפרוסמינר תוגש עד ה .3

 התהוות ספרות"ובקורס ',  של שנה ב "קסט מקראיט"בקורס  65ובציון של ', בפרוסמינר של שנה ב

   ."המקרא

מותנית בהשגת ציון ', שנועד רק לתלמידי שנה ג, אוגרית וספרות המקראההשתתפות בשיעור ספרות  .4

  ).'שנה ב( "ארמית מקראית"ו) 'שנה א( "עברית מקראית"עובר בקורסים 

  .70ציון עובר בסמינר הוא .     5

רשימת הפרקים והמועדים מתפרסמת . ה נערכות בחינות בקיאותמדי שנ  .בחינת בקיאות  .6

כל תלמיד לתואר חייב בשני . הבחינות ערוכות במחזור של שני חלקים. המחלקה במזכירות

בכל אחד מן  65כדי לסיים את התואר דרוש ציון עובר של . 'ואחד בשנה ב' אחד בשנה א: חלקים

  . ות הבקיאותמותנה בעמידה בבחינ' המעבר לשנה ג. החלקים

  .בספטמבר כל שנה 30תאריך אחרון להגשת עבודות סמינר הוא   . 7   

 תלמיד שנעדר שלושה שיעורים . התלמידים חייבים להשתתף בשיעורים לסוגיהם. חובת נוכחות .8
  לבחינות כמפורט לגבי זכאות (שיעורים או יותר ללא סיבה מספקת  3-מאו שיעדר ,  רצופים או יותר        

  . חק מהקורסריו )חדבמועד מיו        

  : השקלול הסופי לתואר מחושב כדלהלן  . 9

  ז"נק   xציון = עור  יש  

  ז "נק   xציון = סמינר   

  .בסיור לימודי אחד במשך לימודי התואר הראשוןסיום הלימודים מותנה בהשתתפות   . 10
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  מסלול לימודים במקרא והיסטוריה מקראית

  )120סימן מחשב (

  מקרא: י הוראה בשני מדורים"היסטורית ע- מטרת הצירוף היא להקנות לתלמידים השכלה מקראית

  . והיסטוריה מקראית  

  

  מבנה הלימודים

  )ז"נק 80(ת  תוכנית מחלקה ראשי  . א

  :הלימודים כוללים את המדורים הבאים

  מקרא והיסטוריה מקראית .1

  ישראל וארצו והמזרח הקדום .2

  

  תקבל לתוכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום השנה הראשונה של לימודיו ולאחר שהשיג סטודנט יכול לה   

  , עליו לשמור על ממוצע ציונים זה לאורך כל תקופת לימודיו. לפחות בלימודיו 75ממוצע של ציון    

  .עד לסיומם   

     

  צירוף מקרא והיסטוריה מקראית) 1

  מדור היסטוריה מקראית                                      מדור מקרא 

             )ז"נק 24(  שנה א

   ז"נק 4    תולדות ישראל בתקופת המקרא   ז"נק 2                 תולדות נוסח המקרא

  ז"נק 4    סוגיות מתוך שיעורי הבחירה    ז"נק 4  ספרותי או(טקסט מקראי 

    בתקופתמקורות לתולדות ישראל            )היסטורי                         

    ז"נק 4          המקרא    ז"נק 2    הדרכה ביבליוגרפית   

      ז"נק 4    עברית מקראית

                    )   חלק אחד(בחינת בקיאות 

         --------               --------    

    ז"נק 12              ז"נק 12        

                

  )ז"נק 34(  שנה ב 

  ז"נק 4      קריאת מקורות וסוגיות    ז"נק 4  התהוות ספרות המקרא

  ז"נק 4    )אכדית או מצרית(שפה עתיקה     ז"נק 4      ט מקראיטקס

  ז"נק 2      גיאוגרפיה היסטורית    ז"נק 2    ארמית מקראית

  ז"נק 2        אפיגרפיה עברית    ז"נק 4  ספרות אוגרית וספרות המקרא

  ז"נק 4        פרוסמינר    ז"נק 4      פרוסמינר

      )חלק אחד(בחינת בקיאות 

 --------                         ---- ----  

    ז"נק 16              ז"נק 18
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                      )ז"נק 22(  שנה ג

                

  ז"נק 4      קריאת מקורות וסוגיות    ז"נק 2  תרגומים ארמייםמבוא ל

  ז"נק 4    )אכדית או מצרית(שפה עתיקה     ז"נק 4  סוגיות מתוך שיעורי הבחירה 

  ז"נק 4          סמינר    ז"נק 4        סמינר

         --------               ------ --    

    ז"נק 12            ז"נק  10        

                          

          

  *)ז"נק 80(הקדום   והמזרחוארצו  ישראלמדור ) 2

  )משולבתתוכנית (     

  

  הלימודים תוכנית

ישראל וארצו בתקופת  בתולדותבתוכנית מיועדים לתלמידים מצטיינים המבקשים לקנות ידע  הלימודים

   .רקע המזרח הקדום ותרבויותיו עלהמקרא 

  

  : חטיבות לימוד מחמשמורכבים  הלימודים

  מקרא  .א

  מקראית היסטוריה  . ב

   המקרא בתקופתישראל ושכנותיה - של ארץ ארכיאולוגיה  .ג

  עתיקות שפות  .ד

  שכנות  תרבויותלימודי   . ה

  

במקרא )  ז"נק  80(  תוכנית מחלקה ראשיתבהקבלה למסלול זהים לאלו של תלמידים הלומדים  תנאי

  . מקראית והיסטוריה

   .בהתאם לנטיותיו לימודיםקבע תוכנית ישל החטיבות השונות במערכת נתון לשינוי ולכל תלמיד ת משקלן

  

  מקרא .א

    ז"נק  4                 המקראספרות  התהוות

                                            ז"נק  2        ביבליוגרפית   הדרכה

                                                             ז"נק   4      )היסטוריוגרפי(מקראי  טקסט

    ז"נק   4      ספרות אוגרית וספרות המקרא                       

        ז"נק           4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה                                   

            --------------  

   ז"נק     18   כ"סה         

  

  .במקרא והיסטוריה מקראיתהתואר שיקבל בוגר תוכנית זו יהיה *  
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   מקראית היסטוריה .ב

   ז"נק    4      המקרא בתקופתישראל  תולדות

   ז"נק    4    בתקופת המקרא ישראללתולדות  מקורות

  ז"נק    4      מתוך שיעורי הבחירה  סוגיות

   ז"נק  4        ) סמינרפרואו ( רסמינ

  ז"נק  2     של ארץ ישראל היסטורית גיאוגרפיה

                         --------------            

  ז"נק   18   כ"סה          

  

  ארכיאולוגיה .ג

  של ארץ ישראל וסוריה לארכיאולוגיה מבוא

  ז"נק    4        בתקופת המקרא 

   ז"נק  2                     מודרכת  קריאה

   ז"נק  4                     קרמיקה

   ז"נק    4      סוגיות מתוך שיעורי הבחירה

   ז"נק   4        )סמינרפרואו ( סמינר

                                                                ---- ---------  

   ז"נק   18     כ"סה

  

   הקדוםהמזרח  .ד

           בנושאקורסים  מגוון

    ז"נק   10     )סופוטמיהתרבות מצרים ותולדות מ: כגון(

                                                                --------- -----  

   ז"נק            10     כ"סה                                                 

  

  עתיקות  שפותאפיגרפיה ו

   ז "נק   4              ת                                          מקראי עברית

  ז "נק            2                                                      מקראית  ארמית

   ז"נק              2                                                     עברית  אפיגרפיה

  ז "נק              8                                                    או מצרית  אכדית

                                                                                  ---------- ------  

   ז"נק             16               כ"סה                                      

    

: כגון, במסגרת לימודי בחירהקרובים למקצוע  מיםבתחוממליצה לתלמידים להרחיב את ידיעותיהם  המחלקה

  ).גרמנית או צרפתית(לימודי שפה זרה שנייה , גיאולוגיה, גיאוגרפיה, היסטוריה, שפות שמיות עתיקות
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  הלימוד לפי שנות הלימוד  מקצועות

  'א שנה

  בארכיאולוגיה חטיבה

   ז "נק  2      לארכיאולוגיה של ארץ ישראל וסוריה  מבוא

  ז"נק  2       וסוריהמודרכת למבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל  קריאה

  

  בהיסטוריה מקראית חטיבה

   ז"נק  4      ישראל בתקופת המקרא תולדות

  ז"נק  2      נ"לתולדות ישראל באלף השני לפסה מקורות

   ז"נק  2      לתולדות ישראל בימי בית ראשון מקורות

  

  במקרא חטיבה

   ז"נק 4       טקסט מקראי

   ז"נק 2      יבליוגרפית ב הדרכה

  ז"נק 4      סוגיות מתוך שיעורי הבחירה

  

  עתיקות  שפות

   ז"נק 4      מקראית עברית

   ז"נק 2      מקראית  ארמית

       -------  

  ז"נק 28      

   'ב שנה

  בארכיאולוגיה  חטיבה

  ז"נק   4      קדומה קרמיקה

   ז"נק   2       סוגיה מתוך שיעורי הבחירה

  ז"נק   4      חרים בארכיאולוגיה נושאים נב: סמינראו פרו סמינר

  

  בהיסטוריה מקראית חטיבה

  ז"נק   2      )  סוגיה(לחורבן שומרון  עדחיצוניים לתולדות ממלכת ישראל   מקורות

  ז"נק   2      ) סוגיה(חיצוניים לסוף ימי ממלכת יהודה  מקורות

  ז"נק   2      המקראישראל בתקופת -לגיאוגרפיה היסטורית של ארץ מבוא

   

  א במקר חטיבה

  ז"נק   4       התהוות ספרות המקרא 

  ז"נק     2      סוגיה מתוך שיעורי הבחירה

  

    עתיקות  לשונות

  ז"נק   2      עברית  אפיגרפיה

  ז"נק  4      ) *למתחילים(או מצרית   אכדית
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  ז"נק     2      עתיקות  תרבויות

       ---------  

  ז"נק  30      כ"סה                                                 

  'ג שנה

   בארכיאולוגיה חטיבה

  ז"נק   2                של ראשית ישראל  וארכיאולוגיה היסטוריה

  ז"נק  2                הברונזה  בתקופתאיגאית   ואמנותלתרבות  מבוא

  

  בהיסטוריה מקראית  חטיבה

  ז"נק   4              נושאים נבחרים בתולדות ישראל : סמינראו פרו סמינר

  

  במקרא  חטיבה

  ז"נק   4                     אוגרית וספרות המקרא פרותס

    ז"נק     2                    סוגיה מתוך שיעורי הבחירה

          

  

  עתיקות  שפות

  ז"נק   4       )*למתקדמים(או מצרית  אכדית

  

  עתיקות  תרבויות

   ז"נק   2      ) סוגיה(  תולדות מצרים ותרבותה

  ז"נק   2      ) סוגיה(בבל /אשור ממלכת

      ----- ------  

  ז"נק   22      כ"סה                                                                                                    

  

  

  .השיעורים למתחילים ולמתקדמים ניתנים לעיתים בקורס מרוכז במהלך שנה אחת*  

  : הערות

  .נושאי הסוגיות עשויים להתחלף מדי שנה בשנה. 1

  קבע בהתאם לתחומי ההתעניינותיהתלמידים י שלל החטיבות השונות בתוכניות הלימודים האישיות משק. 2

  . התלמיד של   

  

  )ז"נק 54( מחלקתית- תוכנית דו. ב

  מדור היסטוריה מקראית  מדור מקרא

  )ז"נק 20(  'שנה א

        ז"נק 2  סוגיה מתוך שיעורי הבחירה      ז"נק 2    תולדות נוסח המקרא   

          ספרותי או (אי טקסט מקר

  ז"נק 4  תולדות ישראל בתקופת המקרא       ז"נק 4  )היסטורי                       

  מקורות לתולדות ישראל      ז"נק 2    הדרכה ביבליוגרפית   
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  ז"נק  4  ) כולל הדרכה(בתקופת המקרא       ז"נק 2  סוגיה מתוך שיעורי הבחירה   

  ז"נק 2  ) 'א' סמ(עברית מקראית 

    ז"נק 0  )חלק אחד(יאות בחינת בק

         -------               -------    

     ז"נק 8              ז"נק 12        

    

  )ז"נק 18(  'שנה ב

  ז"נק  6  קריאת מקורות וסוגיות                  ז"נק 4  התהוות ספרות המקרא

  ז"נק  2  גיאוגרפיה היסטורית                     ז"נק 4      טקסט מקראי

  ז"נק 2    ארמית מקראית 

     --------                ז"נק 0  )חלק אחד(ת בקיאות בחינ

    ז"נק 8                                             --------         

                                          ז"נק 10                  

  )ז"נק 16(  'שנה ג

  ז"נק 4           *                                סמינר  ז"נק 2  מתוך שיעורי הבחירה סוגיות 

  ז"נק 2   סוגיה מתוך שיעורי הבחירה       ז"נק 4  ספרות אוגרית וספרות המקרא 

  ז                                "נק 4   פרוסמינר 

                      -------                                                                              ---------          

  ז"נק 6                                                                              ז"נק 10                    

  

ובמדור ) 'התלמיד רשאי להשתתף בפרוסמינר כבר בשנה ב(התלמיד ישתתף במדור אחד בפרוסמינר   * 

  .ובאישור היועץ, השני בסמינר לפי בחירתו

  

  )ז"נק 28(שנית  תוכנית מחלקה מ  

  מדור היסטוריה מקראית      מדור מקרא

  )ז"נק 18(  'שנה א

  ז "נק 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה                ז"נק  2  תולדות נוסח המקרא              

  ז"נק 4     תולדות ישראל בתקופת המקרא                       ז"נק 4   ספרותי או              (טקסט מקראי 

  מקורות לתולדות ישראל בתקופת                    )היסטורי                        

    ז"נק 4   )                    כולל הדרכה(המקרא  ז                       "נק  2הדרכה ביבליוגרפית                          

                                                            -------                                                                                --------  

  ז"נק 10                                                                               ז"נק 8                                                           

  )ז"נק 6(  'שנה ב

  ז"נק 2          הבחירה סוגיה מתוך שיעורי                     ז "נק 4התהוות ספרות המקרא                    

                                                             --------                                                                              --------  

  ז"נק 2                                                                            ז"נק 4                                                          

  

  )ז"נק 4(  'שנה ג

  . סמינר באישור היועץ/ פרוסמינר 
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  .)א כללי לשעבר"ב(תחומיים -רבלימודים תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ל

  :סדרי הבחינות ותנאי המעבר

  :פרט לסעיפים הבאים, מחלקתי במקרא-סדרי הבחינות ותנאי המעבר זהים למסלול הדו

  .'לשנה ב 'הצלחה בקורס מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא הכרחית למעבר משנה א. 1

  .65עובר הוא הציון ה .)חלק ב(ההיסטוריים הסטודנט ייגש לבחינת בקיאות אחת בנושאים . 2

  

  היסטוריה מקראיתבמקרא ומסלול לימודים 

  )ז"נק 28(תוכנית מחלקה משנית  

  

  'שנה א

  ז"נק   4    תולדות ישראל בתקופת המקרא 

            ז"נק   4  מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא

  ז "נק   2            סוגיה מתוך שיעורי הבחירה

             ------ -  

  ז"נק 10            

  

  'שנה ב

  ז"נק  2        גיאוגרפיה היסטורית

  ז"נק  2        אפיגרפיה עברית

  ז"נק  6    )*לפי בחירה ובאישור היועץ(סוגיות 

             --------  

  ז"נק 10            

  

  'שנה ג

  ז"נק 4    )*בחירה ובאישור היועץ לפי(סוגיות 

  ז"נק 4          פרוסמינר

             --------  

  ז"נק 8            

  

  ישראל -ושיעור מבוא בארכיאולוגיה של ארץ, מסגרת הסוגיות ילמד התלמיד גם על תרבויות שונותב*   

  כגון מבוא לארכיאולוגיה או (ניתן להקדים חלק מהסוגיות ). תלמידים שאינם לומדים ארכיאולוגיה(       

  .לשנה א) תרבות שכנה       

  

  :סדרי הבחינות ותנאי המעבר

  :לסעיפים הבאיםפרט , מחלקתי במקרא-מסלול הדוה לש לאלה מעבר זהיםסדרי הבחינות ותנאי ה

  .'לשנה ב 'הצלחה בקורס מבוא לתולדות ישראל בתקופת המקרא הכרחית למעבר משנה א )1

  .  65הציון העובר הוא ). חלק ב(הסטודנט ייגש לבחינת בקיאות אחת בנושאים ההיסטוריים  )2
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  אהמסלול משולב למקרא וללימודי תעודת הור

  )119ן מחשב סימ(

    

    הספר התיכוניים במטרה -הלימודים במסלול המשולב מיועדים להכשיר את הסטודנט להוראה בבתי  

  .להרחיב את בסיס הידע שלו במקרא ואת הכשרתו המקצועית כמורה  

לימודי התואר הראשון . המסגרת הלימודית משלבת את לימודי המחלקה למקרא והיחידה להכשרת מורים

לימודי תעודת ההוראה ביחידה להכשרת מורים   .שנים 3במחלקה יסתיימו כעבור ימודי ההרחבה ול

  .בהתאם לדרישות שם, יסתיימו בשנה הרביעית ללימודים

  בתוספת הרחבה מיוחדת ) ז"נק 54(מחלקתי הרגיל - מסלול הלימודים מורכב מלימודי מקרא במסלול הדו

ז "ההרחבה המיוחד תיחשב במסגרת הנק) ז"נק 6(ספר התיכון ה- בסוגי הספרות המקראית הנלמדים בבית

  .של לימודים כלליים

  מבנה הלימודים

                 הרחבה מיוחדת    לימודי המחלקה

  )ז"נק 2+24(  'שנה א

  ז"קנ 2הוראת הסיפור וההיסטוריוגרפיה                                ז"נק      2*        סוגיה מתוך שיעורי הבחירה 

    ז"נק     2  תולדות נוסח המקרא

  ספרותי(טקסט מקראי 

  ז"נק     4  )או היסטורי                 

    ז"נק     2  הדרכה ביבליוגרפית

    ז"נק     4  עברית מקראית

    ז"נק     4  הביניים- פרשנות ימי

          מבוא לתולדות ישראל

    ז"נק     4  בתקופת המקרא

  מקורות לתולדות ישראל

  ז"נק     2  ראשון בימי בית

   ---------                    ------------     

       ז"נק 2                          ז"נק 24  

    

  .ז של הלימודים הכלליים"ז יחשבו כחלק מן הנק"הנק*     

  )ז"נק 2+ ז "נק 18(  'שנה ב   

  ז"נק 2  הוראת החוק המקראי וספרות החכמה                ז"נק 4       התהוות ספרות המקרא

                                      ז"נק 4       טקסט מקראי מן התורה 

        ז"נק 2       יה מתוך שיעורי הבחירהסוג

  ז"נק 4           פרוסמינר

  ז"נק 2             ארמית מקראית

  ז"נק 2       תרגומים ארמייםמבוא ל

  בחינת בקיאות

               -------                         ------- ---  

  ז"נק 2                          ז"נק 18            
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  )ז"נק 2+ ז "נק 12(  שנה ג

                         טקסט מקראי 

     ז"נק 2       הוראת ספרות הנבואה והמזמור         ז"נק  4      )     מזמור או חכמה, נבואה(

                 ז"נק  4         סמינר                                 

                 ז"נק  4המקרא  ספרות ו אוגריתספרות 

                                                      -------                                                              -------                           

ז                              "נק 2                                                                                       ז "נק 12                                                     

                         

  

  ."טקסט מקראי"ו "תולדות נוסח המקרא"לפחות בקורסים  65המעבר משנה א לשנה ב מותנה בציון של 

 "טקסט מקראי"ו "התהוות ספרות המקרא"לפחות בקורסים  65מותנה בציון של המעבר משנה ב לשנה ג 

  .בשיעורי ההרחבה המיוחדתלפחות  80ציון ו

  .המשך לימודיו של הסטודנט לאחר השנתיים הראשונות מותנה באישור ועדת מיון של מורי המסלול

  .לפחות בסמינר 70-לפחות בפרוסמינר ו 65על הסטודנטים להשיג ציון  
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  מסלול לימודים בארכיאולוגיה

  )135סימן מחשב (        

  מטרת לימודי הארכיאולוגיה להקנות. הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שנוצרו בידי האדם בימי קדם

  הבנה כללית בהתפתחות הציוויליזציות בעולם ובמזרח הקרוב, שיטות הדיסציפלינהלתלמידים ידע מקיף ב

  . במוזיאונים ובמחקר מדעי , ולהכשירם לעבודה ארכיאולוגית בשדה, בכלל ובארץ ישראל ושכנותיה בפרט

  . גוריון בנגב מושם דגש על המחקר של מדבריות הנגב וסיני-באופן טבעי באוניברסיטת בן

    

  :לימודי הארכיאולוגיה כוללים את המדורים הבאים

  וגיתארכיאולוגיה פרהיסטורית ואנתרופול  . א

  ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא  . ב

  ביזאנטית- ארכיאולוגיה קלאסית  . ג

  

  :שני מסלולים אפשריים. )ז "נק 80( מבנה הלימודים בתוכנית המחלקה הראשית

  .מסלול ארכיאולוגיה ולימודים מורחבים. 1

   .מסלול חופר. 2

  

    ם מורחביםלימודי חובה במסלול לארכיאולוגיה ולימודי. 1

  ז"נק   2     )בכל המדורים' חובה לתלמידי שנה א(קריאה מודרכת .   1

      'שעורי חלק א+ בשלושת המדורים ) 'לשנה א(חובה   שיעורי מבוא.   2

  ז"נק  18             בכלי חרס ושיעור בכלי צור      

  ז"נק  16       'במדור ראשי א) 'ג–'שנים ב* (מונוגרפיות וסמינר .   3

  ז"נק     16       ' במדור ראשי ב) 'ג–'שנים ב* (גרפיות וסמינר מונו.   4

  ז"נק     14         במדור משני  ) 'ג–'שנים ב(מונוגרפיות .   5

  ז "נק          14     או מונוגרפיות בארכיאולוגיה, )'כמפורט בסעיף א(חטיבה .    6

                                                                                       ------------   

  ז"נק  80   כ"סה                    

  

  הלומדים בסמינר של המדור  . בסמינרים של שניים מן המדורים' על התלמידים להשתתף בשנה ג* 

  ' לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא יכללו במסגרת המונוגרפיות גם את חלק ב  

  ביזאנטית  -הלומדים בסמינר של המדור לארכיאולוגיה קלאסית). ז"נק 2"  (ומהקרמיקה קד"של השיעור    

  ).  ז"נק 2" ( הקרמיקה של התקופה הקלאסית"של השיעור  ' יכללו במסגרת המונוגרפיות גם את חלק ב   
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  ) ז"נק 14)  (במסגרת המחלקה הראשית( לימודי חטיבה  . א

  המדור לארכיאולוגיה פרהיסטורית ילמדו באחת מן החטיבות הבאות  בלימודי  המתענייניםתלמידים   . 1

  ):באישור מורי המסלול(

  חטיבה בגיאוגרפיה*     

  חטיבה באנתרופולוגיה*     

  

   , שכנותיה בתקופת המקראישראל ו- בלימודי המדור לארכיאולוגיה של ארץ המתענייניםתלמידים  .2

  ):מורי המסלול באישור(ילמדו באחת מן החטיבות הבאות        

  חטיבה בגיאוגרפיה* 

  חטיבה במקרא*    

  חטיבה בהיסטוריה מקראית*    

    

  ילמדו באחת מן החטיבות הבאות , בלימודי המדור לארכיאולוגיה קלאסיתהמתעניינים תלמידים   . 3

  ):באישור מורי המחלקה(  

  תקופת בית שני, ישראל-חטיבה בהיסטוריה של עם*   

  התקופה הקלאסית, ליתחטיבה בהיסטוריה כל*   

  חטיבה ללימודים אורבניים*   

  חטיבה לאמנויות*   

  

  .ז החטיבה כמונוגרפיות בארכיאולוגיה"נק 14ניתן ללמוד את כל , לחליפין. 4     

  

   זרה עד רמת מתקדמים לימודי שפה  . ב

  בורנקודות הזכות ע. כל תלמיד ארכיאולוגיה מחויב בלימוד שפה זרה עד לרמת מתקדמים      

  .לימודים אלו ייחשבו במסגרת הלימודים הכלליים     

  השפה הצרפתיתילמדו את בארכיאולוגיה פרהיסטורית  המתענייניםתלמידים    . 1    

  יבחרו באחת , ושכנותיה בתקופת המקרא-ישראל-בארכיאולוגיה של ארץהמתעניינים תלמידים   . 2    

  :האפשרויות הבאות          

  מצרית או אכדית -    שפה עתיקה. א  

  צרפתית או גרמנית - שפה מודרנית  . ב  

  :בארכיאולוגיה קלאסית יבחרו באחת האפשרויות הבאותהמתעניינים תלמידים   .3    

  יוונית או לטינית - שפה עתיקה  . א  

  צרפתית או גרמנית - שפה מודרנית . ב  

  

   מסלול חופר .2

לתלמידים אשר מעוניינים עם , טים במיוחד לניהול חפירההמסלול מעניק הכשרה מורחבת בנושאים הרלוונ

הגוף הממונה מטעם המדינה , חשוב לציין כי רשות העתיקות. סיום לימודיהם לשמש כארכיאולוגים פעילים

קבעה כי עמידה בתכנית הכשרה מורחבת , על שמירת עתיקות הארץ ובמסגרת זאת גם על רישוי חפירות

  .קדימות בקבלת רישיון חפירה, קרובתעניק בעתיד ה) מסלול חופר(

מכתב , יקבלו בנוסף לתעודת התואר הראשון, התלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי מסלול החופר

  .ה בהצלחה את הדרישות למסלול חופר/ה סיים/נלווה מטעם המחלקה בו יצוין כי התלמיד
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  לימודי מסלול חופר 

  ז"נק    2    )ל המדוריםבכ' חובה לתלמידי שנה א(קריאה מודרכת . 1

      'שיעורי חלק א+ בשלושת המדורים ) 'לשנה א(שיעורי מבוא חובה . 2

  ז"נק  18      בכלי חרס ושיעור בכלי צור    

  ז"נק  16    *' במדור ראשי א) 'ג- 'שנים ב(מונוגרפיות וסמינר . 3

  ז"נק  16    *' במדור ראשי ב) 'ג- 'שנים ב(מונוגרפיות וסמינר . 4

  ז"נק  14    *במדור משני) 'ג-'שנים ב(ות מונוגרפי. 5

  ז"נק    4      שיטות שדה בארכיאולוגיה. 6

  ז"נק    2        סקר ארכיאולוגי. 7

  ז"נק    2    שיטות כמותיות ושימושי מחשב. 8

  ז"נק    2    ח חפירה ועיבוד מדעי"כתיבת דו. 9

  ז"נק    4        **מחקרי שדה. 10

  

  . בכלי חרס' כולל שיעורי חלק ב*    

  .מחקרי שדה הינם ששה שבועות של עבודת שדה בחפירות המחלקה בתפקידים בעלי אחריות ניהולית**  

  אין מחקרי השדה פוטרים מהשתתפות בחפירה הלימודית של ארבעת השבועות החלה על כל        

  .התלמידים     

  

    )ז"נק 54(מחלקתית  -תוכנית דו

  ז"נק           2      )בכל המדורים 'חובה לתלמידי שנה א(קריאה מודרכת .   1

        'שיעורי חלק א+ בשלושת המדורים ) 'לשנה א(חובה   שיעורי מבוא.   2

  ז"נק  18              בכלי חרס ושיעור בכלי צור      

  ז"נק  14          ' במדור א) 'ג–'שנים ב* (מונוגרפיות וסמינר .   3

  ז"נק     10           ' במדור ב) 'ג–'שנים ב* (מונוגרפיות .   4

  ז"נק  10            ' במדור ג) 'ג–'שנים ב* (מונוגרפיות .   5

                                                                                      ------  --------   

  ז"נק  54    כ"סה                    

  

  נר של המדור הלומדים בסמי. בסמינר של אחד מן המדורים' על התלמידים להשתתף בשנה ג* 

  של השיעור' לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא ילמדו גם את חלק ב      

    ).ז"נק 2בהיקף של "  (קרמיקה קדומה"      

  של השיעור  ' ביזאנטית ילמדו גם את חלק ב-הלומדים בסמינר של המדור לארכיאולוגיה קלאסית   

  ) . ז"נק 2בהיקף של (  "הקרמיקה של התקופה הקלאסית"    
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  עד רמת מתקדמיםשפה זרה שניה 

  חצי מנקודות הזכות יחשבו               גרמנית או צרפתית       –שפת מחקר מודרנית 

  או לטינית                                      במסגרת הלימודים הכלליים , יוונית, אכדית, מצרית–או שפה עתיקה 

  

  :הלימודים הכלליים מומלץ שהתלמיד ישמע את השיעורבמסגרת    

  .תולדות ישראל בתקופה המקרא - ישראל -למתמחים בארכיאולוגיה של ארץ  . 1

  , קווי יסוד בתולדות עם ישראל בימי הבית השני - למתמחים בארכיאולוגיה קלאסית   . 2

  .אמנות יוונית/ או מבוא לתולדות יוון         

  

 ).ז"נק  20(וקריאה מודרכת   בשיעורי מבוא בשלושת המדוריםהתלמידים  ונה ישתתפו בשנת הלימודים הראש

  .'שנה ב היא תנאי מעבר ללימודי, כולל עבודות ובחינות, אלה השתתפות בשיעורים 

ילמדו בקורס למתחילים ) מצרית או יוונית, אכדית(תלמידים הבוחרים להשתתף בלימודי שפה עתיקה 

: בחירת השפה בהתאם למגמה ההתמחות. ויהיו פטורים מלימוד שפה מחקר מודרנית) ז"נק 4(ולמתקדמים 

יוונית לבוחרים , ישראל וסוריה במגמה ראשית-אכדית או מצרית לבוחרים בארכיאולוגיה של ארץ

  .ביזאנטית כמגמה ראשית- בארכיאולוגיה קלאסית

  

  )ז"נק 28(  תוכנית מחלקה משנית   

  ימדור ראש   

  ז"נק 2          'שנה א                  כת קריאה מודר   

  ז"נק 4'         א שנה                             ביזאנטית-קלאסית/ מקראית/ מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית

  ז"נק 2'         שנה א                                 'כלי חרס חלק א/ כלי צור 

  ז"נק 4'    ג-'נים בש                                   מונוגרפיות

  ז"נק 4'           שנה ג                                   *סמינר

    

  משנימדור    

  ז"נק 4'           שנה א                             ביזאנטית-קלאסית/ מקראית/ מבוא לארכיאולוגיה פרהסטורית   

  ז"נק 8     ' ג-'שנים ב                                   מונוגרפיות

                                      ----------------------  

  ז"נק 28            כ"סה                                     

  . בסמינר הניתן באחד המדורים' על התלמידים להשתתף בשנה ג* 

  

  

  

  ).ללי לשעברכ. א.ב(תחומיים -רבתוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים 
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  :הערות

  במדור לפרהיסטוריה חלה חובת השתתפות בקורסים לאומנות פרהיסטורית וראשית הציויליזציה .  1

  .במזרח התיכון     

  חלה חובת השתתפות בקורס  שכנותיה בתקופת המקראישראל ו-במדור לארכיאולוגיה של ארץ.  2

  .בקרמיקה קדומה     

  י"השתתפות בקורסים לקרמיקה קלאסית ואתרי א תאסית חלה חובבמדור לארכיאולוגיה קל.  3

  .בתקופה קלאסית     

 חפירהבו בסיורים לימודייםתלמידים הבוחרים בארכיאולוגיה כמחלקה משנית חייבים להשתתף  .4
  .במחצית המתכונת שנקבעה בתקנון המחלקה לימודית   

  

  

  סיורים לימודיים 

ח סיור אשר יימסר "התלמיד נדרש לכתוב דו. כמפורט למטהימי סיור  10-בהתלמיד חייב להשתתף 

  י "ח ע"בדיקת הדו  רק לאחרימי הסיור יירשמו בתיק התלמיד . למזכירות תוך שבועיים מתאריך הסיור

  .חמישי מיהסיורים ייערכו בדרך כלל בי. מורי המסלול

  

  .ותדמי השתתפות לכיסוי חלק מהוצאות הסיורים יפורסמו במועד על לוח המודע

  )יומיים(מזרח  –סיור צפון   . 1

  )יומיים(מערב  –סיור צפון   . 2

  סיור דרום  . 3

  סיור ירושלים והמרכז  . 4

  סיורי חוף.       5

  

  .להשתתף בסיורי צפון ודרום  חייב התלמיד 

  

  חפירה לימודית 

  נערכת מידי כל תלמיד חייב להשתתף במהלך לימודי התואר הראשון במשך חודש ימים בחפירה לימודית ה

  , ולא יאוחר מסוף סמסטר ראשון של השנה שלאחר עונת החפירה, בסיום החפירה. קיץ מטעם האוניברסיטה

  על התלמיד לסיים את חובת החפירה הלימודית עד . ח חפירה בהדרכת המורה האחראי"יכתוב התלמיד דו

  סטר שלפני החפירה יערכו שיעורי בסמ. 'ולחפור במשך שבועיים לפחות בסיום שנה א, ללימודיו 'סוף שנה ב

  .הכנה לחפירה הלימודית
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  סדר הבחינות ותנאי מעבר

  , בחינת ביניים, הציון יקבע על פי ציון בחינת סוף הקורס. בסיומה של כל יחידת לימוד יינתן ציון סופי .1

  לא יינתן . יקבע הציוןהמרצה יודיע לתלמידים בראשית הקורס על הדרך בה י. תרגילים ועבודות בכתב       

  .ציון על חלק של קורס       

  . ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס  חייבמי שנכשל בקורס מסוים   .2

  לא יינתן . אם חלו שינויים בדרישות הקורס משנה לשנה חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר      

  ה בקורס מבלי שהתלמיד השתתף בפועל בקורס זה ומילא את חובותיו כפי שנקבעו לתלמיד לגשת לבחינ      

  .ידי המרצה-על      

 /פרהיסטוריה(מקורסי המבוא   בכל אחד 65מותנה בהשגת ציון מינימום של  'לשנה ב 'מעבר משנה א .3

  ). ביזאנטית- קלאסית/ מקראית

    65אשר ציון המעבר בכל חלק בנפרד הוא  םמשני חלקים עוקבימורכבים ' שיעורי המבוא בשנה א    . 4

  :לפחות       

  מוצא האדם וראשית התרבות האנושית . א

 מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל .ב
  

  י וסוריה עד סוף תקופת הברונזה התיכונה"מבוא לארכיאולוגיה של א  . א

  ת הברונזה המאוחרת והברזלוי וסוריה בתקופ"מבוא לארכיאולוגיה של א  . ב

  

  'חלק א - מבוא לארכיאולוגיה של יוון והעולם הקלאסי    .א

  'חלק ב - מבוא לארכיאולוגיה של יוון והעולם הקלאסי   . ב

  

לא יורשה להמשיך באותו שנה , 'חלק א - בשיעור מבוא  )65-מציון נמוך (תלמיד אשר נכשל בבחינה   .  5

  .על שיעור המבוא על שני חלקיו התלמיד נדרש במקרה זה לחזור בשנה השנייה .'חלק ב -מבוא בשיעור

  טעונה אישור ועדת ההוראה של המסלול  'ג- 'בקורסים המיועדים לשנים ב 'השתתפות תלמידי שנה א .6

  .לארכיאולוגיה         

  באחד המדורים אלא אם סיים בהצלחה  'התלמיד לא יורשה להשתתף בקורסים של שנה ב   . 7

  .בוא באותו מדוראת קורסי המ) 65ציון מינימום (         

  . בכל הקורסים של אותה שנה 65מותנה בציון ממוצע מינימלי של  'לשנה ג 'מעבר משנה ב.    8

  תלמיד אשר נכשל בשלושה קורסים בשנת לימודיו השניה לא יוכל להמשיך בלימודי המסלול   . 9  

  .בארכיאולוגיה        

התלמיד יקבל אישור בכתב על . מחלקהעבודות בכתב תימסרנה אך ורק באמצעות מזכירות ה.  10

  .הגשת העבודה  תאריך 

    לאחר מועד זה לא תתקבל. בספטמבר בכל שנה 30תאריך אחרון להגשת עבודות סמינריוניות הוא   .11   

  .והסטודנט יידרש לחזור על הקורס) אפס( 0הציון לקורס זה יהיה .  העבודה במזכירות המחלקה          
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  ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, שני במקרא ארלימודים לתו

  תואר שני במקרא

  )121-2סימן מחשב (

  מטרת הלימודים

   :נתיבי לימודהלימודים מתנהלים בשני 

                        המחקרי הנתיב  .א

    ולקראת לימודי , למחקר עצמאי םבמקרא כדי להכשיר סטודנטיםמיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות ה        

  ).ר לפילוסופיה"ד(אר שלישי תו        

   הכללי הנתיב   .ב

  מורים העוסקים בחינוך  סטודנטים ושל מיועד להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של 

  .תיכוני- יסודי והעל-העל

   תנאי קבלה

 היסטוריה מקראיתרשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון במקרא או בללימודי התואר השני 

התמחות שהתמחו  B.Edובעלי תואר    ,לפחות 80שציונם הסופי בתואר הוא , יון בנגבגור-מאוניברסיטת בן

, או שהישגיהם מחוץ ללימודים מקנה להם זכות זו ,לפחות 85שציונם הסופי בתואר הוא  ,במקראראשית 

  .לפי החלטת המחלקה ובאישור הפקולטה

לימודים אלו לא . תיתהמחלקקבלה ועדת ההשלמה לפי החלטת  קורסיעשויים להידרש ללמוד  סטודנטים

  . תואר השנילייכללו במכסת שעות הלימוד 

  

חייבים במכסה קבועה של שעות סמסטריאליות המקנות נקודות זכות  הסטודנטים - הסטודנטיםחובות 

 ,ובלימודי השלמה מעבר למכסה הזאת אחרותמחלקות מ ,במסגרת המחלקה) ז"נק: להלן(כמספר השעות 

  .כמפורט להלן

  .ישתתפו בפגישות העיוניות של המחלקה טודנטיםסה

  ). חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני . (בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה - אנגליתחובת 

  .שנתייםתוך ללימודי התואר השני  השמיעה לסיים את כל חובות סטודנטיםעל ה -משך הלימודים 

  

  תכנית הלימודים

  ) ז"נק 40( המחקרי נתיבה    .א

  :כמפורט להלןז "נק 32 קורסים בהיקףילמדו  סטודנטיםה -  נקודותמכסת ה .1

 מסגרת זו חייביםב .במסגרת לימודי המחלקה נקודות 20-18ילמדו  סטודנטיםה - ז"נק 20-18

שיעור בקריאת טקסטים בשפה העתיקה וב )ז"נק 4(בשיעור בתרגומי המקרא הארמיים  סטודנטיםה

  ). ז"נק 4(תמחו בה יש

    םבהתאם להתמחות אחרותמחלקות מז "נק 10-8רשאים ללמוד בין  סטודנטיםה -  ז"נק 10-8

  .ועדת המוסמכים המחלקתית אישורבומנחה בעצת ה

       ).ל"או קריאת טקסטים אחרים מספרות חז(מכינה בתלמוד  -ז "נק 4     

  .עבודת גמר -ז "נק 8

  :)מעבר למכסה(בלימודי השלמה חייבים  סטודנטיםה, בנוסף על כך

       .ןבלימודי תואר ראשולמי שעמד בחובות השפה העתיקה  פטורשפה עתיקה או ב -ז "נק 8

        . או בחינת פטור, שפת מחקר שנייה - ז"נק 8
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 8שפה עתיקה בהיקף של  השלמתבנתיב המחקרי חייבים ב הסטודנטים לתואר שני – שפה עתיקה .2

   .)מעבר לנקודות הנדרשות לתואר( ז "נק

: השפות האפשריות הן. להתחיל בלימוד השפה העתיקה בשנת הלימודים הראשונה סטודנטיםעל ה   

 סטודנטים שסיימו בהצלחה את. או יוונית )להוציא עברית( מערביות-שפות שמיות, מצרית, אכדית

  .יהיו פטורים מחובה זו לימודי השפה העתיקה במהלך התואר הראשון

ועדת לפי החלטת  )גרמנית או צרפתית(ה מודרנית שנייה למדו שפסטודנטים יה – שפת מחקר. 3

  . או יעמדו בבחינת פטור ז"נק 8בהיקף של המוסמכים המחלקתית 

שלפחות אחת מהן תיכתב במסגרת לימודי , יכתבו שתי עבודות סמינר סטודנטיםה - עבודות סמינר .4

  .המחלקה

חבר סגל מן המניין בדרגת מרצה בהדרכת ז "נק 8של בהיקף יכתבו עבודת גמר  סטודנטיםה - רעבודת גמ .5

הצעת המחקר תוגש ותאושר עד תום השנה הראשונה ללימודים ובאישור חריג לא יאוחר . ומעלה מהמחלקה

. עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים. מתום הסמסטר השלישי ללימודים

לול ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית תאושר הגשת עבודה ראש מס, במקרים חריגים בהמלצת מנחה

  .לשיפוט בתום השנה השלישית ללימודים

  

  )ז"נק 40( הנתיב הכללי.  ב 

  :ז כמפורט להלן"נק 40 קורסים בהיקף ילמדו סטודנטיםה - הנקודות מכסת  .1

 רגומי המקראבשיעור בת סטודנטיםבמסגרת זאת חייבים ה. במסגרת לימודי המחלקה -  ז"נק 20-18

  ).ז"נק 4(הארמיים 

  .ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתית סטודנטיםבהתאם להתמחות ה אחרותמחלקות מ -ז "נק 18-16

  . ל"מכינה בתלמוד או קריאת טקסטים אחרים מספרות חז -ז "נק 4 

   י לימוד במסגרת שלפחות אחת מהן תוגש, עבודות סמינר תייכתבו ש סטודנטיםה - עבודות סמינר .2

  .המחלקה

בתנאי שסיימו את חובות , על הסטודנטים להיבחן בתום השנה השנייה ללימודים – בחינת גמר. 3

הבחינה הינה ). של אותה השנה 31.12או לכל המאוחר עד  30.9- עד ה(בבחינת גמר , השמיעה לתואר

חות בת הבחינה היא על יחידת התמ. ומזכירות המחלקהראש המסלול אישית ותיקבע בתאום עם 

עמודי  300-פירושים מודרניים וכ 2, פירושים מימי הביניים 2בליווי , עשרה פרקים מן המקרא

יש להכין לקראת המבחן פרק אחד בתרגום ארמי של הטקסט  ).כשליש בלועזית(ביבליוגרפיה נוספת 

די על י יבדקהבחינה ת. המקראי תוך עמידה על סטיות התרגום מנוסח המסורה וטיבן של הסטיות

  .שני בוחנים
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  היסטוריה מקראיתתואר שני ב

  )120-2סימן מחשב (

  מטרת הלימודים

והמזרח הקדום נלמדים תולדות ישראל ארכיאולוגיה במסגרת לימודי התואר הראשון במחלקה למקרא 

מבנה לימודים זה מבוסס על ההנחה שלימוד . בתקופת המקרא כמדור במסלול למקרא והיסטוריה מקראית

ההיסטוריה המקראית הוא חלק בלתי נפרד ממחקר המקרא ומחייב הכרת המקצוע וכלי המחקר המשמשים 

לימודים לקראת התואר השני . יחד עם זאת הוא חלק בלתי נפרד מלימודי המזרח הקדום לענפיהם השונים. בו

  .ח הקדוםוהמזרארכיאולוגיה בנויים על היסודות שהונחו בלימודי התואר הראשון במחלקה למקרא 

  

  תנאי קבלה 

 והמזרח הקדום במסלול למקרא והיסטוריה מקראיתארכיאולוגיה  ,מחלקה למקראתואר ראשון בבוגרי 

לפי החלטת המחלקה , או שהישגיהם מחוץ ללימודים מקנים להם זכות זולפחות  80שציונם הסופי לתואר הוא 

  . ובאישור הפקולטה

או בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים בחוגים למקרא או  ,שלמדו במסלולים אחרים במחלקה סטודנטים

לימודים אלו . ועדת הקבלה המחלקתיתיידרשו ללמוד לימודי השלמה לפי החלטת , היסטוריה של עם ישראל

  . תוארללא ייכללו במכסת שעות הלימוד 

  

  חובות התלמידים

)  ז"נק להלן(ת בהתאם המקנות נקודות זכו חייבים במכסה קבועה של שעות סמסטריאליות סטודנטיםה

  .)כמפורט להלן(זו ובלימודי השלמה מעבר למכסה , אחרותמחלקות מבמסגרת המחלקה ו

  . ישתתפו בפגישות העיוניות של המחלקה סטודנטיםה

  ).חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני (בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה  - אנגליתחובת 

  .שנתייםלסיים את כל חובותיהם ללימודי התואר השני תוך  סטודנטיםעל ה  - משך הלימודים

  

  : נתיבי לימודהלימודים מתנהלים בשני 

 םלהכשיר בהיסטוריה מקראית כדי סטודנטיםמיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות ה המחקרי נתיבה .א

  ).ר לפילוסופיה"ד(ולקראת לימודי תואר שלישי , למחקר עצמאי

 ומורים העוסקים בחינוך סטודנטיםהעמיק את ההשכלה האקדמית של מיועד להרחיב ול הכללי נתיבה .ב

  .תיכוני- יסודי והעל-העל

  )ז"נק 40(  המחקרי נתיבה.  א

  :כמפורט להלן  32בהיקף  קורסיםילמדו סטודנטים ה – נקודותמכסת ה .1

  . במסגרת לימודי המחלקה ז"נק  18-  20ילמדו   סטודנטיםה -  ז"נק 18-  20    

  ). ז"נק 4(ילמדו שיעור בקריאת טקסטים בשפה העתיקה שהתמחו בה  סטודנטיםהבמסגרת זו     

     םבהתאם להתמחות אחרותמחלקות מ ז"נק 10-8בהיקף של  רשאים ללמוד סטודנטיםה - ז "נק 10-8 

  .ובאישור המנחה וועדת המוסמכים המחלקתית

  .מבוא לארכיאולוגיה מקראית -ז "נק 4

  .עבודת גמר - ז "נק 8   

   .השלמההתלמידים חייבים בלימודי , סף על כךבנו
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    ).מעבר למכסת הנקודות(בתואר ראשון  למי שעמד בחובות השפה העתיקה פטוראו , שפה עתיקה -ז "נק 8

  . או בחינת פטור, שפת מחקר שנייה -ז "נק 4

ז "נק 8שפה עתיקה בהיקף של  השלמתבנתיב המחקרי חייבים ב סטודנטים לתואר שני – שפה עתיקה .2

להתחיל בלימוד השפה העתיקה בשנת  על הסטודנטים ).מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר(

מי שסיים . מערביות או יוונית-שפות שמיות, מצרית, אכדית: השפות האפשריות הן. הלימודים הראשונה

 .שעות אלה 8-יהיה פטור מאת לימודי השפה העתיקה במהלך התואר הראשון 

לפי החלטת המחלקה בהיקף , גרמנית או צרפתית –ים ילמדו שפה מודרנית שנייה הסטודנט - שפת מחקר .3

  .או יעמדו בבחינת פטורז "נק 4של 

מסגרת לימודי בשלפחות אחת מהן תיכתב , יכתבו שתי עבודות סמינריוניות סטודנטיםה - עבודות סמינר.3

  . המחלקה

ז בהנחיית חבר סגל מן המניין מהמחלקה בדרגת "נק 8בהיקף של יכתבו עבודת גמר  סטודנטיםה - עבודת גמר.4

הצעת המחקר תוגש ותאושר עד תום השנה הראשונה ללימודים ובאישור חריג לא יאוחר  .מרצה ומעלה

במקרים . עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים .מהסמסטר השלישי ללימודים

ר ועדת המוסמכים הפקולטית תאושר הגשת עבודה לשיפוט בתום ראש מסלול ובאישו, חריגים בהמלצת מנחה

  .השנה השלישית ללימודים

  

  )ז"נק 40( הכללי נתיבה. ב

   :כמפורט להלן ז"נק 40 קורסים בהיקף ילמדו  סטודנטיםה - נקודותמכסת ה .1

  .במסגרת לימודי המחלקה  - ז"נק 20-18

  . )ר למכסת הנקודות הנדרשות לתוארמעב(ללמוד שפה עתיקה  סטודנטיםבמסגרת זאת רשאים ה

  . מבוא לארכיאולוגיה מקראית -  ז "נק 4

    . ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתית סטודנטיםבהתאם להתמחות ה אחרותבמחלקות  -ז "נק 18-16

  .לימודי המחלקה מהן תוגש במסגרת לפחות אחתש, עבודות סמינר שתייכתבו  הסטודנטים - עבודות סמינר .2

או לכל המאוחר  30.9-עד ה(לימודיהם השנה השנייה לתום על הסטודנט להיבחן בבחינת גמר ב - ת גמרבחינ. 3

בין ת התייעצוו בעל שני נושאים שיקבע ןייבחסטודנט ה. ובתנאי שסיימו את חובות השמיעה לתואר) 31.12עד 

ראש המסלול ע בתיאום עם מועד הבחינה יקב .להיבחןסטודנט ה שבהדרכתם יבחר חברי סגלובין שני  סטודנטה

  .ומזכירות המחלקה
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  אנתרופולוגיה-ארכיאולוגיהתואר שני ב

  )135-2סימן מחשב (
  

  מטרת הלימודים

 םאנתרופולוגיה כדי להכשיר- בארכיאולוגיה סטודנטיםלימודי המסלול נועדו להרחיב ולהעמיק את ידיעות  ה

כנקודות מוצא משמשים יאוריה ותוצאות המחקר האנתרופולוגי בשילוב זה הת. למחקר עצמאי ולעבודת שדה

  . חשובות לשחזור דרך החיים של חברות העבר

  

  תנאי קבלה 

הקורס  שלמדו את והמזרח הקדום במסלול לארכיאולוגיה ארכיאולוגיה מחלקה למקרא תואר ראשון בבוגרי 

תחום אחר יחויבו בקורסי מבוא סטודנטים שסיימו תואר ראשון ב. )ז"נק 6" (אנתרופולוגיהל מבוא"

ייתכנו ). ז"נק 20סך כל ההשלמות (י ועדת הקבלה המחלקתית "לארכיאולוגיה ובקורסים נוספים שיקבעו ע

בתואר שלא למדו סטטיסטיקה  סטודנטים. םשינויים בדרישות ההשלמה במקרים בהם נלמדו קורסים רלוונטיי

או בוגרי , שלמדו במסלולים אחרים במחלקה סטודנטים. "שיטות כמותיות"יחויבו ללמוד את הקורס הראשון 

ועדת הקבלה השלמה לפי החלטת  קורסימוסדות אקדמיים בארכיאולוגיה או אנתרופולוגיה יידרשו ללמוד 

  . תוארל הנקודותלימודים אלו לא ייכללו במכסת . תיתהמחלק

או שהישגיהם מחוץ , לפחות 80וא ה בתוארשלהם  הסופישהציון  רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון 

  .ובאישור הפקולטהלפי החלטת המחלקה , ללימודים מקנים להם זכות זו

  

  ).חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני (בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה  – אנגליתחובת 

  מתחילת  שנתייםתוך הסטודנטים לסיים את כל חובות השמיעה ללימודי התואר השני  על - משך הלימודים

  .לימודיהם                            

המקנות ) ס"ש: להלן(הסטודנטים חייבים במכסה קבועה של שעות סמסטריאליות  . – סטודנטיםחובות ה

במסגרת המחלקה ובמחלקות אחרות ובלימודי השלמה מעבר ) ז"נק" להלן(נקודות זכות כמספר השעות 

  ).הלןכמפורט ל(הנקודות לתואר, למכסה

  םבמחלקות קרובות בהתאם להתמחות מהקורסיםללמוד חלק  םרשאי והיבשני נתיבי הלימוד י סטודנטים

  .ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתית

  

  )ז"נק 40(הנתיב המחקרי  .א

  .  ז"נק 32 קורסים בהיקף ילמדו הסטודנטים - נקודותמכסת ה.    1

  . ז"נק 4שנייה למתקדמים לפי החלטת המדריך בהיקף שפה עתיקה או שפה מודרנית  - לימודי שפה   . 2

  )מעבר למכסת הנקודות הנדרשות לתואר(       

  .)ז"נק 4(  לפחות אחת סמינר תעבוד על הסטודנטים לכתוב – סמינר תעבוד   . 3

  ז בהנחיית חבר סגל מן המניין מהמחלקה "נק 8הסטודנטים יכתבו עבודת גמר בהיקף של  - עבודת גמר    . 4

  הצעת המחקר תוגש ותאושר עד תום השנה הראשונה ללימודים ובאישור חריג לא . בדרגת מרצה ומעלה       

  עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית . יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים       

  .ללימודים       

  .לקתיהסטודנטים יציגו עבודתם בסמינר המח – בחינת גמר.    5
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  )ז"נק 40(הנתיב הכללי  .ב

   .ז"נק 40 ילמדו קורסים בהיקף  הסטודנטים -  הנקודות מכסת .  1

   ושיבחר סטודנטים. שלא ללמוד שפה עתיקה או מודרנית םנתיב הכללי רשאיב סטודנטים -לימודי שפה .   2

    תיתהמחלק המוסמכיםועדת ז לפי החלטת "נק 4בהיקף של  ילמדו קורס בחירהשלא ללמוד שפה       

  או לכל המאוחר  30.9-עד ה(בתום  שנת הלימודים השנייה   בבחינת גמרהסטודנטים יבחנו    -  בחינת גמר   .3 

  .ובתנאי שסיימו חובות שמיעה לתואר) בשנה השנייה ללימודים 31.12עד        

  

  מבנה הלימודים

  ).ז"נק 40( מחקרי נתיב הה. א

  . מודי המחלקהבמסגרת לי  ז"נק  16-18

  ובאישור המנחה וועדת המוסמכים סטודנטיםבהתאם להתמחות ה ז     ממחלקות אחרות"נק 10-12   

  .המחלקתית                            

  ובאישור המנחה וועדת המוסמכים  סטודנטיםשפה עתיקה או מודרנית בהתאם להתמחות ה  ז "נק        4    

  מלימודי שפה עתיקה  יםפטור ובתקופות הפרהיסטורית  יהי ושיתמח סטודנטים. המחלקתית                           

  . ז "נק 4של  בקורס נוסף יםחייבו ויהי                           

   .עבודת גמר  ז"נק       8    

  

  ).ז"נק 40( –כללי ה נתיבה. ב

  .במסגרת לימודי המחלקה  ז "נק 18-20    

  .ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתית סטודנטיםבהתאם להתמחות ה אחרותמחלקות מ  ז "נק 16-18    

    ובאישור ועדת המוסמכים  סטודנטיםשפה עתיקה או מודרנית בהתאם להתמחות ה  ז "נק        4    

  מלימודי שפה  יםפטור ובתקופות הפרהיסטורית  יהי ושיתמח סטודנטים .המחלקתית    

  . ז "נק 4בשיעורים נוספים של  יםחייבו עתיקה ויהי                           

        

  

  הרכב הציון הסופי לתואר 

   50%  קורסים    המחקרי נתיבב

   50%  עבודת גמר                               

  75%  קורסים     הכללי  נתיבב

  25%  בחינת גמר                              
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  )Ph.D(  לימודים לתואר שלישי

  בהיסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה, במקרא ובמזרח קדום 

המחלקה למקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום מקיימת תכנית לימודים לדוקטורט בהתאם לתקנון הכללי של 

  . מסלול משולב ומסלול ישיר, מסלול רגיל: ניתן ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולים. האוניברסיטה

היסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה , כולים להגיש מועמדות בעלי תואר שני מחקרי במקראי למסלול הרגיל

חריגים יובאו לדיון בועדת . לפחות 85לפחות וציון התיזה שלהם  85שממוצע ציוני הקורסים שלהם בתואר השני 

ל נושא עבודת על המועמד להידבר עם מנחה מסגל המחלקה ולהחליט איתו ע. הקבלה המחלקתית לתואר שלישי

בעלי תואר שני מחקרי בתחומים קרובים רשאים להגיש מועמדותם והיא תישקל על בסיס אישי על .  הדוקטורט

  . ויידרשו ממנו לימודי השלמה בהתאם , ידי ועדת תלמידי מחקר של המחלקה

  

שסיימו את  יכולים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שני מחקרי במקרא או בארכיאולוגיה למסלול המשולב

המעבר למסלול זה מותנה באישור המנחה וועדת . כל חובות השמיעה לתואר שני והחלו לכתוב את עבודת הגמר

  . המוסמכים של המחלקה

  

יכולים להגיש מועמדות מצטיינים  בעלי תואר בוגר במקרא או בארכיאולוגיה שממוצע   למסלול הישיר

  .לפחות 90ציוניהם הוא 

  . רות לתואר שלישיהמתקבלים ילמדו ישי

  

, ולהכין עבודת דוקטורט בהנחיית מנחה מהמחלקה למקרא) ז"נק 8(כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שני קורסים 

  . חובות התלמיד ייקבעו על ידי המנחה וועדת הבדיקה של הצעת המחקר. ארכיאולוגיה ומזרח קדום ובפיקוחו

  

  א כללי"קבלת תלמידים בעלי מ

  ". משלים"לי המעוניינים בלימודי הדוקטורט במחלקה יתקבלו כתלמידים במעמד כלא "מתלמידים בעלי 

  . אינה מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט" משלים"קבלת תלמיד במעמד 

  

  : תנאי קבלה והשלמות

  :  תנאי קבלה

  .לפחות 90היסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה עם ציון ממוצע  , א במקרא"תלמידים בעלי מ

  

  : השלמות

  . עבודה שוות ערך לתזה
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  המחלקה לספרות עברית                               

  )122סימן מחשב (     

  

  לימודים לתואר ראשון

  מטרות הלימודים

  .להכשיר את התלמיד להבנה ולמחקר עצמאי של יצירות ספרות  .א

  .להקנות לתלמיד ידע בספרות העברית לתקופותיה ולסוגיה  .ב

  .סגרת התרבות היהודית והכלליתלהרחיב את הבנתה של היצירה הספרותית במ  .ג

  

  מבנה הלימודים

  :מורכבים משלושה מדורים.) א.ב(הלימודים לתואר ראשון 

  ספרות עברית חדשה  .א

  הרנסנס והבארוק, הביניים- היצירה העברית בימי  .ב

  אגדה וספרות עממית  .ג

  .בכל המדורים יתקיימו גם שעורים בספרויות יהודיות שיש להן זיקה לספרות עברית

  :יםלימוד תוכניות 4התלמיד יכול לבחור בין , נמשכים שלוש שניםהלימודים 

  .ז"נק 80בהיקף של , ספרות עברית כמחלקה ראשית  .א

  .ז"נק 54בהיקף של , מחלקתית-תוכנית דו    .ב

  .ז"נק 28ספרות עברית כמחלקה משנית בהיקף של   .ג

 ).178סימן מחשב (ז "נק 14ספרות עברית כחטיבה בהיקף של   .ד

 
  בחינת המיון    

 פרטים על הבחינה יתפרסמו. 21.11.2008תאריך הבחינה . חייבים בבחינת מיון' ל תלמידי שנה אכ

או במייל  08-6461131 –אילנית : בהמשך וניתן להתקשר למזכירות המחלקה לבירורים נוספים

 ilcoh@bgu.ac.il.  

  .יבה עיוניתפטור מהקורס כת –ומעלה  85ציון * 

  קורס המתקיים  . 122-1-0017: חובה ללמוד את הקורס כתיבה עיונית למתקדמים – 65-85ציון * 

  .פעמיים בשנה ויש ללמוד אותו רק פעם אחת   

  , 122-1-0981' סמסטר א: זהו קורס שנתי. חובה ללמוד את הקורס כתיבה עיונית –ומטה  64ציון * 

  .122-1-0991' סמסטר ב   

  ות לכתיבה ספרותיתסדנא 

סדנאות בכתיבה ספרותית בשירה ובפרוזה כחלק משיעורי הבחירה  תוצעומג "ל תשס"החל משנה

עם סדנת שירה בערבית לתלמידים דוברי ערבית  תתקיים ט"בתשס: לדוגמא  .במחלקה

  .08-6461132 – סיגל: לפרטים. שמעון אדףוסדנת פרוזה עם הסופר א חורי המשוררת נידא
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   "י דרך בספרות העולםאבנ"

  קורס שנתי המקנה  –" אבני דרך בספרות העולם"במהלך התואר ללמוד את הקורס  חייבסטודנט 

  ).122-1-0434-ו 122-1-0424: מספרו(ז "נק 2כ "סה

ז של הקורס יחושבו במסגרת מכסת "נק 2. הקורס יילקח במסגרת הקורסים הכלליים של הפקולטה

  .רת המחלקה לספרות עבריתהלימודים הכלליים ולא במסג

  

  )ז"נק 80( ספרות כמחלקה ראשית

  .במסגרת המחלקה לספרות עברית. א.תכנית זו מאפשרת לתלמיד לרכז את החלק העיקרי ללימודיו לתואר ב

ר בכתב של ועדת ההוראה ומותנה באישו', לתכנית זו ניתן להתקבל רק בתום ועל סמך ציוני שנה א

  .המחלקתית

מסתכן בביטול קורסים שלמד על דעת  –וי בהרכב לימודיו שלא באישור ועדת ההוראה תלמיד המבצע שינ

  .עצמו

  

  'שנה א  

  :חובה

  'חלק ב+ ' חלק א –כתיבה עיונית 

  )וזה תלוי בציון בבחינת המיון( או

  סמסטריאלי –כתיבה עיונית למתקדמים 

  סמסטריאלי –הדרכה ביבליוגרפית 

  שנתי –) כ"ז סה"נק 4(חסידות מספרות המדרש ועד ה: מבוא היסטורי

  שנתי –) ז"נק 2(מבוא לספרות עממית 

  שנתי – 20-והמאה ה 19-המאה ה: מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה

  שנתי –) ז"נק 4(יסודות השירה 

  שנתי –) ז"נק 4(יסודות הסיפורת 

  שנתי –) ז"נק 6(הביניים מבוא לשירה עברית בימי 

                

  'שנה ב  

    :חובה

  שנתי – )כ"ז סה"נק 2, סמסטרים 2( .19-והמאה ה 18-המאה ה –לספרות העברית החדשה  היסטורי מבוא

  )ז"נק 6(' ב+'חלקים א –תורת הספרות 

        ).ז"נק 4כ "סה(סים בשני מדורים שונים "פרו 2התלמיד חייב ללמוד : ס"פרו

        

מהם יוכל , משיעורי בחירה) תיבה עיוניתתלוי בקורס כ(ז "נק 26/28התלמיד יצבור בכל שנות לימודיו : בחירה

, סטוריה מקראיתימקרא וה, לשון עברית, פילוסופיה, ספרויות זרות: מחלקותבז משיעורים "נק 8לבחור 

  . קורסים אלה טעונים אישור היועץ המחלקתי. מחשבת ישראל, סטוריה של עם ישראליה
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  ' גשנה 

  :חובה

  .כרצונו, או שלושה מדורים סמינרים בשניים 3התלמיד חייב ללמוד 

ללא תלות במדור שבו נלמד , ההשתתפות בשלושה סמינרים מותנית בסיומו בהצלחה את הפרוסמינר

  .הפרוסמינר

מהם , משיעורי בחירה) תלוי בקורס כתיבה עיונית(ז "נק  26/28יצבור התלמיד בכל שנות לימודיו : בחירה

, סטוריה מקראיתימקרא וה, לשון עברית, פילוסופיה, ת זרותספרויו: ז משיעורים המחלקות"נק 8יוכל לבחור 

  . קורסים אלה טעונים אישור היועץ המחלקתי. תולדות מחשבת ישראל, סטוריה של עם ישראליה

  

  .20- והמאה ה 19- המאה ה: מבוא היסטורי לספרות חדשה: 'הקורס של שנה א: קורס קדם חובה

  

  

  פ שנות לימוד"ז ע"חלוקת הנק

  ' שנה א

  ז"נק 1        ) סמסטריאלי(כתיבה עיונית למתקדמים 

  ז"נק 3            )שנתי(כתיבה עיונית 

  ז"נק 2          )שנתי(מבוא לספרות עממית 

        ז"נק 1        ) סמסטריאלי(הדרכה ביביליוגרפית 

      

  :מבואות מתודולוגיים

  ז"נק 4            )שנתי(  יסודות השירה

  ז"נק 4            )שנתי( יסודות הסיפורת

  

  :סטורייםיה ותמבוא

                      ז"נק 4    )שנתי( החסידותעד המדרש ומספרות : היסטוריבוא מ

  ז"נק 6        שנתי –לשירה עברית בימי הביניים מבוא 

  ז"נק 4  )שנתי( 20-והמאה ה 19-המאה ה: מבוא היסטורי לספרות חדשה

                ______  

  ז"נק 28או  26  :כ"סה              

  ' שנה ב

  חובה

  19- והמאה ה 18-המאה העברית לספרות היסטורי מבוא 

  ז"נק 2              'ב+'חלק א

  ז"נק X2(              4(פרוסמינר 

  ז"נק 6            ב+ תורת הספרות א 

  ז"נק 16              שיעורי בחירה

                ______  

  ז"נק 28: כ"סה              

  

  לומדים ,י הציון בבחינת המיון"עפ
 .ד משני הקורסים של כתיבהאח
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  'גה שנ  

  חובה

  ז"נק 12          )משני מדורים שונים( סמינרים 3

  ז"נק 14או  12              שיעורי בחירה

                _______  

  ז"נק 26או  24  כ"סה              

  

ז "נק 8מהם יוכל לבחור , משיעורי הבחירה) תלוי בקורס כתיבה(ז "נק 26/28בכל שנות לימודיו יצבור התלמיד 

סטוריה של עם יה, סטוריה מקראיתימקרא וה, לשון עברית, פילוסופיה, ספרויות זרות: משיעורים במחלקות

  .)!!!בלבד 'ג-'את שיעורי הבחירה אפשר ללמוד בשנים ב(ת ישראל מחשב, ישראל

  

  )ז"נק 45(מחלקתית - תכנית דו

  'שנה א  

  :חובה

  'חלק ב+ ' חלק א –כתיבה עיונית 

  )וזה תלוי בציון בבחינת המיון( או

  סמסטריאלי –כתיבה עיונית למתקדמים 

  סמסטריאלי –הדרכה ביבליוגרפית 

  שנתי –) כ"ז סה"נק 4(ועד החסידות  מספרות המדרש: מבוא היסטורי

  שנתי –) ז"נק 2(מבוא לספרות עממית 

  שנתי – 20-והמאה ה 19-המאה ה: מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה

  שנתי –) ז"נק 4(יסודות השירה 

  שנתי –) ז"נק 4(יסודות הסיפורת 

  שנתי –) ז"נק 6(מבוא לשירה עברית בימי הביניים 

  

  'שנה ב   

                חובה 

        שנתי -  19-עד המאה ה 18-המאה ה: היסטורי לספרות העברית החדשהמבוא 

  )כ"ז סה"נק 2, סמסטרים 2(ב +אחלקים 

  'ב+ ' חלקים א –תורת הספרות 

  ).ז"נק 4כ "סה(סים משני מדורים שונים "פרו 2התלמיד חייב ללמוד : ס"פרו

  

  בחירה

  :      כ שיעורי בחירה לתכנית דו מחלקתית"סה. יתחיל הסטודנט ללמוד את שיעורי הבחירה' בשנה ב

  ).ז בחירה לכל התואר"נק 6כ "סה" (כתיבה עיונית"לתלמידים הלומדים את הקורס   –ז "נק 6

   ).ז בחירה לכל התואר"נק 8כ "סה" (כתיבה עיונית למתקדמים"לתלמידים הלומדים את הקורס  –ז "נק 8

  

  

  

  



138 
 

  ' גשנה 

  :חובה

  .שונים מדורים ים בשניסמינר 2התלמיד חייב ללמוד 

  .ללא תלות במדור שבו נלמד הפרוסמינר, ההשתתפות בסמינרים מותנית בסיומו בהצלחה את הפרוסמינר

  .אם טרם השלים אותם, הסטודנט את מכסת שיעורי הבחירה בשנה זו ישלים: בחירה

  

  ' שנה א

  ז"נק 1        ) סמסטריאלי(כתיבה עיונית למתקדמים 

  )המיוןתלוי בציון בחינת ( או

  ז"נק 3          )שנתי(' ב+'כתיבה עיונית א

  ז"נק 1        ) סמסטריאלי(הדרכה ביבליוגרפית 

  ז "נק 2          )שנתי(מבוא לספרות עממית 

  :מבואות מתודולוגיים

  ז"נק 4            שנתי - יסודות השירה

  ז"נק 4            שנתי -  יסודות הסיפורת

  :םסטורייה ותמבוא

                      ז"נק 4    שנתי -  החסידותעד המדרש ומספרות : היסטוריבוא מ

  ז"נק 6        שנתי –לשירה עברית בימי הביניים מבוא 

  מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה 

  ז"נק 4          שנתי -  20-והמאה ה 19-המאה ה

                _______  

  ז"נק 26/28  'כ שנה א"סה            

              

  'שנה ב

  :חובה

  מבוא היסטורי לספרות עברית החדשה 

  ז"נק 2        'ב+' חלק א 19-עד המאה ה 18-המאה ה

  ז"נק X 2              4 פרוסמינר

  ז"נק 6            ב+תורת הספרות א

  ז"נק 6/8          )'או ג' שנה ב( שיעורי בחירה

                _______  

  ז"נק 18/20  כ"סה              

  'גה שנ  

  :חובה

  ז"נק 8              סמינרים 2

  ז"נק 8  כ"סה              

  

  ז"נק 54כ "סה
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  )ז"נק 28(מחלקה משנית כת עברית ספרו

ז ומעוניין להשלים את לימודיו לתואר "נק 80תכנית זו מוצעת למי שלומד במחלקה אחרת בהיקף של 

  .במסגרת המחלקה לספרות עברית

  ).כללי לשעבר. א.ב(תחומיים -רבתכנית זו מיועדת גם לתלמידים במסלול לימודים 

  

  'שנה א  

  :חובה

  ז"נק 3            ישנת - כתיבה עיונית  

  )תלוי בציון בחינת המיון( או

  ז"נק 1        סמסטריאלי  –כתיבה עיונית למתקדמים 

   ז"נק 1        סמסטריאלי – הדרכה ביבליוגרפית

  *:מבואות מתודולוגיים

  ז"נק 4            שנתי -יסודות השירה

  ז"נק 4            שנתי -  יסודות הסיפורת

  ז"נק 2            ):'בסמסטר ב(בחירה 

                ______  

  ז"נק 12/14  כ"סה              

  

  .ז אלה"לא יזכה להכרה בנק –תלמיד שילמד מבוא אחר על דעת עצמו  .לא יאושרו מבואות אחרים לתכנית זו*  

  

  'שנה ב  

  :חובה

  ז"נק 2              פרוסמינר 1

  ז"נק 10/8                בחירה

                _______  

  ז"נק 10/12  כ"סה              

  'גשנה   

  ז"נק 4                סמינר

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

                ______  

  ז"נק 4  כ"סה

  ז"נק 28כ "סה    

  

  

  

  

  

  

  

פ ציון "לומדים אחד מהשניים ע
 בבחינת המיון
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  ")חטיבות לימודים"פרק ' ר – 178מחשב ' מס, ז"נק 14( ספרות עברית כחטיבה

  , )ז"ק 4(" יסודות הסיפורת"או , )ז"נק 4" (יסודות השירה", התלמיד חייב ללמוד מבוא מתודולוגי אחד

  .ז מתוך שיעורי הבחירה"נק 10ולצבור  

  

  ז"נק 4      שנתי - יסודות השירה או יסודות הסיפורת

  ז"נק 10              :שיעורי בחירה

                ______  

  ז"נק 14  כ"סה              

  

  תקנות והוראות כלליות

ן אישי ם הנדרש יוכלו לבקש להתקבל למחלקה על סמך ראיו"תלמידים שלא ישיגו את מינימום הסכ .1

  .פ"ומבחן בע

המבחן מתקיים בשבוע הראשון  .בסיסי בכתיבה ובהבנת הנקראמיון חייבים במבחן ' תלמידי שנה א .2

ית כל תלמיד שלא ייגש טהמחלקה תרשום אוטומ .נא לעקוב אחר פרסומי המחלקה. ל"של שנה

  . לבחינה לקורס כתיבה עיונית

 . 56 ם הואסמינרים ופרוסמינריוני, בחירה ציון המעבר בקורסי .3

 ציון עובר גם בשיעור וגם בתרגיל יש לקבל. 60: הוא" תורת הספרות"ציון המעבר בקורסי המבוא וב .4
 ).בשיעור בו מתקיים גם תרגיל(      

  . לציון נכשל בקורסמן השעורים תגרום  20%העדרות של למעלה מ  .5

 .אין ללמוד יותר משני קורסים אצל אותו מורה .6

 ).65בממוצע כללי במחלקה של מינימום (הצלחה בבחינות מעבר משנה לשנה מותנה ב .7

הודעות על אתר המחלקה , חובת התלמיד להתעדכן בהודעות הנשלחות לתיבת הדואר האלקטרוני .8

  .והודעות המתפרסמות על לוחות המודעות

  

  שעורי מבוא

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

  .'כישלון בשני מבואות אינו מאפשר מעבר לשנה ב •

ניתן יהיה , באישור מיוחד של ועדת הוראה מחלקתית. 'אהשלמת המבואות חייבת להיעשות במהלך שנה  •

  .ללא השלמת כל המבואות 'בשנה גתלמיד לא יוכל להמשיך בלימודיו . 'להמשיך מבואות בשנה ב

  

  פרוסמינר

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

ההנחיות  ניתן למצוא. ס"ס של המחלקה שקד על הכנת חוברת הנחיות לשיעורי הפרו"צוות מורי הפרו •

 . ההנחיות בחוברת מחייבות הן את המורה והן את התלמידים. באתר האינטרנט המחלקתי

 .56ס הוא "בר בפרוציון מע •

 .נלמד הקורס הבספטמבר בשנה ב 30חובה להגיש עד  ס"הפרו את עבודת ה •
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על התלמיד לשמור אצלו עותק זהה לעותק . ס תוגש  במזכירות המחלקה ויינתן עליה אישור"עבודת הפרו •

  .שנמסר למחלקה

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

לפי החלטת (ס וממבחן שייערך באחד הסמסטרים "משקלול ציוני העבודות בפרוס יורכב ציון הקור •

  .)המרצה

  . 10-15ס הוא בין "מספר המקומות בפרו •

  

  סמינרים

  אפשר להשתתף בסמינרים אלא אם הושלמו כל חובות -אי .ס הוא תנאי כניסה לסמינר"ציון מעבר בפרו •
  מותנה באישור מיוחד ובכתב של ועדת ההוראה  (לפרוסמינר  או שהסמינר נלמד במקביל, הפרוסמינר      

  ).המחלקתית      

  :הציון הסופי בקורס ישוקלל משני ציונים •

  .ציון עבודת הסמינר בתום השנה  .א

 משקלו של ציון זה לא . בהתאם להחלטת המרצה, פי מבחן או הגשת רפראט- ציון ביניים שיקבע על  .ב
 .30%יעלה על        

  .ודות משותפות לשני סטודנטים או יותרלא תאושרנה עב •

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

  .עמודים 30-25היקף עבודת סמינר  •

  . 10-15מספר המקומות בסמינר הוא בין  •

. בר של אותה השנה בה השתתף התלמיד בסמינרבספטמ 30תאריך אחרון למסירת עבודת סמינר הוא  •

אולם תלמיד המבקש להבטיח את השתתפותו בטקס קבלת תארים של אותה שנה חייב להגיש עבודתו עד 

שימו לב כי הגשה באיחור של עבודה  .בספטמבר כדי להכליל את הציון בתהליכי הרישום הדרושים 30

  .קנס על הגשת עבודה באיחורתגרור תשלום 

  .לא תתקבלנה והתלמיד יאלץ ללמוד את הקורס מחדש, ללא אישור, המוגשות באיחור עבודות •

בקשות לאישור מיוחד להארכת מועד הגשת עבודות סמינר יש להגיש בכתב אך ורק לועדת הוראה של  •

, שרות מילואים: סיבות מוצדקות להארכת מועד הגשה הן למשל. המחלקה בצירוף אישורים מתאימים

  .מדרגת קירבה ראשונהאבל במשפחה , שמירת הריון, וליםאישפוז בבית ח

הדחיה (  .רק לועדת הוראה יש סמכות לאישור הדחייה. אין לפנות למרצים בבקשת דחייה

טקס הענקת ב שתתףסטודנט זה גם לא יוכל לה.) של אותה שנה 01.12 -המקסימלית היא עד ה

  .אותה שנהשל התארים בקיץ 

  .הדבר ייחשב לעבירת משמעת. ה בשני קורסיםחל איסור להגיש  אותה עבוד •
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  טבלת נקודות זכות של היקפי הלימוד השונים

  

  

   54  מורחבת 80  

  מחלקתי-דו

  חטיבה 14  משנית 28

  ===  3  3  3  כתיבה עיונית

  וזה תלוי בציון בבחינת המיון:        או

כתיבה עיונית 

  למתקדמים

1  1  1  ===  

הדרכה 

  ביבליוגרפית

1  1  1  ===  

או מבוא ( 4  4  4  4  מבוא לשירה

  )לסיפורת

  )או מבוא לשירה( 4  4  4  4  מבוא לסיפורת

מבוא היסטורי 

מספרות מדרש 

  ועד חסידות

4  4  ===  ===  

מבוא לספרות 

  עממית

2  2  ===  ===  

מבוא היסטורי 

לספרות עברית 

-19חדשה המאות 

20  

4  4  ===  ===  

מבוא לשירת ימי 

  הביניים

6  6  ===  ===  

 8לומדים (  6  ספרותתורת ה

  )שעות 

 8לומדים (  6

  )שעות 

===  ===  

מבוא היסטורי 

לספרות עברית 

-18חדשה המאות 

19  

2  2  ===  ===  

  --   2  4  4  פרוסמינר

  --   4  8  12  סמינרים

  4  20/22  46/48  50/52  :כ חובה"סה

  10  10/8  8/6  30/28  :בחירה

ז "כ נק"סה

  :לתואר

80  54  28  14  
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ספרות עברית כחטיבה מצומצמת אינם רשאים להתקבל ללימודי תעודת הוראה תלמידים הבוחרים ב*

  .בספרות עברית

  

  קורסי חובה לתואר ראשון סילבוס

  

   .בשיעורים הראשוניםטר בתחילת סמס ים מעודכניםסילבוס ניתן יהיה לקבל
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  בספרות עברית  ימודים לתואר שניל                                         

  )122-2סימן מחשב (                                            

  

  מבנה הלימודים

  :נתיבי לימודהמחלקה לספרות עברית מציעה לימודי תואר שני בשני 

המעונינים  סטודנטיםהוא נועד ל. לכתוב עבודת גמר הלומדים בנתיב זה חייבים  מחקרי נתיב .א

  . Ph.D)(יב את כושרם המחקרי לקראת לימודים לתואר השלישי להרח

 סטודנטיםהוא נועד ל. עבודת גמר הלומדים בנתיב זה אינם נדרשים לכתוב  כללי נתיב .ב

  . המעוניינים להעמיק את הידע בתחום התמחותם ולהרחיב את השכלתם האקדמית

המעונינים לשפר  סטודנטיםל הנועד ה זומגמ: הנתיב הכללי קיימת מגמת לימוד בכתיבה יצירתית במסגרת

התנסות בסדנאות  המציע מגמה זו. ולהרחיב את השכלתם האקדמית יצירתית שלהםהכתיבה האת יכולת 

  .אנרים שונים'יצירתיות לכתיבה בז

  

  .שנתייםמשך הלימודים לתואר שני בשני נתיבי הלימוד הינו 

  

  תנאי קבלה

  :ללימודים לתואר שני רשאי להירשם

גוריון בנגב או -במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן הםאת לימודי מואשר סיי נטיםסטוד .1

  .בהצלחה ראיון אישי ולפחות ועבר) 80" (טוב"באוניברסיטה אחרת בישראל בציון 

התואר הקבלה של ועדת ובתחום אחר יוכל להתקבל רק לאחר דיון ב הםאת לימודי מושסיי סטודנטים .2

לימודי . ללמוד לימודי השלמה בהתאם לצורך ויידרש םה םלט על קבלתאם יוח. השני של המחלקה

  .ההשלמה לא יובאו בחשבון השעות לקראת התואר

המוכרות על ידי בספרות עברית מאחת האוניברסיטאות " בוגר אוניברסיטה"תעודת  יבעל סטודנטים .3

עומדים בקנה  הםשגיוהי הםלקבלה אם ציוני יםלהיחשב כמועמד ול יוכל"בחוהמועצה להשכלה גבוהה 

  .בלימודי השלמה בהתאם לצורך ויחויב םה. המידה הנדרש

יד מקורי של יצירה בתחום - להגיש כתב ויידרש היצירתיתכתיבה ה מגמתלהירשם ל יםהמבקש סטודנטים .4

 .עמודים לפחות 10בהיקף של , הסיפורת או הביקורת הספרותית, השירה
 ).חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני ( בהתאם לתקנון הפקולטה –חובת אנגלית .   5
  

  תוכנית הלימודים

  : )ז"נק 40( המחקרי נתיבה .א

: תואר השנילימודי ההראשונה ל לפחות בשנה 85מותנית בממוצע של לנתיב המחקרי קבלה ה              

 תקבע  תכנית הלימודים. ז"נק 32קורסים בהיקף של  למודל סטודנטיםה והמחקרי יידרש נתיבב          

  .לתואר שעורי עזר או השלמה אינם כלולים במסגרת נקודות הזכות  .בתיאום עם יועץ    

חבר סגל מן תיכתב בהנחיית  ,עמודים 100 עדבהיקף של  ,העבוד: ז"נק 8בהיקף של  עבודת גמר

הצעת המחקר . סטודנטים ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתיתלפי בחירת המהמחלקה  המניין 

עד תום השנה הראשונה ללימודים ובאישור חריג עד תום  ועדת המוסמכים המחלקתיתר תוגש לאישו

במידת . עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים. הסמסטר השלישי ללימודים

  . הצורך תאושר הגשת עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים
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  :ז"נק 12-16בהיקף של  חובה קורסי

  )ז"נק 4(קורס מתודולוגי 

  ) ז"נק 4(תחנות יסוד בהיסטוריוגרפיה 

  )ז"נק 4-2(קורס בספרות ימי הביניים 

  )ז"נק 4-2(קורס בספרות עממית ואגדה 

  )ז"נק 4(קורס בכתיבה מדעית : רצוי

  

  :ז"נק 18-14  בהיקף של בחירה קורסי

אום עם יבת, ז"נק 8עד  קף של ללמוד קורסים מתואר שני במחלקות אחרות בהי םרשאי סטודנטיםה .1

  .המוסמכים המחלקתיתהיועץ ובאישור ועדת 

  . במהלך לימודיהם לתואר עבודות סמינר שתילכתוב  סטודנטיםעל ה .2

להשתתף השתתפות פעילה  הםסמינר יהיה עלי תעבוד יםכותב נםאי סטודנטיםבשיעורים שבהם ה .3

 . ולהגיש רפארט בכתב

 .בספטמבר בשנה בה נלמד הקורס 30: סמינרים ורפארט, יםות בקורסאחרון להגשת עבודהמועד ה .4

 ).ז"נק 8בהיקף (כתיבת עבודת גמר  .5
  

  )ז"נק 40( :הכללי נתיבה. ב

 תכנית הלימודים תקבע .ז"נק 40קורסים בהיקף של  למודל סטודנטיםה והכללי יידרש נתיבב  .1

  .בתיאום עם היועץ  

  :ז"נק 8-12בהיקף של  חובה קורסי

  ) ז"נק4(סטוריוגרפיה  תחנות יסוד בהי

  )ז"נק 4-2(הביניים - קורס בספרות ימי

  )ז"נק - 4-2(קורס בספרות עממית ואגדה 

  :ז"נק 28-32ביקף של  בחירה קורסי

ז בתאום עם היועץ "נק 8עד בהיקף של  ממחלקות אחרותקורסים  למודל םרשאי סטודנטיםה .2

  .המוסמכים המחלקתית תובאישור ועד

  . במהלך לימודיהם לתוארעבודות סמינר  ששלולכתוב  סטודנטיםעל ה .3

להשתתף השתתפות פעילה  הםסמינר יהיה עלי תעבוד יםכותב םאינ סטודנטיםבהם הבקורסים  .4

 . ולהגיש רפארט בכתב

 .בשתי בחינות גמר על הסטודנטים להיבחן) תום חובות השמיעה(בתום שנת הלימודים השניה לתואר  .5
           

  

  ספרות עבריתמחלקה לבנוהל בחינת גמר 

  

  ?מי חייב בבחינות גמר לתואר שני

  .חייבים בשתי בחינות –ז "נק 40סטודנטים בנתיב הכללי שצברו  •

  .חייבים בשתי בחינות –ז "נק 40במגמת כתיבה יצירתית שצברו , סטודנטים בנתיב הכללי •
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  :הנחיות

צה בוחן לפני שיחה עם אין לפנות למר. מתאם הבחינות, ר חיים וייס"בשלב הראשון  יש לפנות אל ד •

 .ר וייס"ד

, אנרי'ז, רצוי שנושא אחד לפחות יהיה תקופתי. הסטודנטים  חייבים להיבחן בשני נושאים שונים •

  . 'חתכי וכו, תיאורטי

  ).אחד לכל בחינה(י שני מרצים שונים "הבחינות ייבדקו ע •

  .לא יאושר נושא בו הסטודנטים כתבו עבודת סמינר •

  .עמודי ביבליוגרפיה נוסף על הטקסטים הנתונים 500 -כל נושא יכלול כ •

חובה לציין . ת/הרשימה הביבליוגרפית תסוכם יחד עם הבוחן. בוחנת/ תיקבע בוחן/ לכל נושא יקבע •

תעביר את הרשימה הביבליוגרפית / ת יעביר/הבוחן. ברשימה הביבליוגרפית מספרי עמודים ולסכמם

  .לקההמסוכמת בצרוף שאלון הבחינה אל מזכירות המח

 .הכנת השאלות ובדיקת הבחינות יחולקו באופן שווה ככל האפשר בין חברי סגל המחלקה •
  

  !שימו לב

 בדרך כלל בשבוע הראשון של, נובמבר ויולי: כל שנה בחודשים, הבחינות מתקיימות בשני מועדים •

  . החודש

לתיבות  ותישלחנה הודעות, תאריכי הבחינות המדויקים יפורסמו על לוחות המודעות במחלקה •

  !).בלבד BGUלאימייל (האימייל של התלמידים 

  .יש להירשם לבחינה כחודש וחצי מראש •

  ).ר חיים וייס"ד( המזכירות ומתאמת הבחינות, כל שינוי במועד בחינה יש לתאם עם הבוחן •

באחריות הסטודנטים לוודא שבוע לפני הבחינה ששאלון הבחינה שלו והרשימה הביבליוגרפית  •

  ).08-6461132(נמצאים במזכירות המחלקה אצל סיגל אדרי המאושרת שלו  

  

  :אפשר ליצור קשר בשתי דרכים. ר חיים וייס"לתיאום בחינה יש ליצור קשר עם ד

  :במסדרון המחלקה, 74בבניין  428שעת קבלה בחדר .    1

  13:00-14:00',  יום ב •

  08-6428306: או להתקשר למשרד, בשעת קבלה ניתן לגשת אישית      

   weissh@bgu.ac.il : פנייה באימייל .2

  

  :מגמות הלימוד הקיימות במחלקה לספרות עברית

  

  )כללי בלבדהבנתיב ללומדים (* יצירתיתכתיבה ב מגמה. א

   .ז"נק 40 סטודנטים בנתיב הכללי הלומדים במגמה לכתיבה יצירתית נדרשים ללמוד  .1

  .בתיאום עם היועץ ודים תקבעתכנית הלימ

  :תכנית הלימודים כוללת

  :ז"נק 14-10בהיקף של  חובה קורסי

  )ז"נק4(תחנות יסוד בהיסטורגרפיה  

  )ז"נק 4-2(הביניים - קורס בספרות ימי
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  )ז"נק - 4-2(קורס בספרות עממית ואגדה 

  

  ז"נק 12-14בהיקף של  סדנאות

    

  ז"נק 14-20  בהיקף של  בחירה קורסי

    

  .הסטודנטים במגמה זו יהיה המדור לכתיבה יצירתיתהראשי של  המדור .2

 . עבודות סמינר בשני מדורים לפחות שתילכתוב  סטודנטיםעל ה .3

הסטודנטים במגמה זו יגישו יצירה מקורית שיכתבו בהנחיית אחד ממנחי , בנוסף לעבודות הסמינר .4

  .הסדנאות במחלקה

להשתתף השתתפות פעילה  הםר יהיה עליסמינ תעבוד יםכותב םאינ סטודנטיםבהם ה קורסיםב .5

  . ולהגיש רפארט בכתב

) סיום חובות שמיעה(בתום השנה השניה ללימודים  בכתבת גמר ובחינשתי ב היבחןלהסטודנטים על  .6

. להשתמש במשך הבחינה בכל חומר הלימוד םרשאי סטודנטיםה. בשנה השלישית 30.9- ולא יאוחר מ

  ).לעיל כאמור בנוהל בחינת גמרהרכב הבחינה (

  

  :הערות כלליות

   ).'ד-ו' ג', בימים (בשבוע שלושה ימים  בדרך כללתקיימים לימודי התואר השני מ .1

  .בספטמבר של השנה בה נלמד הקורס 30: ותהמועד האחרון להגשת עבוד .2

  .אותו המרצה או סדנאות אצל/ו קורסיםיותר משני  ולא ילמד סטודנטים .3

  .רצהמאותו הר אחת אצל סמינ תיותר מעבוד בולא יכת סטודנטים  .4

  ).חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני (בהתאם לתקנון הפקולטה  –חובת אנגלית .          5

  ללמוד שפה זרה שניה אם זו נדרשת לצורך  סטודנטיםתוכל לחייב את ההמוסמכים המחלקתית ועדת   .6

  ).מעבר למכסת הנקודות לתואר( עבודת הגמרכתיבת               

ללא מגמה בכתיבה (המחקרי  נתיבלעבור ל יםהמבקש ים הלומדים במגמה לכתיבה יצירתיתסטודנט .7

ולקבל , אם יהיה בכך צורך קורסיםלהשלים (המחקרי  נתיבלעמוד בדרישות ה יםחייב ויהי) יצירתית

  .)בקורסים שלמדו לפחות 90ציון 

  . מגמת הלימוד מצוינת בגיליון הציונים בלבד* 
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  ספרות עבריתבלתואר שלישי לימודים 

  

. לא יוכל להתקבל ללימודי תואר שלישי ללא אישור הועדה ללימודים מתקדמים של המחלקה סטודנטים

לא יוכל  סטודנט. ש קרייטמן"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ועדת המחלקה תעביר את המלצתה לביה

  . נחה המיועד להנחותו בלימודיועל כל מועמד ליצור קשר עם מ .להירשם לתואר שלישי ללא המלצה זו

  .קבלה לכל מסלול ומסלול מותנית באישור המנחה

  

   לדוקטורט רגילמסלול 

  :למסלול קבלהתנאי 

, גוריון או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר- של אוניברסיטת בן" מגיסטר"בעל תואר  •

  .א.דת הגמר לתואר מבעבו) 85" (טוב מאד"בלימודים ו" טוב"שהשיג ציון כללי של לפחות 

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

עדה רשאית לקבל גם מועמד שאינו עונה לדרישות אם השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע לרמה והו •

הועדה . גוריון בנגב בתקופה שלא תעלה על שנה אחת-י לימודי השלמה באוניברסיטת בן"הנדרשת ע

ל להירשם כתלמיד מתמחה למחקר ותקבע לו תוכנית מיוחדת מתוך התייעצות "ד כנתטיל על המועמ

ל ללימודי מחקר לאור הישגיו "הועדה תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ. עם הגורמים הנוגעים בדבר

  .בתום שנת הלימודים

  .אם תמצא זאת לנחוץ, תזמינו לראיון ותעמידו לבחינה, ועדה תבדוק את מסמכי המועמדוה •

  .חודשים 12ודנט יתקבל לתקופת ניסיון של עד סט •

  

  לדוקטורט מסלול משולב

  .במסלול מחקרי. א.ירשם ללימודי מ סטודנטה •

לבקש להרחיב את העבודה לכלל עבודת , באישור המנחה, רשאי סטודנטבמהלך כתיבת עבודת הגמר ה •

  .דוקטורט

  .העבודה והמלצת המנחהועדה ללימודים מתקדמים של המחלקה בצרוף ויפנה בבקשה ל סטודנטה •

  .יגיש הצעת מחקר לתואר שלישי על בסיס העבודה לתואר שני סטודנטה •

  .ועדהוועדה רשאית להעביר את העבודה לקורא נוסף מחוץ לוה. ועדה תבדוק את העבודה ואת ההצעהוה •

  .ועדת הפקולטהועדה המחלקתית תעביר את ההמלצה לווה •

  

  מסלול ישיר לדוקטורט 

  . 95. א.ציון משוקלל לב: למסלול קבלהתנאי 

שכתב בלימודיו  עבודות סמינר שלושיגיש לשיפוט הועדה ללימודים מתקדמים של המחלקה  סטודנטה •

  .א.לב

  .בכל קורס עליו לקבל ציון. ז"נק 32בהיקף של . א.יהיה חייב להשתתף בקורסים למ סטודנטה •

  .ז"נק 6-10בנוסף יחוייב התלמיד לצבור עוד  •

  ).ז"נק 16 -כ(מחובותיו  50%ש הצעת מחקר מורחבת רק לאחר שסיים לפחות יוכל להגי הסטודנט •

  .יגיש לועדה ללימודים מתקדמים את הצעת המחקר בצרוף אישור המנחה סטודנטה •
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  .עדה תבדוק את הצעת המחקר ותהיה רשאית להעבירה לקורא נוסף מחוץ לועדהוהו •

  

  יםבכל המסלול" דוקטור לפילוסופיה"הדרישות לקבלת התואר 

  

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

  קביעת מנחה ונושא מחקר  .א

  .לפי דרישת המנחה, ז לפחות"נק 10לימוד נוסף בהיקף של   .ב

  .חודשים מיום קבלת התלמיד ללימודים 12 -הגשת תוכנית המחקר ובחינת המועמדות לא יאוחר מ  .ג

  .ודיםעמ 300 -כתיבת עבודת מחקר בהיקף של כ  .ד

ועדה ור ה"ח התקדמות למנחה וליו"יגיש אחת לשנה במשך כל תקופת לימודיו דו סטודנטה  .ה

  .המחלקתית

  .לפחות הרצאה סמינרית אחת בנושא מחקרו סטודנטבשלב מתקדם של מחקרו ירצה ה  .ו
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  המחלקה ללשון עברית

  )123סימן מחשב (

  הלימודים לתואר ראשון

  מטרת הלימודים .1

  .להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה       

  וללשונות מערביות בנות        לתת לתלמיד כלים בלשניים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות       

  .זמננו       

  ).ראו תארים שני ושלישי להלן(לרבות מחקר ועריכה לשונית , ר את התלמידים ללימודים מתקדמיםלהכשי        

  מבנה הלימודים  .2

  :התכניות האלה שלושאפשר לבחור באחת מ       

  ז"נק 54 - ) התכנית הרגילה(מחלקתית -דו. א      

  ז"נק 28 –) התכנית המצומצמת(מחלקה משנית .  ב      

  ז"נק 80– ) התכנית המורחבת(חלקה ראשית מ. ג      

האישור יינתן בתום . אישור מטעם ועדת ההוראה של המחלקה ניםז טעו"נק 80בתכנית המורחבת של  הלימודים

כדי להשתתף בתכנית ) במחלקתנו' מהציונים לשיעורי שנה א(הממוצע הדרוש  .ללימודים במחלקה' שנה א

 ורא - הכולל הדרוש כדי להתקבל ללימודי התואר השני במחלקתנו  זה גם הממוצע( 80המורחבת הוא לפחות 

  .מומלץ מאוד ללמוד במסגרת הזאת). להלן

  דרישות מיוחדות.  3

  .בתלמוד קורסל או "את הקורס מבוא לספרות חז במסגרת הלימודים הכללייםחובה ללמוד  .א

בניתוח 'ו 'העבריוא לדקדוק מב'ב ,'ניקוד'ב) או את השיעורים(את הבחינות  'חובה לעבור בסוף שנה א .ב

שלא סיים  תלמיד. 'קדם לרוב השיעורים בשנה ב-קורסים אלה הם קורסי  .לפחות 65בציון  'תחבירי

 .' לא יוכל להירשם לאותו קורס בשנה ב' בהצלחה את כל שיעורי הקדם לקורס מסוים בשנה ב

קים סיפוריים מן התורה ך על שבעים פר"יחויב התלמיד לעמוד בבחינת בקיאות בתנ 'בסוף שנה א .ג

מן  יהיו פטוריםתלמידי לשון הלומדים במחלקה למקרא או במחלקה לספרות . ומנביאים ראשונים

  .ך"האחרת בבקיאות בתנ הבמחלק בהצלחה בבחינה ועמדשזה אם יציגו אישור המבחן ה

שה הלומדים במסגרת מחלקה ראשית ישתתפו בשלו. חובה להשתתף בשני סמינריםבתכנית הרגילה  .ד

העבודה תוגש . בכל סמינר בנוסף לשאר הדרישות של כל מרצה ומרצהסמינר  תיש להגיש עבוד. סמינרים

בקשות להארכת   .שבה השתתף התלמיד בסמינר ר בסוף שנת הלימודיםבספטמב  30 - מלא יאוחר 

תקנות מפורטות יותר ניתן לקבל (באוגוסט של אותה שנת הלימודים  31המועד לא יידונו לאחר 

זכאים להשתתף בסמינריונים רק . כללי הגשת העבודות ייקבעו על ידי המרצה). במזכירות המחלקה

או בנושא  של מרצה אחד םאין להשתתף בשני סמינרי. 'תלמידים שסיימו את כל החובות של שנה א

חלק מהסמינרים יהיו . 'וסמינר אחד בשנה ג' בתכנית הרגילה יש ללמוד סמינר אחד בשנה ב .אחד

 .'וחים רק לתלמידי שנה גפת

הדרכה 'לפני שילמדו ) ז"נק 0(' ניקוד א'וב) ז"נק 0(' הדרכה ביבליוגרפית א'חייבים ב 'תלמידי שנה א .ה

 0(' מבוא לדקדוק העברי א'ו) ז"נק 0(' ניתוח תחבירי א'וכן ; )ז"נק 2(' ניקוד ב'ו )ז"נק 2(' ביבליוגרפית ב

 .)ז"נק 1(' מבוא לדקדוק העברי ב'ו) ז"נק 1(' ניתוח תחבירי ב'לפני שילמדו ) ז"נק
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  שיעורים מיוחדים . 4

   לא יוכל. דים שאינם יודעים ערביתשיעור זה מיועד לתלמי. 'ערבית ספרותית למתחילים א' .1
                           ששפת אמו או) יחידות ומעלה 3(שקיבל ציון עובר בערבית בבחינת הבגרות  תלמידלהשתתף בו        

  .ערבית       

ומעלה בערבית  בבחינת  70שקיבל ציון  תלמיד ישתתףבשיעור זה לא . 'ערבית ספרותית למתחילים ב' .2

  .ששפת אמו ערבית או )יחידות ומעלה 3(הבגרות 

להשלים את הנקודות יהיה חייב   ל"באחד מהקורסים הנתלמיד שאינו רשאי להשתתף 

הציון העובר  .בשיתוף המרצה לערביתהחסרות בתיאום עם ועדת ההוראה המחלקתית ו

  .65הוא ' ערבית ספרותית למתחילים ב'ובשיעור ' ערבית ספרותית למתחילים א'בשיעור 

   'ג-ו' סדר הלימודים ודרישות הקדם לכל השיעורים בשנים ב.  5

      המחשב לא  .יהיו רשומים במחשב שיעורי הקדם', ג- ו 'לכל שיעור בשנים ב: השיעורים יילמדו כסדרם.  א      
   -אם התלמיד לא סיים בהצלחה את שיעורי', ג-ו 'יאפשר הרשמה לשיעור בשנים ב     

  אם לא     ', ג- ו'תלמיד לא יוכל להירשם לסמינר הפתוח לתלמידי שנים ב. הקדם הרשומים עבור אותו שיעור            

  אם הוא לא  ' ם לסמינר הפתוח  רק לתלמידי שנה גתלמיד לא יוכל להירש. 'סיים את כל שיעורי שנה א           

   .'ב-ו 'סיים בהצלחה את כל שיעורי החובה משנים א           

   ועדת ההוראה לא תאשר . אישור מטעם ועדת ההוראה של המחלקה נהסדר הלימודים טעומ הכל חריג.   ב     

  .  'משיעורי שנה אז "אם חסרות יותר משש נקבשום אופן בקשות חריגות            

     65בהם הוא ציון עובר ש,  הבאיםהמיוחדים  למעט בשיעורים 56ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא  .ג
  'ניתוח תחבירי ', 'ניקוד', 'ערבית ספרותית למתחילים'  ):בשני חלקי הקורס(        

  ואי , של כל  חלקי הבחינהיינתן ציון משוקלל  'הלשוןתולדות 'בקורס  . 'מבוא לדקדוק העברי'ו        

          .יהיה להיבחן על כל אחד מחלקי הבחינה בנפרדאפשר         

 לא  , או בשני שיעורים שונים, שקיבל ציון נכשל פעמיים באותו שיעור' תלמיד שנה א .ד
 .לימודיו יופסקו לאלתר, במקרה זה. יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה       

  .'וסמינר אחד בשנה ג' יד ללמוד סמינר אחד בשנה בבתכנית הרגילה על התלמ .ה

  ז"נק 80 -התכנית המורחבת  –מחלקה ראשית    .6

מחלקתית -ז לתכנית הדו"נק 26בתיאום עם היועץ יוסיף התלמיד . מומלץ מאוד ללמוד במסגרת הזאת

  :הרגילה מתוך סוגי הקורסים שלהלן

 תהם מחויב  התלמיד לכתוב  עבודשב םמלבד  שלושת הסמינרי(של המחלקה  הסמינרממאגר  .א
  הדרישות והציון  -סמינר  תנוספים ללא צורך בכתיבת עבוד םניתן ללמוד  סמינרי יםסמינר          

  ).ייקבעו בתיאום עם המרצה          

  ).ארמית למתקדמים, אכדית, ערבית למתקדמים(שפות שמיות נוספות     .ב

  ).יוונית או לטינית(שפות קלאסיות     .ג

  .)במיוחד גרמנית או צרפתית( ות מדוברותשפ .ד

 .שיעורים ממחלקות אחרות .ה
   26לפני תחילת הסמסטר הראשון תפורסם רשימת שיעורים מומלצים כדי למלא את מכסת           

  .  הן שיעורי בחירה וסמינרים ממחלקתנו הן שיעורים נבחרים ממחלקות אחרות, הנוספות הנקודות          

  ד המשתתף בתכנית המורחבת יכול להירשם לשיעורים מומלצים אלו בלי לקבל אישור  תלמי          

  .מראש מוועדת ההוראה המחלקתית          
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  :מחלקתית לפי שנות לימוד- פירוט התכנית הדו.  7

  'שנה א

  נקודות זכות  הסמסטר  השעות בסמסטר' מס  

  )בלבד' ב' בסמ( 2  שנתי  2  'ב', א  ניקוד

  )בלבד' ב' בסמ( 1  שנתי  2  'ב', א תוח תחביריני

  3  'א  4  'ערבית ספרותית למתחילים א

  3  'ב  4  'ערבית ספרותית למתחילים ב

  )בלבד' ב' בסמ( 2  שנתי  2  'ב ,'הדרכה ביבליוגרפית א

  2  'ב  2   פונטיקה ורישום פונטי

  2  'א  2  'ארמית א

  2  'ב  2  'ארמית ב

  )בלבד' ב' בסמ( 1  שנתי  2  'ב', א מבוא לדקדוק העברי

  2  'ב  2  תורת ההגה של לשון המקרא

  2  'א  2  סמנטיקה

  22:           כ"סה                   

  'שנה ב

  נקודות זכות  הסמסטר השעות בסמסטר' מס  

  4  שנתי  2  'ב ,'תורת הצורות של לשון המקרא א

  4  שנתי  2  'ב', ל א"לשון חז

  2  'א  2  מבוא לעברית של ימי הביניים

  2  'א  2  של העברית החדשה תורת ההגה

  2  'ב  2  תחביר לשון המקרא

  2  'ב  2  תחביר העברית החדשה

  4  שנתי  2  'ב ,'סמינר ראשון א

  

  20:            כ"סה                    

  'שנה ג

  נקודות זכות  הסמסטר  השעות בסמסטר' מס  

  2  'ב  2  טקסטים מקראיים

  2  'א  2  העברית החדשה שלטקסטים 

  4  שנתי  2  'ב ,'תולדות הלשון א

  4  שנתי  2  'ב ,'סמינר שני א

  12            :כ"סה                  

  
  
  
  



153 
  

  ז"נק 28 –פירוט תכנית  המחלקה המשנית  .8

לפני ' וג' לא ניתן להירשם לשיעורי שנים ב. ולא לפי נושאים, השיעורים הרשומים להלן ערוכים לפי שנים

  .בהתאמה' ב', שמסיימים בהצלחה את שיעורי שנים א

  'א שנה

  נקודות זכות  הסמסטר  השעות בסמסטר' מס  

  )בלבד' ב' סמס( 2  שנתי  2  'ב', ניקוד א

  )ב בלבד' סמס( 1  שנתי  2  'ב', מבוא לדקדוק העברי א

  )בלבד' ב' סמס( 1  שנתי  2  'ב', ניתוח תחבירי א

  2  'ב  2  פונטיקה ורישום פונטי

  2  'ב  2  תורת ההגה של לשון המקרא

  'בשנה 

  נקודות זכות  הסמסטר סטרהשעות בסמ' מס  

  2  'ב  2  תחביר העברית החדשה

  4  שנתי  2  'ב', תורת הצורות של לשון המקרא א

  4  שנתי  2  'ב', ל  א"לשון חז

  'שנה ג

  נקודות זכות  הסמסטר  השעות בסמסטר' מס  

  2  'א  2  סמנטיקה

  4  שנתי  2  'ב ,'תולדות הלשון א

  4  שנתי  2  'ב', אחד א סמינר 
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  בלשון עברית לימודים לתואר שני

  

  תנאי קבלה

גוריון או במוסד -בן' יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר הראשון במחלקה ללשון העברית באוני

ועדת הקבלה המחלקתית תשקול בקשות של . ומעלה 80אקדמי מוכר אחר בארץ והשיגו ממוצע ציונים של 

הוועדה תשקול אם לקבל מועמדים שממוצע הציונים שלהם נמוך , מו כןכ. ל להתקבל למחלקה"מועמדים מחו

וכן תשקול קבלת מועמדים שלמדו מקצוע אחר ; ללימודים במעמד לא מן המניין משתלם לשנה אחת 80- מ

  .ללימודים במעמד משלים 

  

  מבנה הלימודים

וכן  ;השמיות לשפותה בזיקלתקופותיה ולמסורותיה לימודים יתמקדו בעיון בעברית העתיקה ובמחקרה ה

העיון והמחקר . בזיקה לרובדי הלשון הקודמיםבחקר העברית בת זמננו בכלים של הבלשנות המודרנית ו

  .ועל מסורות הלשון ולשונות היהודיםעל הלשון המדוברת , הכתובהיתבססו על הלשון 

  .שנתייםמשך הלימודים לתואר השני הוא 

  ").חובת אנגלית - תואר שני"ראה פרק (למדעי הרוח והחברה בהתאם לתקנון הפקולטה  -  חובת אנגלית

  

  נתיבי הלימוד

  : המחלקה ללשון עברית מציעה שני נתיבי לימוד

  

   )ז"נק 40( כללינתיב 

 40על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של . מיועד לסטודנטים המעוניינים בהעמקת הידע ובהרחבת השכלתם

ולהגיש שתי עבודות סמינר , )להלן 4כאמור בסעיף (יים וסמינר מחלקתי ז ובכללם שני שיעורי חובה שנת"נק

ניתן לכתוב עבודת סמינר בכל  קורס שנתי המוצע בתכנית הלימודים לתואר שני במחלקתנו . בשני קורסים

עבודות סמינר . עבודות הסמינר תיכתבנה אצל מרצים שונים  ובנושאים שונים. באישור מראש של מרצה הקורס

באישור חריג של מרצה הקורס ושל . בשנה שבה נלמד הקורס 30.9- ות מסכמות בקורסים  יש להגיש עד ועבוד

  .באותה השנה 31.12- ועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני ניתן להגיש את העבודות לא יאוחר מ

  

  )ז"נק 40(  נתיב מחקרי

לנתיב המחקרי טעון אישור של  המעבר. מיועד לסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודיהם לתואר השלישי

בסיום שנה ראשונה בלימודי התואר השני  המעבר לנתיב המחקרי מותנה. ועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני

) חבר סגל מן המניין בדרגת מרצה ומעלה(בחירת נושא לעבודת גמר ובחירת מנחה מהמחלקה , 88בממוצע של  

על הסטודנטים בנתיב המחקרי ללמוד קורסים בהיקף . הגמרבכתיבת עבודת  ית/הסטודנטשייאות להנחות את 

במסגרת חובות השמיעה . ז"נק 8ז עד תום השנה השנייה ללימודים ולכתוב עבודת גמר בהיקף של "נק 32של 

 30.9יש להגיש  עד  ) סמינר ואחרות(עבודות . על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינר בשני קורסים, לתואר

ניתן להגיש  , באישור חריג של מרצה הקורס וועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני. קורסבשנה שבה נלמד ה

  .באותה השנה 31.12-את העבודות לא יאוחר מ
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עבודת . על הסטודנטים להשלים את חובות השמיעה לתואר תוך שנתיים מיום תחילת הלימודים  - עבודת הגמר

ועדת המוסמכים של המחלקה ובאישור , בהמלצת המנחה .הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים

  . הפקולטה יוכלו להגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים

בעבודה יתבטא . עמודים 100ויהיה בהיקף של עד  של עבודה אקדמית מקצועית בדרישותהחיבור חייב לעמוד 

העבודה . תתת בעיקרה על מקורות ראשוניים ומשנייםלכתוב עבודה מדעית עצמאית המוש סטודנטיםכושר ה

בספרות המקצועית שליטה מקפת ומעמיקה  ,בקיאות בחומר הלשוני, תשקף כושר ניתוח וסינתזה

ועדת שייקבע על ידי ושופט נוסף  מנחההשיפוט ייעשה על ידי ה. יכולת ניסוח והתבטאות בהירהו, )בליוגרפיהיב(

  .ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטיתהמוסמכים המחלקתית לתואר השני 

  

  קורסים

שני קורסים  להוציא, הקורסים הם קורסי בחירה כל. אחת לשנתייםלא יותר מכל אחד מן הקורסים יינתן 

שני קורסים אלה יהיו מהתחומים . חובה לאותה שנה קורסיכשיוכרזו מראש ) ז"נק 4כל קורס (שנתיים כל שנה 

 8(שני קורסי חובה כאלה  בסך הכל על הסטודנטים ללמוד. ונאות העבריתשל הבלשנות השמית הכללית והמיל

   .פטורים מחובה זו) ראה להלן(הלומדים במגמת העריכה הלשונית  הסטודנטים ).ז"נק

) המתקיים אחת לשבועיים(כל הסטודנטים במחלקה חייבים להשתתף השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי 

אם אושרה הארכת ). ז"נק 4כ "סה(ז בכל סמסטר "נק 1-חלקתי מזכה בהסמינר המ). שנתיים(במהלך התואר 

הסטודנטים רשאים  .ז"ההשתתפות בסמינר המחלקתי היא חובה אך ללא נק, משך לימודים לשנה שלישית

הסטודנטים (ז הנדרש לתואר "ללמוד קורסים  מלימודי התואר השני במחלקות אחרות  עד שליש מסך הנק

 של ועדתשיעורים אלו טעונים אישור  .)סים ברמת תואר ראשון ממחלקות אחרותאינם רשאים ללמוד קור

המחלקה ללשון  שלהשתתפות בקורסים ממחלקות אחרות המופיעים במערכת השעות . המוסמכים המחלקתית

  .עברית אינם טעונים אישור הוועדה

  

   )ז"נק 40( *לשוניתבעריכה  המגמלימודים לתואר שני בלשון עברית ב

  . כללי ומחקרי: מתנהלים בשני נתיבי לימוד עריכה לשוניתדים לתואר שני בלשון עברית במגמת הלימו

התכנית תקנה מיומנות עריכה הנוגעת . לימודים אלו יכשירו את הסטודנטים לעבודה כעורכי לשון ויועצי לשון

נתיב . וספרותיים )פרסומות ועוד, חדשות(עיתונאיים , )עבודות גמר ועוד, מאמרים(לטקסטים אקדמיים 

אך בנוסף לתנאי הקבלה המשותפים לכלל המועמדים לתואר , הלימודים ודרישות הקדם הם כמפורט לעיל

הקורסים הקשורים ישירות לעבודת העריכה . על המעוניינים ללמוד במגמה זו לעבור בהצלחה ראיון אישי, השני

  .יתר הדרישות הן כמפורט לעיל. ייםלימודים מעשז ויכללו הן לימודים תיאורטיים והן "נק 28יהיו בהיקף של 

  :להלן תכנית הלימודים במגמה

  

  שנה  ז"נק  הסדנ/קורס

  ב/א  4  סוגות ומשלבים בעברית החדשה

  ב/א  4  לקסיקולוגיה ולקסיקוגראפיה

  א  4  נורמטיביות בלשון

  א  4  חקר השיח של העברית החדשה

  א  2  סדנה ביסודות העריכה

  ב/א  2  פרותייםסדנה בעריכת טקסטים ס

  ב/א  2  סדנה בעריכת טקסטים בעיתונות

  ב  2  סדנה בעריכת טקסטים מדעיים
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  ב  4  סדנה בעריכת תרגום

  ב+א  4  סמינר מחלקתי

  ב/א  8  או עבודת גמר * *קורסי בחירה

  

ר שהורכבה על ידי המחלקה ואושרה על ידי האוניברסיטה ואש, מגמת לימודים היא תכנית לימודים מובנית* 

  ). ליבה ובחירה, קורסי חובה(כוללת מערך מוגדר של דרישות לימודים 

  . רישום מגמת הלימודים מופיע בתדפיס הציונים בלבד ולא יופיע באישור הזכאות ובתעודת המוסמך

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לחייב סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בלשון עברית ללמוד * *

לבד מהקורסים והסדנאות יזכו . 'טקסטים מן המקורות'ובהם , רה קורסים מסויימיםבמסגרת קורסי הבחי

  . הסטודנטים בשעה שבועית של ייעוץ מקצועי אישי מאת עורכת לשון בכירה
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  לימודים לתואר שלישי  בלשון עברית

  

  המסלול הרגיל לדוקטורט 

גוריון או במוסד אקדמי מוכר אחר - בלשון עברית באוניברסיטת בן" מךמוס"מיועד לסטודנטים בעלי תואר 

ושהשיגו ציון סופי ) כלומר כולל כתיבת תזה(שלמדו בנתיב המחקרי בלבד )  ל"או בתנאים מסוימים בחו(בארץ 

על המועמד לבחור נושא בחקר הלשון העברית ולמצוא מנחה מבין בכירי המחלקה  הקבועים . ומעלה 85של 

  ).דוקטורט(להנחותו בכתיבת עבודת המחקר  שייאות

  

  המסלול המשולב לדוקטורט

לפחות בקורסים בשנה הראשונה בלימודי התואר  90שהשיגו ממוצע של ) בתנאים מסוימים(מיועד לסטודנטים 

במקום כתיבת עבודת תזה , באישור המנחה וועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני , סטודנטים אלו. השני

אחרי שסיימו את כל חובות שמיעת הקורסים בלימודי (מראש את הפרק הראשון לדוקטורט  נפרדת יכתבו

במועד המבחן לקבלת תכנית עבודת המחקר הסופית לדוקטורט ידונו חברי אותה ועדה גם בפרק ). התואר השני

ציון זה על ידי לאחר מתן . ציון זה ייחשב במקום ציון לעבודת התזה לתואר השני. הראשון ויתנו לו ציון נפרד

מן "התלמיד יקבל הן את התואר השני הן את המעמד , אותה ועדה ואישור תכנית עבודת המחקר לדוקטורט

  . בלימודי התואר השלישי" המניין

  

  המסלול הישיר לדוקטורט

. לפחות 94שסיימו לימודיהם בלימודי התואר הראשון בציון ") בוגר("מיועד לסטודנטים בעלי תואר ראשון 

ז לפי דרישות המסלול "נק 32(לאחר שסיימו את חובות השמיעה , ודנטים במסלול הישיר לדוקטורטהסט

  . עבודת מחקר סיימו חובותיהם בהגשתויבמילוי החובות לתואר השלישי  ימשיכו) המחקרי

לסטודנטים הלומדים בשני מסלולים אלו יוענק התואר השני כאשר הוועדה בלימודי התואר השלישי תאשר 

המחלקה ממליצה על לימודים בשני . המחקר שלהם לדוקטורט בתום בחינת המועמדות תכניתית את סופ

  .מסלולים מיוחדים אלה ותעודד במיוחד את התלמידים המצטרפים אליהם
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  המחלקה ללימודי המזרח התיכון

  )124סימן מחשב (

  

  מטרת הלימודים

: על מגוון היבטיהן(מטרתה של המחלקה להעניק ידע בסיסי על התרבות וההיסטוריה של המזרח התיכון 

כמו כן תקנה המחלקה שיטות מחקר . נוימצמיחת האסלאם ועד ימ) כלכלה,תרבות ,דת,חברה,פוליטיקה

  .ובמדעי החברה ותטפח חשיבה ביקורתית על המחקר המזרח תיכוני בהיסטוריה במדעי התרבות

  :לימודי המחלקה מתנהלים במסלולים הבאים

  .באישור ועדת הוראה' קבלה למסלול ראשי נקבעת רק בתום שנה א -)ז"נק 80(מחלקה ראשית 

  )ז"נק 54(דו מחלקתית 

  )ז"נק 28(מחלקה משנית 

  

המיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות בערבית או  ,מואץ -המחלקה מציעה שני מסלולי לימוד ערבית

תלמידים שאינם .  המיועד לתלמידים המעוניינים בידע בסיסי בערבית, ומדורג ,להמשיך ללימודים מתקדמים

שעות במסלול  20או  המואץשעות במסלול  28בהיקף של  ' ב- ו' בשנים אבעלי ידע קודם יידרשו ללמוד ערבית 

  . המדורג

   מדורגנקודות זכות לתואר ובמסלול ה 12-ב המואץ את התלמיד במסלול   מזכים' בשנה בהערבית  ילימוד

בעלי ידע קודם בערבית הנרשמים למחלקה צריכים להוכיח יכולתם באופן שיענה על הנדרש . ז"נק 4-ב

בו בבחינת מיון יחוי, אשר שפת אמם אינה ערבית, בעלי ידע כזה. 'של שנה גערביים בשיעורי קריאת מקורות 

  . באיזה היקף –ואם כן , ופטור אשר תקבע אם הם יידרשו ללמוד ערבית

במסלול ז "נק 12תלמידים שיהיו פטורים מלימודי הערבית יידרשו ללמוד שיעורי בחירה נוספים בהיקף של 

  . המדורגבמסלול ז "נק 4-ו המואץ

  

  ).מחלקתית- לתלמידי מחלקה ראשית או דו( :מבנה הלימודים

  

  :חובות השנה הראשונה הן ארבעה קורסי מבוא לפי הפירוט הבא - :'שנה א

  ז"נק  4מבוא למזרח התיכון ממחמד ועד עליית האימפריה העוסמאנית                      

  ז   "נק  4מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית                                                             

  ז"נק  4מזרח התיכון המודרני                                                                            מבוא ל

  ז"נק  4                                                                         סלאם מבוא לדת הא

  ז"נק 16 כ      "סה                                                                                                         

  

  ).ז"ללא נק(ש "ש 12ל חלה חובת לימודי ערבית בהיקף של "בנוסף לנ - ערבית

מבוא לדת . ' הוא תנאי הכרחי למעבר לשנה ב) מבואות וערבית(' לפחות בקורסי החובה של שנה א 65ציון 

אולם לא ניתן להתקבל לקורסים ', אפשר ללמוד גם בשנה ב  מאנית'האסלאם ומבוא לאימפריה העות

  .לפחות 65לפני השלמת כל המבואות בציון ) ס וסמינר"פרו(מתקדמים 
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  תרגיל מיומנויות למידה אקדמית : ןיה היחובות השנה השנ) ז"נק 80( ראשי מסלוללתלמידי  –' שנה ב

במסגרת ). ז"נק 12כ "סה(מתוך מגוון הקורסים המוצע  )סמינרים-פרו(שלושה קורסים מתקדמים ) ז"נק 2(

התוכנית האישית של כל תלמיד יוקפד על איזון בין קורסים העוסקים בתקופה המודרנית לבין קורסים 

  .העוסקים בתקופות מוקדמות יותר

  

אילו ו ז"נק 12- המזכה ב  המואץבמסלול  שעות 16ל חלה חובת לימוד ערבית בהיקף של "בנוסף לנ -ערבית

 המואץ במסלול תלמידים הפטורים משעורי ערבית יחויבו . ז"נק 4-המזכה ב שעות 8ילמדו  מדורגבמסלול ה

  .ףבחירה נוס שיעורב מדורג שיעורי בחירה נוספים או במסלול ה 3-ב

  

  .ז"נק 8כ "סה, שני סמינרים ןחובות השנה השלישית ה) ז"נק 80(ראשי  מסלוללתלמידי –' שנה ג

  .זון בין סמינרים העוסקים בתקופה המודרנית לבין כאלה העוסקים בתקופות מוקדמות יותריוקפד על אי

  

ילמדו מואץ בוגרי המסלול ה .ל חלה חובת השתתפות בקורסים של קריאת מקורות ערביים"בנוסף לנ -ערבית

  .ילמדו קורס טקסטים אחד מדורגבקריאת טקסטים ואילו בוגרי המסלול ה םקורסי 3

  

  במסלול המואץ ) ז"נק 18כ "סה(שיעורי בחירה  5-ת השנים לתואר על הסטודנט להשתתף בשלוש במהלך

  .במסלול המדורג) ז"נק 34כ "סה(שיעורי בחירה  9או 

  

  תרגיל מיומנויות למידה אקדמית : חובות השנה השנייה הם מחלקתי -מסלול דולתלמידי  - 'שנה ב

במסגרת ). ז"נק 8כ "סה(וך מגוון הקורסים המוצע מת) סמינרים- פרו(שני קורסים מתקדמים ) ז"נק 2(

התוכנית האישית של כל תלמיד יוקפד על איזון בין קורסים העוסקים בתקופה המודרנית לבין קורסים 

  .אחד מהקורסים המתקדמים יעסוק במתודולוגיה .העוסקים בתקופות מוקדמות יותר

  

תלמידים הפטורים משיעורי ערבית   ).ז"נק 4(שעות  8ל חלה חובת לימוד ערבית בהיקף של "בנוסף לנ– ערבית

  ).ז"נק 4(בשיעור בחירה נוסף יחויבו 

  

מתוך מגוון ) סמינר(חובות השנה השלישית הם קורס מתקדם אחד   מחלקתי -מסלול דולתלמידי  –' שנה ג

  ).ז"נק 4כ "סה(הקורסים המוצע 

  

  .מקורות ערביים בקורס אחד של קריאתל חלה חובת השתתפות "בנוסף לנ -ערבית

  

  .ז"נק 16שיעורי בחירה בהיקף  4על הסטודנט ללמוד , במהלך שלושת השנים לתואר

  

  ).ז"נק 28(מבנה הלימודים לתלמידי מסלול משני 

  :חובות השנה הראשונה הן שלושה קורסי מבוא לפי הפירוט הבא -'שנה א

  

  ז"נק  4          מבוא למזרח התיכון ממחמד ועד לצמיחת האימפריה העוסמאנית     

  ז"נק  4מבוא למזרח התיכון המודרני                                                                         

  ז"נק  4    מבוא לדת האסלאם                                                                                    
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) סמינר(וקורס מתקדם אחד ) ז"נק 12כ "סה(ודנט להשתתף בשלושה שיעורי בחירה  על הסט  'ג-ו' שנים ב

  .ז"נק 4כ "סה

  

  

    )156סימן מחשב  –ז "נק 14(מבנה הלימודים בחטיבה מצומצמת 

  :חובות השנה הראשונה הן שני קורסי מבוא לפי הפירוט שלהלן - 'שנה א

  

  ז"נק 4                  אנית    מזרח התיכון ממחמד ועד עליית האימפריה העוסמלמבוא 

  ז"נק  4                 מזרח התיכון המודרני                                                           למבוא 

  ז"נק 8                                                                                                                            

  

  ).ז"נק 6כ "סה(שני שיעורי בחירה  -יה והשלישית הןיחובות השנה השנ

  

  ציוני מעבר במחלקה

  .65ערבית ציון המעבר הוא + תרגיל מיומנויות למידה אקדמית+ בקורסי המבואות

  .60ביתר הקורסים במחלקה ציון עובר הוא 
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  ודי המזרח התיכוןלימודים לתואר שני בלימ

  )124-2סימן מחשב (

  

  מטרת הלימודים

  

. המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה תכנית עשירה ומגוונת לתואר מוסמך בלימודי המזרח התיכון

מגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בין מתודות שמקורן במחקר . תחומי -תוכנית הלימודים בעלת אופי רב

במאמץ להעניק ביטוי לתפיסה זו כוללת תכנית הלימודים . החברהמדעי ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן ב

  .קורסים המדגישים גם היבטים תרבותיים וחברתיים בחקר המזרח התיכון

ללא (מחקרי וכללי : הלימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני נתיבי לימוד

  ).תיזה

  

  תנאי קבלה

  :יכולים להתקבל המועמדים הבאיםתיב הכללי בנ שניללימודי תואר .  א

או באוניברסיטה , גוריון בנגב- במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן ראשוןבעלי תואר  .1

  .לפחות 80ל בציון ממוצע של "אחרת מוכרת בארץ או בחו

רת או אוניברסיטה אחרת מוכ, גוריון בנגב–במחלקה אחרת באוניברסיטה בן  ראשוןבעלי תואר  .2

סטודנטים . לפחות 80הוא  ראשוןשממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר , ל"בארץ או בחו

 .המחלקתית הקבלה ועדתידי - אלה יחויבו בלימודי השלמה כפי שייקבעו על 

  :המחקרי יכולים להתקבל המועמדים הבאים שני בנתיבללימודי תואר   .ב

או באוניברסיטה , גוריון בנגב- באוניבריסטת בן בעלי תואר ראשון במחלקה ללימודי המזרח התיכון .1

  .לפחות 85ל בציון ממוצע של "אחרת  מוכרת בארץ או בחו

או אוניברסיטה אחרת מוכרת , גוריון בנגב-בעלי תואר ראשון במחלקה אחרת באוניברסיטת בן .2

אחר לפחות וזאת ל 85שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר ראשון הוא , ל"בארץ או בחו

 .לעיל 2שסיימו את לימודי ההשלמה במחלקה כמפורט בסעיף א

 . לפחות בקורסי התואר השני 85סטודנטים לתואר שני בנתיב הכללי שהשיגו ציון ממוצע של  .3

 .לפחות 85בוגרי תואר שני בלימודי המזרח התיכון בנתיב הכללי שסיימו בממוצע  .4

 :תנאי קבלה נוספים לנתיב המחקרי .5

אוניברסיטה אחרת / או ממחלקה (לקה ללימודי המזרח התיכון המלצת מרצה מהמח  .א

אשר המועמד ) אוניברסיטה אחרת/ במקרה של מועמדים שלמדו תואר ראשון במחלקה 

מועמדים שהחלו לימודי תואר . ס בלימודי התואר הראשון"הגיש לו עבודת סמינר או פרו

  .עבודת סמינר לתואר שני שני במסלול הכללי יגישו המלצה של מרצה מהמחלקה שהגישו לו

 .ראיון קבלה  .ב

נושא לכתיבת עבודת גמר וחתימת חבר סגל של המחלקה ללימודי המזרח התיכון המוכן   .ג

סטודנטים המבקשים להתקבל לתואר שני בנתיב המחקרי עם סיום לימודי . לשמש כמנחה

חה התואר הראשון יוכלו להתקבל לשנה הראשונה בלימודי הנתיב המחקרי ללא נושא ומנ

ישיגו הסכמה של מרצה , בתנאי שעד תום השנה הראשונה יגבשו נושא מחקר, לעבודת גמר

 .מהמחלקה להנחותם ויגישו הצעת מחקר
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  תוכנית הלימודים

המעבר . כלליומחקרי  : נתיביםבמחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני  שניהלימודים לתואר 

לפחות בקורסי התואר השני ובכפוף לאישור ועדת המוסמכים  85מחקרי מותנה בציון ממוצע של לנתיב ה

  .המחלקתית והפקולטית

  שנתייםמשך הלימודים בשני הנתיבים הינו 

  

  ).חובת אנגלית –ראה שנתון הפקולטה (בהתאם לתקנון הפקולטה  – חובת אנגלית

  

  )ז"נק 36( המחקרי הנתיב

  ). ז"נק36כ "סה(ז "נק 12-ז והגשת עבודת גמר המזכה ב"נק 24ודים בהיקף הנתיב המחקרי כולל לימ

קורס לכתיבת הצעת , ז"נק 4-קורס מתודולוגי(תוכנית הלימודים במסלול זה כוללת שלושה קורסי חובה      

  .סמינרים 4- ו) ז"נק 2-ז וקורס לכתיבת עבודת גמר"נק 2-מחקר

במקרים  .שנייה ללימודיםט לא יאוחר מתום השנה העל הסטודנטים להגיש את עבודת הגמר לשיפו

ר ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור הפקולטה תאושר הגשת "יו, מסוימים בהתאם להמלצת מנחה

  .   עבודת גמר לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים

  

  )ז"נק 36(  הכללי נתיב

ב זה לא ידרשו המשתתפים להגיש בנתי. ז ובחינת גמר"נק 36הנתיב הכללי כולל לימודים בהיקף של 

 5-סמינרים ו 3, קורס מתודולוגי –תכנית הלימודים בנתיב זה כוללת תשעה קורסים . עבודת גמר

- ולא יאוחר מ 30.9עד (על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר עם סיום חובות השמיעה לתואר . רפראטים

נושאים שיוקצו לסטודנטים בצירוף תכלול שני  בכתב בחינת הגמר). בשנה השניה ללימודים 31.12

ושקלול הציונים של שניהם יהווה , הבחינה תיבדק על ידי שני מרצים מהמחלקה. ביביליוגרפיה מתאימה

  .את ציון הבחינה

  

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  

  50%   קורסים          :בנתיב המחקרי

  50%  עבודת גמר        

  80%קורסים              :נתיב הכלליב

    20% בחינת גמר         

  

  

 revensar@bgu.ac.il  ,mideast@bgu.ac.il, 6461455-08סיון רבנסרי : לפרטים נוספים
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  *לימודים לתואר שני בתוכנית מאסטר בינלאומי

MAPMES-Masters of Art Program in Middle Eastern Studies  

  

  מטרת הלימודים

מציעה קשת רחבה של גישות לחקר המזרח התיכון וצפון אפריקה וכן התבוננות  MAPMES-תוכנית ה

  :לתוכנית ארבע מטרות. מקרוב על החברות באזור

ספרות ואומנות ,גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה , החברה, ידע מעמיק של ההיסטוריה יםלתת לסטודנט -

  .אפריקה במזרח התיכון ובצפון

 .עם הקשרים שבין מדעי החברה והרוח יםלהפגיש את הסטודנט -

 .לערוך לסטודנטים היכרות עם המתודות והבעיות המייחדות את האזור -

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

ואשר  האוניברסיטהלקה ואושרה על ידי שהורכבה על ידי המח, היא תכנית לימודים מובנית ת לימודיםמגמ*

  ). קורסי בחירהקורסי ליבה ו, קורסי חובה(כוללת מערך מוגדר של דרישות לימודים 

  .תעודת המוסמךבאישור הזכאות וב מופיעהבתדפיס הציונים בלבד ולא  ינתמצומגמת הלימודים  רישום

  

  תנאי קבלה

  :ללימודי תואר מוסמך יכולים להתקבל המועמדים הבאים

 80ל שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר הוא "בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה בחו.1

במקרים מיוחדים יתקבלו ללימודים ) או ממוצע מקביל במערכת הציונים בה למדו(לפחות 

 .אך לא במסגרת לימודי המזרח התיכון, מועמדים שלמדו לתואר ראשון בארץ
  .ה של שפת אםנדרשת מהמועמדים אנגלית ברמ.2

   MAPMES   אתר האינטרנט של  באמצעות  ההרשמה תתבצע .3
  

  תוכנית הלימודים

, מתקיימים בשפה האנגלית ומתנהלים בשני נתיבים  MAPMES - הלימודים לתואר מוסמך בתוכנית ה

  .מחקרי וכללי

  )ז"נק 36( הנתיב המחקרי

מחקרי פרטני המשלב כמה  נתיבלהמשך בקידום ארבעת המטרות לעיל התוכנית מספקת לסטודנטים רקע 

  .שדות מחקר עם מיומנויות לעבודה יצירתית ועצמאית על האזור

בתוכנית לימודים זו נדרשים הסטודנטים ללמוד בשנה . ז"נק 36של בהיקף המחקרי כולל לימודים הנתיב 

ה מזרח תיכונית קורסי שפ 2- ו סמינרים 7: תוכנית הקורסים כוללת.  קורסים לתואר שני תשעה הראשונה

  .השנה השניה מיועדת לכתיבת עבודת הגמר). עברית, ערבית, תורכית, פרסית(

  

  )ז"נק 36( הנתיב הכללי

ים הסטודנטים בתוכנית לימודים זו נדרש. ובחינת גמר ז"נק 36הכללי כולל לימודים בהיקף של  הנתיב

קורסי שפה מזרח תיכונית  2- ים וסמינר 7: תוכנית הקורסים כוללת. קורסים של תואר שני ללמוד תשעה

   30.9עד . (בתום השנה הראשונה על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר). עברית, ערבית, תורכית, פרסית(

  )31.12-ולא יאוחר מ
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שני רשאים ללמוד  ,בשני נתיבי הלימוד המחקרי והכללי, סטודנטים בתוכנית המאסטר בינלאומית

  ).ז"נק 8עד (קורסים ברמת תואר ראשון 

  

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  

  50%   קורסים          :בנתיב המחקרי

  50%  עבודת גמר        

  80%קורסים              :נתיב הכלליב

    20% בחינת גמר         

  

  

   c.ilmapmes@bgu.a 6461456-08חגית עזרא : לפרטים נוספים
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  * לימודים לתואר שני במזרח תיכון במגמת פוליטיקה וממשל

  

  מטרת הלימודים

 המתמקדמסלול מיוחד בשיתוף המחלקה לפוליטיקה וממשל  מקיימתהמחלקה ללימודי המזרח התיכון 

, בבחינה של השינויים המתחוללים בחברה האזרחית ובניתוח של המשמעות המשתנה של ריבונות

נקודות המפגש שבין התפתחות  סטודנטים שיתקבלו לתוכנית הלימודים יתחקו אחר. ותוגבול, לאומיות

ואף יבחנו , הכלכלה המקומית והבינלאומית ובין  שינויים במעמדן של גבולות טריטוריאליים ופוליטיים

החוק הבינלאומי ותהליכי הגיאופוליטיקה בעידן , קולוניאלית- את האינטראקציה שבין המורשת הפוסט

  .לובליזציההג

  

 האוניברסיטהשהורכבה על ידי המחלקה ואושרה על ידי , היא תכנית לימודים מובנית ת לימודיםמגמ *

  ). קורסי בחירהקורסי ליבה ו, קורסי חובה(ואשר כוללת מערך מוגדר של דרישות לימודים 

  .עודת המוסמךבאישור הזכאות ובת מופיעהבתדפיס הציונים בלבד ולא  מצוינתמגמת הלימודים  רישום

  

  קבלה לנתיב הכללי דרישות

בציון , ל"אקדמי מוכר בארץ ובחומוסד מפוליטיקה וממשל /בלימודי מדעי המדינה תואר ראשון •

  .לפחות 85משוקלל של 

בפוליטיקה וממשל או במחלקות  שסיימו חובות שמיעה לתואר' ג סטודנטים לתואר ראשון שנה  •

 .85- עד לסיום ההרשמה אינו נמוך מ הםובתנאי שממוצע ציוני, למדעי המדינה

ורסים יתבקשו להשלים ק 85שהשלימו תואר ראשון בדיסציפלינה אחרת בציון ממוצע של  סטודנטים •

 .הקבלה המחלקתיתת ועדת מתכנית המחלקה בהתאם להחלט

 .    בנוסף יוזמנו המועמדים לראיון אישי שיערך על ידי ועדת לימודי המוסמך של המחלקה •
  

  קבלה לנתיב המחקריה דרישות 

פוליטיקה וממשל ממוסד אקדמי מוכר בארץ או / תואר ראשון בלימודי מדעי המדינה 

  .לפחות 90בציון משוקלל של , ל"בחו

שסיימו חובות שמיעה לתואר בפוליטיקה וממשל או במחלקות ' סטודנטים לתואר ראשון שנה ג •

 90- ינו נמוך מבתנאי שממוצע ציוניהם עד לסיום ההרשמה א, למדעי המדינה

יתבקשו להשלים קורסים  90סטודנטים שהשלימו תואר ראשון בדיסציפלינה אחרת בציון ממוצע של  •

 .מתוכנית המחלקה בהתאם להחלטות ועדת הקבלה המחלקתית

 .    בנוסף יוזמנו המועמדים לראיון אישי שייערך על ידי ועדת הקבלה המחלקתית •

  תוכנית הלימודים

: ך במחלקה למזרח תיכון במגמה לפוליטיקה וממשל מתנהלים בשני נתיבי לימודהלימודים לתואר מוסמ

  . מחקרי וכללי

  .שנתייםמשך הלימודים בשני הנתיבים הינו 

  ).חובת אנגלית –ראה שנתון הפקולטה (בהתאם לתקנון הפקולטה  – חובת אנגלית
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  )ז"נק 36( המחקרי הנתיב

  .ז"נק 12והגשת עבודת גמר בהיקף , ז"נק 24הנתיב המחקרי כולל לימודים בהיקף של 

  :תוכנית הלימודים בנתיב זה 

  שנה ראשונה

  ז"נק 4 –מחשבה מדינית של המאה העשרים 

  ז"נק 4 –גישות וסוגיות מרכזיות במחקר המודרני  של הפוליטיקה 

  ז"נק 4 –קורס מתודולוגי למוסמכים 

  ז"נק 4 -סמינר  

  שנה שניה 

  ז"נק 4 –קורס קריאה מודרכת 

  ז"נק 4 –מינר ס

  ז"נק 12 –עבודת גמר 

במקרים מסוימים  .על הסטודנטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים

ר ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור הפקולטה תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט "יו, בהתאם להמלצת מנחה

  .   עד תום השנה השלישית ללימודים

  )ז"נק 36( ליהנתיב הכל

  .ז ובחינת גמר"נק 36הנתיב הכללי כולל לימודים בהיקף של 

  :תוכנית הלימודים בנתיב זה 

  שנה ראשונה

  ז"נק 4 –מחשבה מדינית של המאה העשרים 

  ז"נק 4 –גישות וסוגיות מרכזיות במחקר המודרני  של הפוליטיקה 

  ז"נק 4 –קורס מתודולוגי למוסמכים 

  ז"נק 4 -סמינר  

  ייה שנה שנ

  ז"נק 16 - ארבעה  קורסי בחירה

  ז"נק 4 –סמינר 

 30.9עד  על הסטודנטים להיבחן עם סיום חובות השמיעה בבחינת גמר בכתב בתום השנה השנייה ללימודים

  .31.12-ולא יאוחר מ

  .לפחות בשני סמינרים 90מעבר לנתיב המחקרי מותנה בממוצע 

 
  :הרכב הציון הסופי לתואר

  50%    ים       קורס    :בנתיב המחקרי

  50%עבודת גמר           

  80%קורסים               :הכללי נתיבב

  20%בחינת גמר           

  ansegal@bgu.ac.il, 647767-08 ענת סגל: לפרטים נוספים
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  ישראל היסטוריה של עםלהמחלקה 

  

  (.B.A)סדר הלימודים לקבלת התואר הראשון 

  

  המחלקה מבנה

   :במחלקה שני מסלולים

  )125סימן מחשב ( המסלול להיסטוריה של עם ישראל .א

  )167סימן מחשב ( המסלול ללימודי מדינת ישראל. ב

  

  הלימודים מטרת

הביקורתית ולחנך לומדי תואר שני ושלישי המטרה היא לפתח ולהעמיק את התודעה ההיסטורית 

המחלקה משלבת לימודים בתחומים של היסטוריה . אשר יובילו את כיווני המחקר העתידיים

  .חברתית ומדינית בתולדות ישראל, תרבותית

  

  הלימודים מבנה

  )ז"נק 108( מחלקתית חד -' א תוכנית

  .ז"נק 54אחד  בכל, תוכנית זו התלמיד יבחר בשני מסלולים מתוך המחלקהב

  )ז"נק 80( ראשי מסלול -' ב תוכנית

  .ז"נק 54וללמוד בו  -כמסלול ראשי  ישראלבמסלול לתולדות בתוכנית זו חייב התלמיד לבחור 

מסלול ללימודי מדינת ישראל או רשאי התלמיד לבחור ללמוד את כולן ב -ז הנותרות "הנק 26-ל אשר

  .במחלקה להיסטוריה כללית

  )ז"נק 80( ראשי למסלו -' ג תכנית

וד אפשר לימתש, היסטוריה של עם ישראלשל ז במסלול "נק 80המחלקה תאשר תכנית מיוחדת של 

  .אינטנסיבי ומעמיק יותר במסלול

  )ז"נק 54( מחלקתית דו מסלול -' ד תוכנית

  .הנקודות במסלול אחד 54התלמיד חייב ללמוד את כל 

  )ז"נק 28( משני מסלול -' ה תוכנית

לימודים אלה יתנהלו לפי הדרישות המפורטות  .אי ללמוד נקודות אלה במסלול אחדשהתלמיד ר

  .בתוכנית הלימודים של המסלול בו מדובר

  

  מעבר תנאי

בלימודי שנה  60-64תלמיד שממוצע ציוניו . 65תנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים של לפחות 

כמת ועדת ההוראה של המחלקה תינתן לו אפשרות להמשיך את לימודיו במחלקה בהס', א

  .ובהנחייתה

  כלליים לימודים

בנוסף לדרישות המחלקה חייב כל תלמיד בכל אחת מן התוכניות לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי 

  .ראה בפרק הדן בדרישות הפקולטה. חובה ובחירה -לימודים כלליים  :הרוח והחברה
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  עם ישראל להיסטוריה של   המסלול

  )125סימן מחשב ( 

  

  מטרת הלימודים

    לפתח ולהעמיק את התודעה ההיסטורית הביקורתית ולחנך לומדי תואר שני ושלישי אשר יובילו 

המסלול משלב לימודים בתחומים של היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית . את כיווני המחקר העתידיים

בפזורה , איסלאםוהבארצות הנצרות , ישראל ובמזרח הקרוב-של היהדות וסביבתה התרבותית בארץ

בעיות היסטוריוגרפיות ספציפיות כן נלמדות . צפון אמריקה ועוד, בצפון אפריקה, היהודית באירופה

  .המפלגות את קהילת ההיסטוריונים בדורנו מרכזיותמחלוקות ו

  

  :תקופות לשלוש מחולקים במסלול הלימודים

  )המשנה והתלמוד, בית השניימי (העת העתיקה  .א

  יםהביני-ימי .ב

  העת החדשה .ג

  

  מבנה הלימודים

  )ז"נק 80(  תוכנית מחלקה ראשית  . א

סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר 

עליו לשמור על ממוצע ציונים זה לאורך כל . לפחות בלימודיו 65 ציונים העומד עלשהשיג ממוצע 

  .עד לסיומםתקופת לימודיו 

  'א שנה

  ז"נק  2    סימסטריאלי -תולדות עם ישראל בימי הבית השני  מבוא

  ז"נק   2    סימסטריאלי -מבוא לתקופת המשנה והתלמוד  מבוא

  ז"נק  4    שנתי - עם ישראל בימי הבינייםתולדות   מבוא

  ז"נק  4    שנתי -בתקופה המודרנית עם ישראלתולדות   מבוא

  ז"נק  4    שנתי -מעבדת ההיסטוריון  חובה 

  ז"נק  2    סימסטריאלי -יבה אקדמיתכת  חובה

        -----------    
  ז"נק  18    כ"סה  

  'שנה ב   

  ז"נק 24    פ בחירת הסטודנט"קורסי בחירה מתקדמים ע 6  תקופה ראשית

  ז"נק 12    פ בחירת הסטודנט"קורסי בחירה מתקדמים ע 3  תקופה משנית 

  ז"קנ 8     פ בחירת הסטודנט"ם עמיבחירה מתקד יקורס 2  תקופה שלישית

  .'וג' ניתן ללמוד את קורסי הבחירה בשלושת התקופות במהלך שנים ב  

        ----------  

  ז"נק  44      כ"סה  

  

  

ללמוד קורס המקנה חייב כל סטודנט ) ז"נק 28למעט מסלול משני (במסגרת דרישות תוכניות הלימודים *

ת המסלול "מזההמחלקה ללימודי ה, מחלקה להיסטוריה כללית: מאחת המחלקות הבאות, ז"נק 4

  . רישום לקורסים יעשה באישור יועץ אקדמי של המחלקה הרלוונטית. ללימודי מדינת ישראל
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  'שנה ג

  ז"נק 8       סמינרים 2  תקופה ראשית

  ז"נק 4      סמינר 1  תקופה משנית

  ז"נק 6  סטודנט רשאי לבחור עד שני קורסי בחירה מחוץ למחלקה  בחירה

  )ניהממולץ ללמוד תלמוד או שפה זרה ש(  

        -----------  

  ז"נק   18        כ"סה  

  ז"נק 80    כ לתכנית"סה  

  

  )ז"נק 45(מחלקתית  -תוכנית דו  .ב

  :התלמיד ילמד בכל שלוש התקופות הנלמדות במסלול לפי בחירתו כדלקמן

  'שנה א  

  ז"נק  2    סימסטריאלי -תולדות עם ישראל בימי הבית השני  מבוא

  ז"נק   2    יאליסימסטר -מבוא לתקופת המשנה והתלמוד  מבוא

  ז"נק  4    שנתי - עם ישראל בימי הבינייםתולדות   מבוא

  ז"נק  4    שנתי -בתקופה המודרנית עם ישראלתולדות   מבוא

  ז"נק  4    שנתי -מעבדת ההיסטוריון  חובה 

  ז"נק  2    סימסטריאלי -כתיבה אקדמית  חובה

        -----------    
    ז"נק 18      כ"סה

  

  'שנה ב

  ז"נק 16    פ בחירת הסטודנט"חירה מתקדמים עקורסי ב 4תקופה ראשית    

  ז"נק 8    פ בחירת הסטודנט"קורסי בחירה מתקדמים ע 3  תקופה משנית

  ז"נק 4  )מחוץ למחלקה(קורס מתקדם או תלמוד או שפה זרה שניה   תקופה שלישית

        ----------  

    ז"נק 28      כ"סה  

    

  'שנה ג 

  ז"נק 4       סמינר 1  תקופה ראשית

  ז"נק 4      סמינר 1  תקופה משנית

        -----------  

  ז"נק 8      כ"סה  

  ז"נק 54    כ לתכנית"סה  

  

חייב כל סטודנט ללמוד קורס המקנה ) ז"נק 28למעט מסלול משני (במסגרת דרישות תוכניות הלימודים *

ת המסלול "המחלקה ללימודי המזה, מחלקה להיסטוריה כללית: מאחת המחלקות הבאות, ז"נק 4

  . רישום לקורסים יעשה באישור יועץ אקדמי של המחלקה הרלוונטית. אלללימודי מדינת ישר

  

  'א שנה
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מעבדת "קורס החובה  ,את שלושת קורסי המבואותללמוד חייב  התלמידבשנה הראשונה ללימודים 

כמו כן חייב התלמיד להשתתף בקורסי . כתנאי מעבר לשנה השנייה וקורס כתיבה אקדמית "ההיסטוריון

  ).ז"קורסים אלה לא מקנים נק(לקורסי המבואות ההדרכה הצמודים 

  

  'ג -'ב שנה 

בשנה השלישית ללימודים התלמיד ישלים את מכסת הקורסים המתקדמים וכן ילמד שני קורסים 

  .והשני בתקופה השנייה) הראשית(אחד בתקופה הראשונה  –סמינריונים 

  

  קורס בחירה

יוכל לפנות ליועץ ההוראה במסלול כדי שזה יאשר , ליתבנוסף לאנג, תלמיד המעוניין ללמוד שפה זרה שנייה

קורסי שפה זרה הינם קורסים שנתיים וחובה ללמוד שנה שלמה  .ז"נק 4לו את לימודי השפה עד למכסה של 

כמו כן  ).לא ניתן ללמוד רק סמסטר אחד בקורס שפה זרה. (ז נוספות יוכרו בלימודים כלליים"נק 4ועל כן 

  .ז"נק 4גם כן עד למכסה של  –רס הבחירה לימודי תלמוד אפשר ללמוד במסגרת קו

  

  )ז"נק 28(   חטיבה/תוכנית מחלקה משנית  . ג

  :במסגרת תכנית זו התלמיד יוכל לבחור בשתיים משלוש התקופות הנלמדות במסלול וילמד כדלקמן

  'שנה א 

  ז"נק  8    פ בחירת הסטודנט"התקופות ע 3מבואות מתוך  2  מבוא

        -----------    
  ז"נק  8    כ"סה  

  

    'בשנה 

  ז"נק 12    פ בחירת הסטודנט"קורסי בחירה מתקדמים ע 3תקופה ראשית    

  ז"נק 4    פ בחירת הסטודנט"ע קורס בחירה מתקדם 1  תקופה משנית

        ----------  

  ז"נק  16      כ"סה  

    

  'שנה ג 

  ז"נק   4    סימסטריאלי או שנתי  סמינר  1

        -----------    

  ז"נק   4        

  ז"נק 28    כ לתכנית"הס  

  

  נייה בקורס המבוא לתקופה השלישית  קיימת אפשרות להמיר את הקורס המתקדם בתקופה הש*

  .בתיאום עם יועץ ההוראה של המסלול  

  

  )628חדר ( 08-6472516' טל –  ר עמרם טרופר"ד    :יועץ ההוראה לתואר ראשון

  )625חדר ( 08-6472510' טל –שטיינר -אפרים זהםר "ד    :ההוראה לתואר שני ץיוע

  )C 508חדר ( 08-6479380' טל –   ר טד פראם"ד    :ר ועדת הוראה לתלמידי מחקר"יו

  )B508חדר ( 08-6472242' טל –  ר מוטי זלקין "ד    :יועץ לתוכנית הבינתחומית  
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  מסלול ללימודי מדינת ישראלה

  )167סימן מחשב (

התכנית . חברתה ותרבותה ,ם הקשורים במדינת ישראלשל נושאימטרת המסלול להקנות ידע במגוון רחב 

, בטים פוליטייםיה: מבוססת על גישה רב תחומית ועוסקת בהיבטים שונים של החברה הישראלית כגון

  .הלימודים במסלול מוכרים בשיעור השלמה לתעודת הוראה .חברתיים וצבאיים, תרבותיים

  :המסלול מורכב משלושה צירים

  יסטוריה-ציר כרונולוגי.  א

  .ועד לימינו מדינת ישראל בתולדותדרך הצמתים המרכזיים , מתקופת היישוב והמאבק להקמת המדינה

  ציר נושאי   .ב

ישראל  ,מיעוטים בחברה הישראלית, חברה וכלכלה, בטחון ויחסי חוץ: על כמו-הדיון יקיף שורה של נושאי

  .ות ואמנותתרב, דמוגרפיה והתיישבות, ישראל והעולם  הערבי, והתפוצות

   ציר מתודי.  ג

שיעורים מתודולוגיים וסדנאות ונעזרת בהתכנית מבוססת על תפישה רב תחומית ובין תחומית כאמור 

ולבעיות המחקר האופייניות , לשיטות ותשתיות מחקר עדכניות ות/מחקר שכוונתן לחשוף את הלומדים

למרכזי מידע , ארכיונים בארץ ובעולםל ות/במסגרת זו ייחשפו הלומדים. בת זמננולעיסוק בהיסטוריה 

 -על מערכת המחשוב המתקדמת הפועלת בו " גוריון -ארכיון המכון למורשת בן"דוגמת  -ממוחשבים 

  .ולעולם ההזדמנויות המחקריות הגלום בהם

  

  מבנה המסלול

  ף בתוכנית מחלקה משנית בהיקז ו"נק 54בהיקף של מחלקתית -בתוכנית הדוהתוכנית מאפשרת לימודים 

  .ז"נק 28של 

  

  מסללולמבנה ה

  )ז "נק 54(התוכנית הדו מחלקתית 

  'שנה א

  ז"נק  4    עד ראשית העת החדשה עם ישראלתולדות   מבוא

  ז"נק   4    בעת החדשה ם ישראלתולדות ע  מבוא

  ז"נק  4    מבוא היסטורי :מדינת ישראל  מבוא

  ז"נק  4  היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים: החברה הישראלית  מבוא

        -----------    
  ז"נק  16    כ"סה  

  'שנה ב

  ז"נק 3  ת ישראלנהיבטים מתודולוגיים ותיאורטיים בלימודי מדי  חובה

      במסגרת חובות  – "בעקבות התיעוד"קורס מתודולוגי   חובה

  המסלול כלולים שני סיורים יומיים אותם יש לקחת במהלך  

  ז"נק  3    "בעקבות התיעוד"הקורס   

  ז"נק 24    מתקדמיםקורסים  6  בחירה

  )ז כל אחד"נק 2(קורסים סמסטריאלים  2-ניתן להמיר קורס שנתי ב  

  בכפוף לאישור היועץ –' ניתן לקחת קורס מתקדם אחד בשנה א  

        .'וג' להשלים בשנים ב) או את כולם(ואת שאר הקורסים   
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 4דנט ללמוד קורס המקנה חייב כל סטו) ז"נק 28למעט מסלול משני (במסגרת דרישות תוכניות הלימודים 

ת  המסלול ללימודי "המחלקה ללימודי המזה, מחלקה להיסטוריה כללית: מאחת המחלקות הבאות, ז"נק

  .רישום לקורסים יעשה באישור יועץ אקדמי של המחלקה הרלוונטית. י"ע

  . ז"נק 54התוכנית הדו מחלקתית 

                 ----------  

  ז"נק  30      כ"סה  

  

  'שנה ג

    ז"נק 8      סמינרים 2  חובה

        -----------  

  ז"נק   8        כ"סה  

  ז"נק 54    כ לתכנית"סה  

  

  )ז"נק 28(תוכנית חטיבה מורחבת 

  'שנה א 

  ז"נק  4    בעת החדשה עם ישראלתולדות   מבוא

  ז"נק   4    מבוא היסטורי :מדינת ישראל  מבוא 

  ז"נק   4  החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים  מבוא

  או   

  ז"נק     6    היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים+ בעקבות התיעוד   מבוא

  מי שיבחר לקחת את הקורס החברה הישראלית   

      ז"נק 2יצטרך בנוסף לקחת קורס מתקדם של   

        -----------    
  ז"נק  14    כ"סה  

    'בשנה 

  ז"נק 8    בחירה ל פיקורסי בחירה מתקדמים  שנתיים ע 2   קורס מתקדם 

  ז"נק 2     בחירה ל פימסטריאלי עבחירה מתקדם  סיקורס  1  ורס מתקדםק

        ----------  

  ז"נק  10      כ"סה  

    

  'שנה ג 

  ז"נק   4        סמינר  1

        -----------    

  ז"נק   4        

  

    עופר שיףר "ד: ראש המסלול

  ר גידי נבו"ד: יועץ המסלול
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  בהיסטוריה של עם ישראל שני לתואר לימודים

  )125-2ן מחשב סימ(

  

  קבלה תנאי

גוריון בנגב או באוניברסיטה -באוניברסיטת בןשל עם ישראל במחלקה להיסטוריה  בוגרי תואר ראשון. 1

לפחות במסלול שבו הם מתכוונים להמשיך לתואר  80ל בציון ממוצע של "אחרת מוכרת בארץ או בחו

   .שני

 בארץ או ריון בנגב או באוניברסיטה אחרת מוכרתגו-במחלקה אחרת באוניברסיטת בן בוגרי תואר ראשון. 2

בלימודי השלמה  בוייחו סטודנטים אלה. לפחות 80ממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים הוא של "בחו

  .כמפורט להלן

  

  למודי השלמה 

ללימודי  יתקבלו 80 בממוצעבאחד המסלולים של המחלקה להיסטוריה  תואר ראשוןסטודנטים שסיימו . 1

להחלטת ועדת הקבלה ז של לימודי השלמה בהתאם "נק 12-8-ויחויבו ב ראת תואר שניהשלמה לק

הנדרש בכל אחד מקורסי ההשלמה  הציון .הנקודות לתואראלה לא יכללו במניין  נקודות .המחלקתית

  .לפחות 80הוא   שני כדי להתקבל ללימודי תואר

יתקבלו  ועומדים בתנאי הקבלהשראל של עם יהיסטוריה ב בתחום אחר ראשוןסטודנטים שסיימו תואר  .2

להחלטת ועדת הקבלה ז השלמה בהתאם "נק 16-12ללימודי השלמה לקראת תואר שני ויידרשו ללמוד 

הציון הנדרש בכל אחד מקורסי . במניין השעות ללימודי התואר שעות אלה לא יכללו. המחלקתית

  .לפחות 80הוא שני ההשלמה כדי להתקבל ללימודי תואר 

  

  ).חובת אנגלית -ראה פרק תואר (בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה  – גליתאנחובת 

  

  .שנתייםמשך הלימודים בתואר שני הינו 

  

  הלימודים תכנית

  : לימוד מתנהלים בשני נתיבילהיסטוריה של עם ישראל במחלקה  שניהלימודים לתואר 

  )ז"נק 40(  נתיב מחקרי. א

. בתחום התמחותם ינים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידעיים המעוננתיב זה מיועד בעיקר לסטודנט

מתכנית ) ז"נק 32( קורסים  8 סטודנטים בנתיב זה ילמדו. חיוני להמשך לימודים לתואר שלישי נתיב זה

  :על פי הפירוט הבאז "נק 8ויכתבו עבודת גמר בהיקף של המוסמך  לימודי

 ז"נק 24  קורסים 6
  ז"נק 4  קורס מתודולוגי

  ז"נק 4  קורס תלמוד

 ז"נק 8  עבודת גמר
או סמינר  תואר שני  ברמתקורסים  3עד   ללמוד)  באישור ועדת המוסמכים המחלקתית(סטודנטים רשאים 

ניתן ללמוד , כמו כן.  םקרבה לתחום התמחות מחלקות אחרות במידה שיש בהםמ מתקדם לתואר ראשון

  .דת המוסמכים המחלקתיתבהדרכת המנחה באישור וע" קריאה מודרכת"קורס 

. בתלמוד חובה ז שיוקדשו לקורס"נק 4לימודים בהיקף של  תמחייב עם ישראל המחלקה להיסטוריה של 

הקורס ילמד או במסגרת המחלקה או . הנזכרים לעיל) ז"נק 28(קורסי החובה  8במסגרת  לקורס זה ייכל

 .)באישור ועדת הוראה לתואר שני(במחלקה אחרת 
  



174 
 

  

  

 המושתתת לכתוב עבודה מדעית יםשל הסטודנט םלהוכיח את יכולתמטרתה של עבודת הגמר  - עבודת גמר

 .ראשוניים ועל המחקר הקיים על מקורות
עד תום השנה  להגיש לאישור ועדת המוסמכים של המחלקה ישעל ידי המנחה  ת מחקר חתומההצע

 100עד בהיקף של (עבודת הגמר  .באישור חריג ההצעה תוגש עד תום הסמסטר השלישי ללימודים. הראשונה
בהמלצת ( לימודיםל בתום השנה השנייה ללימודים ולא יאוחר מתום השנה השלישיתתוגש ) עמודים

  .)ר ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית"יו, המנחה

  

  )ז"נק 40( כללי נתיב .ב

זה אינו מאפשר המשך  נתיב. השכלההבת ידע ובהרחהבהעמקת  םהמעונייניזה מיועד לסטודנטים  נתיב

) באישור ועדת המוסמכים המחלקתית(לנתיב המחקרי  אם אושרה העברהלתואר שלישי אלא  לימודים

  :קורסים לפי הפירוט הבא 10הלומדים בנתיב הכללי ילמדו הסטודנטים 

  ז"נק 32    קורסים 8

  ז"נק 4    קורס מתודולוגי

  ז"נק 4    קורס תלמוד

אחרות  מחלקותברמת תואר שני מקורסים  3 עד למודניתן לסמכים המחלקתית ועדת המובאישור 

  .תמחותם של הסטודנטיםלתחום ה םהרלוונטיי

  

לאחר סיום חובות ) בתיאום עם המחלקה(בכתב ומועדה בחינה היא הכללי בחינת הגמר בנתיב  - בחינת גמר

מראש  תאוםבהמחלקה של  חברי סגל יבחינה תיבדק על ידי שנה). בתום השנה השנייה ללימודים(השמיעה 

  .75עובר בבחינה הינו ציון ציון . לבחינה הביבליוגראפי והם שיקבעו את החומר) לפחות חודשים 3(

  

  )ז"נק 40( *תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל במגמה במדינת ישראל

עוסקת בנושאים  התכנית. המחלקה להיסטוריה של עם ישראל מציעה מגמת לימוד בלימודי מדינת ישראל

מערכת , שונים בתולדותיה ומאפייניה של מדינת ישראל בכללם ההגות הציונית והתרבות הישראלית

יחסי ישראל עם יהדות התפוצות , ערבי-הסכסוך היהודי, המארג החברתי הישראלי, היישובים והתפתחותה

, מודי ההיסטוריההתכנית מבוססת על הכשרה מעמיקה בלי. והשלכות השואה על החברה הישראלית

  .ומשלבת בצדם קורסים מתחומים מגוונים במדעי הרוח והחברה

  תנאי קבלה

גוריון בנגב או במוסד אקדמי -בוגרי תואר ראשון במסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן .1

  .לפחות 80בציון ממוצע של , מוכר בארץ

ל ללימודי מדינת ישראל בוגרי תואר ראשון שסיימו לימודים לתואר ראשון מחוץ למסלו .2

ל  וממוצע הציונים הסופי "או בחו, גוריון בנגב או במוסד אקדמי מוכר בארץ-באוניברסיטת בן

סטודנטים אלה יחויבו בלימודי השלמה כמפורט . לפחות 80שלהם בכלל הלימודים לתואר הוא 

  .להלן

  השלמות

יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר סטודנטים שסיימו תואר ראשון בתחום אחר ועומדים בתנאי הקבלה 

הציון . ז בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית"נק 8-12שני ויידרשו ללמוד קורסי השלמה בהיקף של 

בתום שנת ההשלמות יוחלט באם ניתן לקבל . לפחות 80הנדרש בכל אחד מקורסי ההשלמה הוא 

  .הסטודנטים הללו ללימודי תואר שני

  ). חובת אנגלית -ראה פרק תואר שני(ון הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהתאם לשנת -חובת אנגלית
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  תכנית הלימודים 

 לימוד שני בהיסטוריה של עם ישראל ללימודי מדינת ישראל מתנהלים בשני נתיבילתואר הלימודים 

  :ונמשכים שנתיים

  . ת המוסמךמגמת הלימודים מצוינת בתדפיס הציונים בלבד ולא מופיעה באישור הזכאות ובתעוד*

  

  )ז"נק 40( נתיב מחקרי

. נתיב זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחום התמחותם

  :מתכנית לימודי המוסמך ויכתבו עבודת גמר כלהלן) ז"נק 32(קורסים  8סטודנטים בנתיב זה ילמדו 

  ז"נק 4קורס חובה מתודולוגי    1 -

ר "באישור יו(של המחלקה להיסטוריה של עם ישראל . א.המ מתכנית** קורסי בחירה 7 -

 ).             י והמגמה בלימודי מדינת ישראל"ראש ועדות המוסמכים של המחלקה להיסטוריה של ע

 ז"נק 8עבודת גמר                        -
  

ת המוסמכים הצעת מחקר של תכנית עבודת הגמר חתומה על ידי המנחה תוגש לאישור ועד - עבודת גמר

. המחלקתית עד תום שנת הלימודים הראשונה ובאישור חריג לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים

תוגש לשיפוט עם סיום חובות השמיעה ולא יאוחר מתום השנה ) עמודים 100בהיקף של עד (עבודת הגמר 

דת המוסמכים ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור וע, בהתאם להמלצת מנחה(השלישית ללימודים 

  ). הפקולטית

  

  )ז"נק 40( נתיב כללי

  . הלימודים בנתיב הכללי מיועדים לסטודנטים המעוניינים בהעמקת הידע ובהרחבת ההשכלה

  :ז כלהלן"נק 40קורסים בהיקף של  10על הסטודנטים ללמוד 

  ז"נק 4קורס חובה מתודולוגי     1 -

ר "באישור יו(ה של עם ישראל של המחלקה להיסטורי. א.מתכנית המ** קורסי בחירה 9 -

  ). י והמגמה בלימודי מדינת ישראל"ראש ועדות המוסמכים של המחלקה להיסטוריה של ע

  בחינת גמר  -

  

לאחר סיום חובות ) בתיאום עם המחלקה(בכתב ומועדה בחינה היא הכללי בחינת הגמר בנתיב  -בחינת גמר 

מראש  תאוםבהמחלקה של  חברי סגל על ידי שניבחינה תיבדק ה). בתום השנה השנייה ללימודים(השמיעה 

  75עובר בבחינה הינו ציון ציון . לבחינה הביבליוגראפי והם שיקבעו את החומר) לפחות חודשים 3(

  

הסטודנטים בנתיב המחקרי , ידי המרצים בכל אחד מהקורסים-בנוסף לחובות שייקבעו על - עבודות סמינר

עבודה אחת לפחות חייבת ). אחת בכל קורס(ת שני קורסים חייבים לכתוב שתי עבודות סמינר במסגר

עבודות בכלל ועבודות סמינר בפרט יש להגיש . להיכתב במסגרת הקורסים של המגמה ללימודי מדינת ישראל

  .באותה שנה 31.12בשנה בה נלמד הקורס ובאישור ועדת מוסמכים מחלקתית עד  30.9-עד ה

  

ר שני ממחלקות אחרות באוניברסיטה או באוניברסיטאות אחרות קורסים ברמת תוא 3ניתן ללמוד עד ** 

קריאה "ניתן להמיר אחד מקורסי הבחירה בקורס . באישור ועדת מוסמכים מחלקתית והפקולטית

  ). ז"נק 4בהיקף של " (מודרכת

  

  esmeir@bgu.ac.ilר אסתר מאיר "ד: נוספים לפרטים



 

ה 
ק
חל
מ
ה

ל 
א
ר
ש
 י
ת
ב
ש
ח
מ
ל

)
12
6

(  



176 
 

  מחשבת ישראלהמחלקה ל

  )126סימן מחשב (

  מטרת הלימודים

מטרת הלימודים במחלקה למחשבת ישראל היא להכשיר את תלמידיה ללימוד ולמחקר מדעיים רחבי 

וכן להפגיש את התלמיד עם מיטב ; הפילוסופיה והקבלה, אופקים ביצירה היהודית בתחומי האגדה וההלכה

ימודים תינתן סקירה רחבה אודות המחשבה היהודית ויילמדו במהלך הל. המחשבה היהודית לדורותיה

, מוסר גאולה, טבע העולם והאדם, תורת האלוהות: כגון(חיבורים העוסקים בנושאי יסוד של מחשבת ישראל 

  .אשר תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קדם ועד לימינו) טעמי המצוות ועוד, בעיית הרע

  :במחלקה ארבעה תחומי לימוד

  מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית , זרמים רוחניים בימי בית שני – אגדה והלכה .א    

  .תולדות ההלכה ועוד, סידור התפילה, מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה, והמדרשית    

  סעדיה גאון ועד שלהי ימי רבהמחשבה היהודית מימי  – פילוסופיה יהודית בימי הביניים. ב    

  פרשנות פילוסופית; ם"וספר מורה נבוכים לרמב, יהודה הלוי' לרספר הכוזרי  :שללמ, הביניים    

  .נוצרי ועוד- ספרות הפולמוס היהודי, למקרא    

  ספר הזוהר, תורת הסוד של חסידי אשכנז, ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה -   תורת הסוד. ג    

  .מיסטיקה עכשווית ועוד, דותהחסי, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, שבתאות, י"וקבלת האר    

  מברוך, המחשבה היהודית מתקופת העת החדשה המוקדמת – מחשבה יהודית בעת החדשה. ד    

  המחשבה הדתית , המחשבה הלאומית והציונית; מנדלסון וההשכלה ועד היום משהשפינוזה ו    

  .המחשבה החילונית ועוד, המודרנית לזרמיה    

  

  (.B.A)ן סדר הלימודים לקבלת התואר הראשו

  )ז"נק 80(  תוכנית מחלקה ראשית   .א     

סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג          

  . לפחות בלימודיו 80ממוצע ציונים העומד על 

  .עליו לשמור על ממוצע ציונים זה לאורך כל תקופת לימודיו עד לסיומם         

  'שנה אחובות         

  ז"נק   4                  )ב+א(ל וספרותה "מבוא למחשבת חז. 1

  ז"נק   4                                              )ב+א(מבוא לקבלה . 2

  ז"נק   4     )ב+א(מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים. 3

  ז"נק   4   )        ב+א(מבוא מחשבה יהודית בעת החדשה . 4

  ז"נק   4     ) *                                       שנתי(קורס בחירה  1

  ז"נק  20       כ                                                                "סה

  

  'שנה ב

  ז"נק  24                                *    )  שנתיים(קורסי בחירה  6

  ז"נק    4                                        ** )  שנתי(         סמינר  1

  ז"נק   28      כ                                                                "סה
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  'שנה ג

  ז"נק   24                         *       )  שנתיים(קורסי בחירה   6

  ז"נק     8                              **   )שנתיים(סמינרים          2

  ז"נק    32     כ                                                              "סה

  

  

ניתן לקחת עד ארבעה קורסים ממחלקות אחרות . על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מכל ארבעת המדורים* 

פילוסופיה : מסלולים הבאים/מחלקותמכגון קורסים (היועץ בנושאים הקשורים למחשבת ישראל ובאישור 

  ).היסטוריה של עם ישראל וספרות עברית, כללית

תנאי . ממדורים שונים) יש להגיש עבודה בכל אחד מהם(על התלמיד להשתתף בשלושה סמינרים ** 

תף בסמינר תלמיד המבקש להשת. שמיעת מבוא וקורס בחירה באותו מדור קודם לכן: להשתתפות בסמינר

  .ז"נק 80 -חייב ללמוד קודם לכן קורס שנתי של תלמוד כחלק מ" אגדה והלכה"במדור 

  

  )ז"נק  54(   מחלקתית  - תוכנית דו .ב

  'חובות שנה א      

  ז"נק      4                      )ב+א(ל וספרותה "מבוא למחשבת חז. 1

  ז"נק      4                                    )              ב+א(מבוא לקבלה . 2

  ז"נק      4         )ב+א(מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים. 3

  ז"נק     4)               ב+א(מבוא מחשבה יהודית בעת החדשה . 4

  ז"נק     4      ) *                                          שנתי(קורס בחירה  1

  ז"נק    20                                                                   כ        "סה     

  

  'שנה ב          

  ז"נק    16                                        *  ) שנתיים(קורסי בחירה  4

     ז"נק   16                           כ                                                "סה

  

  'שנה ג     

  ז"נק    10                                                  *  קורסי בחירה    2.5

  ז"נק      8                                                        **      סמינרים   2

  ז  "נק    18                               כ                                           "סה

  

ניתן לקחת עד שני קורסים ממחלקות . על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מתוך שלושה מדורים לפחות* 

: מסלולים הבאים/חלקותמכגון קורסים מ(אחרות בנושאים הקשורים למחשבת ישראל ובאישור היועץ 

  ).היסטוריה של עם ישראל וספרות עברית, פילוסופיה כללית

תנאי להשתתפות . ממדורים שונים) יש להגיש עבודה בכל אחד מהם(ל התלמיד להשתתף בשני סמינרים ע** 

אגדה "תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור . שמיעת מבוא וקורס בחירה באותו מדור קודם לכן: בסמינר

  .ז"נק 54 -חייב ללמוד קודם לכן קורס שנתי של תלמוד כחלק מ" והלכה
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  )ז"נק 28(חטיבה  / מחלקה משנית.  ג

  'שנה א     

  ז"נק     4)                                            שנתי(           1 מבוא    

  ז"נק     4     )                                         שנתי(          2מבוא    

  ז"נק     4                                       )   שנתי(קורס בחירה  1    

  ז"נק   12כ                                                                   "סה     

  

  'שנה ב    

  ז"נק     8                                                   קורסי בחירה  2    

  ז"נק     8            כ                                                       "סה    

  

  'שנה ג    

  ז"נק    4                                       )  שנתי(קורס בחירה    1    

  ז"נק    4) **                                       שנתי(סמינר            1    

  ז"נק    8           כ                                                         "סה    

  ז"נק   28                                                          כ כללי"סה     

  

את קורסי הבחירה מתוך שני המוצעים במחלקה וכן ללמוד  4-מבואות שנתיים מתוך ה 2על התלמיד ללמוד 

ודי מחשבת ישראל באישור ניתן לקחת קורס אחד ממחלקה אחרת בנושא הקשור ללימ. מדורים לפחות

  ).היסטוריה של עם ישראל וספרות עברית, קורס בפילוסופיה כללית: כגון(היועץ 

לימוד מבוא וקורס : תנאי להשתתפות בסמינר. על התלמיד להשתתף בסמינר אחד במדור העיקרי שלו** 

ייב ללמוד קודם ח" אגדה והלכה"תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור . בחירה באותו מדור קודם לכן

  .ז"נק 28 -לכם קורס שנתי של תלמוד כחלק מ

  

  )ז"נק 14(    תוכנית חטיבה מצומצמת.   ג

  'שנה א     

  ז"נק     4                   '                        שנתי(          1חובה      

  ז"נק     4       )                                    שנתי(בחירה         1     

  ז"נק     8    כ                                                             "סה     

  

  'שנה ב    

                        ז"נק     6            קורס בחירה מתקדם                          2.5    

  ז"נק     6                      כ                                             "סה    

  ז"נק   14                                                          כ כללי"סה    

        

  .יש גם אפשרות לעשות תעודת הוראה במחשבת ישראל בתנאי שיהיו מספיק נרשמים   
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  לימודים לתואר שני במחשבת ישראל

  )126-2סימן מחשב (

  

  :שבת ישראל מציעה לימודים לתואר שני בארבעה מדוריםהמחלקה למח

, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית, זרמים רוחניים בימי בית שני – אגדה והלכה. א

  .תולדות ההלכה ועוד, סידור התפילה, מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה

 :למשל, הביניים-סעדיה גאון ועד שלהי ימי רבמימי  המחשבה היהודית – פילוסופיה יהודית בימי הביניים. ב

ספרות הפולמוס , פרשנות פילוסופית למקרא ;ם"מורה נבוכים לרמב וספר, יהודה הלוי' לרספר הכוזרי 

  .נוצרי ועוד-היהודי

ספר הזוהר וקבלת , תורת הסוד של חסידי אשכנז, ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה -  תורת הסוד. ג

  .מיסטיקה עכשווית ועוד, החסידות, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, שבתאות, י"האר

 משהמברוך שפינוזה ו, המחשבה היהודית מתקופת העת החדשה המוקדמת – מחשבה יהודית בעת החדשה. ד

המחשבה , המחשבה הדתית המודרנית לזרמיה, המחשבה הלאומית והציונית; מנדלסון וההשכלה ועד היום

  .החילונית ועוד

  

  ).חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני (בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה  - אנגליתחובת 

  

  .הינו שנתייםמשך הלימודים לתואר שני 

  

   :נתיבי לימודהלימודים לתואר שני במחשבת ישראל מתנהלים בשני 

  

  )ז"נק 40( מחקרי נתיב. 1

זה  נתיבלימוד ב. והעמקת הידע בתחום התמחותם מיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית

  .מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי

  

  המחקרינתיב קבלה לדרישות 

  :יכולים להגיש מועמדותם המחקרי נתיבישראל בללימודים לתואר שני במחלקה למחשבת 

וכרת בארץ או אוניברסיטה אחרת ממגוריון בנגב או -אוניברסיטת בןמבמחשבת ישראל  ראשוןבעלי תואר . 1

  . לפחות 89שציונם בתואר הוא ) י המועצה להשכלה גבוהה"מוסד אקדמי מוכר ע(ל "בחו

גוריון בנגב או באוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או -מחלקה אחרת באוניברסיטת בןמ ראשוןבעלי תואר . 2

או /חשבת ישראל ובלי רקע מתאים במ הרוצים ללמוד בנתיב המחקרי. לפחות 89ל שציונם בתואר הוא "בחו

; או קורס מקביל לו, "התלמודית והמדרשית הספרות"הקורס , למשל(בתלמוד יחויבו בלימודי השלמה 

לשלוט בשפה האנגלית  יםהמחקרי חייב הסטודנטים בנתיב ). במניין הנקודות לתואר קורסים אלה לא ייחשבו

  .ברמת קריאה

  )חובת אנגלית, תואר שני –ן הפקולטה ראה שנתו(בהתאם לתקנון הפקולטה  –חובת אנגלית . 3
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   הלימודיםתוכנית 

גמר בהיקף של  עבודת .בשלושה מדורים לפחות) ז"נק 32(קורסים שנתיים  8המחקרי ילמדו  נתיבסטודנטים ב

עד שני  למודניתן ל). ז"נק 8(קורסים מחקריים  2 לפחותיש ללמוד , הקורסים השנתיים 8מתוך . ז"נק 8

באישור ( יםר שני ממחלקות אחרות בתנאי שהם קשורים לתחום ההתמחות של הסטודנטתוא ברמתקורסים 

כמו כן ניתן ללמוד עד שני קורסים של קריאה מודרכת בהנחיית מרצים שונים . )ועדת המוסמכים המחלקתית

  .יםבנושאים הקשורים לתחום ההתמחות של הסטודנט

ם לימודי. ועל פי המלצות המנחהאו המחקר /ו םהסטודנטי בהתאם לתחום התמחות תידרש שפה זרה שנייה

  .במניין הנקודות לתואריוכרו אלה לא 

     

  מעבר לשנה שנייה

  :המחקרי תלוי ב נתיבהמעבר לשנה שנייה ב

  

  .מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים קביעת  )א

 .לאישור עד תום השנה הראשונה ללימודים הגשת הצעת מחקר  )ב

 .ים המחלקתיתהמוסמכאישור ועדת   )ג
  

  .המחקרי נתיבלעבור ל לא יוכלוסטודנטים שלא יעמדו בדרישות אלה 

  

  עבודות סמינר

קרי לכתוב שתי המח נתיבבנוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים חייבים סטודנטים ב

  ).אחת בכל קורס( שני קורסיםבמסגרת  עבודות סמינר

  )ז"נק 8( עבודת גמר

אשר חתומה על ידי המנחה  עה פורמאלית של תוכנית עבודת גמרהצלהגיש ם בנתיב המחקרי על הסטודנטי

מטרתה להוכיח את יכולתו . ידי ועדת המוסמכים של המחלקה במהלך השנה הראשונה ללימודים- תאושר על

  .של הסטודנט לכתוב עבודה מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים ועל המחקר הקיים

. לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים תוגש) עמודים מודפסים 100 -ף של לא יותר מ בהיק(עבודת הגמר 

ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית תאושר הגשת עבודת גמר , בהמלצת מנחה

  . לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים

  

  )ז"נק 40( כללי נתיב. 2

  : הכללי לימוד בנתיבתוכניות המחלקה למחשבת ישראל מציעה שתי 

  תוכנית כללית במחשבת ישראל . א

  . )בוגרי תואר ראשון(תוכנית מיוחדת למורים . ב

  . לבמגוון התחומים של מחשבת ישראבשתי התוכניות ניתן להעמיק ידע ולהרחיב את ההשכלה 

  .תחומית במדעי היהדות-תכנית בין. ג
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   לנתיב הכללי קבלה דרישות

  :)הכללילנתיב ( מועמדותלהגיש  רשאים

גוריון בנגב או באוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או -במחשבת ישראל באוניברסיטת בןראשון בעלי תואר . 1

  . לפחות 80שציונם בתואר הוא ) י המועצה להשכלה גבוהה"מוסד אקדמי מוכר ע( ל "בחו

וניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או אאו מ גוריון בנגב-חרת באוניברסיטת בןמחלקה אמ ראשון בעלי תואר. 2

במחשבת ישראל חלקי סטודנטים בעלי רקע . לפחות 80שציונם בתואר הוא  ,.B.Edבעלי תואר או, ל"בחו

  בהתאםיחויבו בלימודי השלמה ובספרות רבנית 

  )חובת אנגלית, תואר שני –ראה שנתון הפקולטה (בהתאם לתקנון הפקולטה  –חובת אנגלית . 3

  

   םתוכנית הלימודי

על הלומדים בתוכנית המורים לקחת את ). ז"נק 40(קורסים שנתיים  10בשתי התוכניות ילמדו הסטודנטים 

את רישיון בכך מרחיבים , מורים המשלימים את התוכנית. הלימודיםמחובות הסמינר הדידקטי כחלק 

  .ההוראה שבידם לתחומי מחשבת ישראל ותורה שבעל פה

  

  עבודות סמינר

 עבודות סמינר שתיייקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים חייבים הסטודנטים לכתוב בנוסף לחובות ש

  ).אחת בכל קורס(הקורסים שני במסגרת 

  

  בחינת גמר

בתום השנה השנייה ללימודים ולא (היא בכתב ומועדה לאחר סיום חובות השמיעה  נתיב הכלליבחינת הגמר ב

 מועד הבחינה יעשה. שתתפרסם מראש תביבליוגרפי בחינההינה הבחינה ). באותה שנה 31.12-יאוחר מה

  .בתאום עם מזכירות המחלקה

  

  המחקרי נתיבהכללי להנתיב המעבר מ

  

  .המחקרי נתיבלעבור ללבקש סטודנטים שהפגינו יכולת מחקרית בשנה הראשונה של הלימודים יכולים 

  .והפקולטיתית אישור על המעבר לנתיב המחקרי מותנה בהחלטת ועדת המוסמכים המחלקת
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  )Ph.D(לימודים לתואר שלישי 

  

  .המחלקה למחשבת ישראל מקיימת תוכנית לימודים לדוקטורט בהתאם לתקנון הכללי של האוניברסיטה

  .מסלול משולב ומסלול ישיר, מסלול רגיל: ניתן ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולים

ל שממוצע ציוני "בספרות חז או, תואר שני מחקרי במחשבת ישראל יכולים להגיש מועמדות בעלי למסלול הרגיל

מועמדים . על המועמד למצוא מנחה. לפחות 85לפחות וממוצע התיזה שלהם הוא  85. א.מ -הקורסים שלהם ב

מחקרי בתחומים קרובים למחשבת ישראל . א.תלמידי מ. בעלי רקע חסר יידרשו בהשלמות בתחומים אלה

  .ידי ועדת מוסמכים- ם והיא תישקל על בסיס אישי עלרשאים להגיש מועמדות

לאחר שהתקבל לדוקטורט במחלקה למחשבת ישראל על סמך הישגיו  –מחקרי לא במחשבת ישראל . א.בעל מ

  .א.מ -או ל. א.ב -יצטרך לעשות קורס השלמה מכל מדור שלא למד במהלך לימודיו ל. א.מ- בלימודי ה

שסיימו את חובות , תם תלמידים לתואר שני מחקרי במחשבת ישראליכולים להגיש מועמדו למסלול המשולב

המעבר למסלול זה מותנה באישור המנחה וועדת . השמיעה של תואר שני והחלו לכתוב את עבודת הגמר

  .המוסמכים של המחלקה

. לפחות 90בציון יכולים להגיש מועמדות מצטיינים בעלי תואר בוגר במחשבת ישראל  למסלול הישיר

  .לים ילמדו ישירות לתואר שלישיהמתקב

  ולהכין עבודת דוקטורט בהנחיית מנחה מהמחלקה) ז"נק 8(כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שני קורסים 

  .חובות התלמידים יקבעו על ידי המנחה וועדת הבדיקה של הצעת המחקר. למחשבת ישראל ובפיקוחו

  

  שפות

  .לימוד שפות יהיה בהתאם להחלטת המנחה

  

  כללי. א.ים בעלי מקבלת תלמיד

  קבלת תלמיד. כללי המעוניין בלימודי דוקטורט במחלקה יתקבל כתלמיד במעמד משתלם.א.תלמיד בעל מ

  .מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט אינו כמשתלם

  :תנאי קבלה והשלמות

  -כללי  במחשבת ישראל. א.תלמידים בעלי מ

  .טנציאלילפחות ומציאת מנחה פו 89ממוצע . א.ציון מ: תנאי קבלה

  .קורסים מחקריים או קורס מחקרי וקורס קריאה מודרכת 2עבודה שוות ערך לתזה ובנוסף : השלמות

  -כללי שאינו במחשבת ישראל. א.בעלי מ

  .לפחות ומציאת מנחה פוטנציאלי 89ממוצע . א.ציון מ: תנאי קבלה

  :השלמות

 :בתלמוד או תורה שבעל פה. א.תלמידים בעלי מ •
  .ך לתיזהעבודה שוות ער) א 

  . קורסים מחקריים או קורס מחקרי וקורס קריאה מודרכת 2) ב 

 .א.מ- או ל. א.ב-קורס השלמה מכל מדור שלא למד במהלך לימודיו ל) ג 

 .  מחקרי במחשבת ישראל. א.שלהם אינו במחשבת ישראל יצטרכו לעשות מ. א.מ-תלמידים שרוב ה •
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  המחלקה להיסטוריה כללית

 )127סימן מחשב (

ובמפגשים של תרבויות אלה עם , ימינוועד  מימי יוון ורומאבהיסטוריה של תרבויות אירופה  יםהמחלקה מתמחחברי סגל 

ידע היסטורי רחב ולהעניק להם מושגים וכלים מתודיים  םלהקנות לתלמידי הלימודים היא מטרת .מערבי-העולם הלא

המחלקה מעודדת גישה בין תחומית ושיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בפקולטה . ומחקר היסטוריים ניתוח, להבנה

  .למדעי החברה והרוח

חברתיים , אינטלקטואליים, תוכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים ברמות שונות העוסקות בהיבטים פוליטיים

גיות מרכזיות העומדות במוקד המחקר ההיסטורי בפני התלמידים סו תופורש, ותרבותיים של ההיסטוריה האירופית

  . העכשווי

  הלימודים לתואר ראשון

  )ז"נק 54(מחלקתית -תכנית דו. א

  

  .ימי הביניים והעת החדשה, העת העתיקה: הלימודים מתקיימים בשלשה מדורים

  

  ז"נק   4      מבוא  :מדור ראשון

  ז"נק 12  קורסים מתקדמים    

  ז"נק   4      סמינר    

  

  ז"נק   4      מבוא  :מדור שני

  ז"נק 10  קורסים מתקדמים    

  ז"נק   4      סמינר    

  

  ז"נק   4      מבוא  :מדור שלישי

  ז"נק 8  קורסים מתקדמים    

  

או מהמחלקה  קורסי מבוא מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל או לימודי המזרח התיכון(ז מחוץ למחלקה "נק 4 

ראו , ז יחשבו כלימודים במחלקה"נק 4שמהן רק ( ז "נק 8 היקף של ב -או שפה עתיקה) ארכיאולוגיה ומזרח קדום, למקרא

  .)סיעף שפות עתיקות

  

  מחלקתית-סדר הלימודים בתכנית הדו

  'שנה א

כל מבוא בנוי . ז מחוץ למחלקה"נק 4ואת המבוא בן  בשנה הראשונה ילמדו הסטודנטים את המבואות בשלושת המדורים

ללמוד  ישבנוסף למבואות . 65בכל אחד מחלקי המבוא ציון עובר הוא . האחד בכל סמסטר ושניהם חוב, משני חלקים

  .ז"נק 8עד  6קורסים מתקדמים המיועדים לתלמידי שנה א בהיקף של 

  

  .חובה על תלמידי המחלקה להשתתף בהםשבמסגרת קורסי מבוא יתקיימו סיורים 
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  'שנה ב

  .מחלקתית-פ המפורט לעיל בתכנית הדו"רים עבשנה זו ילמדו הסטודנטים מגוון קורסים מתקדמים בשלושת המדו

  .'כתנאי כניסה לסמינרים של שנה ג" מיומנויות למידה היסטורית"קורס למוד את העל כל תלמידי המחלקה ל

  'שנה ג

- פ המפורט לעיל בתכנית הדו"ילמדו הסטודנטים בשני סמינרים ע וכן הקורסים המתקדמים תושלם חובת, בשנה זו

בכל אחד . ז"נק 8בהיקף של  חובת הקורסים המתקדמים במדור בו נלמד השלמתד סמינר רק לאחר ניתן ללמו. מחלקתית

לסמינרים רישום באינטרנט . הוראה תר ועד"הרישום לסמינרים הינו באישור יו .מהסמינרים חלה חובת כתיבת עבודה

  .י הסטודנט בפועל רק לאחר מתן אישור ובתקופת השינויים בלבד"מתבצע ע

                                                                                               

  )ז"נק 80(תכנית מחלקה ראשית . ב

  

של ז "נק 8ז שמתוכם סמינר אחד נוסף ועד "נק 26בתוספת של , )ז"נק 54של (מחלקתית -התוכנית מבוססת על התכנית הדו

  .וראהמחוץ למחלקה באישור ועדת הקורסים 

סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר שהשיג ממוצע ציונים העומד 

  . ר ועדת הוראה"ובאישור יו לפחות בלימודיו 80על 

  

  )ז"נק 28(חטיבה / תכנית מחלקה משנית . ג

  

  :פ הפירוט הבא"לקה עהלומדים בתכנית זו יבחרו בשניים מתוך שלושת מדורי הלימודים במח

  

  

  ז"נק 4      מבוא  :מדור ראשון

  ז"נק 8  קורסים מתקדמים    

  ז"נק 4      סמינר    

  

  ז"נק 4      מבוא  :מדור שני

  ז"נק 8  קורסים מתקדמים    

  אנגלית

  .היא תנאי ללימודים בשנה ג במחלקה 1ידיעת אנגלית ברמה של מתקדמים 

  

  שפות עתיקות

ראה התוכנית הדו (ז "נק 4ז במקום קורס מבוא מחוץ למחלקה בהיקף של "נק 8של ניתן ללמוד יוונית או לטינית בהיקף 

ב "ח קורסים מתקדמים בעת העתיקה או בימה"עבמקום קורס מבוא מחוץ למחלקה או ז ייחשבו "נק 4). מחלקתית לעיל

  .ז הנותרות יועברו ללימודים כלליים"נק 4-ו
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  לימודים לתואר שני המחלקה בהיסטוריה כללית

  )127-2סימן מחשב (

  

מימי בהיסטוריה של תרבויות אירופה  יםהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון בנגב מתמחחברי סגל 

 מטרת .מערבי-ובמפגשים של תרבויות אלה עם העולם הלא, ימינוועד , דרך ימי הביניים והרנסאנסיוון ורומא 

המחלקה מעודדת גישה בין תחומית ושיתוף . ניתוח ומחקר, ים להבנהידע רחב וכל סטודנטיםלהקנות ל הלימודים היא

העוסקים כיום או מעוניינים בעתיד בעיסוק שנדרשת  אלה .פעולה עם מחלקות אחרות בפקולטה למדעי החברה והרוח

. או אלה החפצים בהשכלה כללית לשמה הם סטודנטים פוטנציאליים של המחלקה, בו הכרה טובה של היסטוריה

בתנאי  שעומדים, תחומים אחריםבבהיסטוריה כללית או  לבוגרי תואר ראשון" מוסמך"מציעה לימודי  קהמחלה

או ) להמשך ללימודי תואר שלישי תנאי(המוביל לכתיבת עבודת גמר  נתיבבמסגרת זו ניתן לבחור ב. הקבלה הנהוגים

  .)ללא עבודת גמר( נתיב הכלליב

   תנאי קבלה

  :עומדים בדרישות הבאותבל הסטודנטים הללימודי מוסמך יכולים להתק

גוריון בנגב או באוניברסיטה מוכרת - סיימו את הלימודים לתואר בוגר במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן .1

  .לפחות 80ל בציון משוקלל של "אחרת בארץ או בחו

גוריון בנגב או באוניברסיטה מוכרת אחרת -סיימו את הלימודים לתואר בוגר במחלקות אחרות באוניברסיטת בן .2

ויחויבו  אלה יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר שניים סטודנט. לפחות 80ל בציון משוקלל של "בארץ או בחו

אלה לא קורסים . המוסמכים המחלקתיתהקבלה ור ועדת ''יו חלטתבהתאם לה) ז"נק 16בהיקף של ( קורסי השלמהב

התקבל ללימודי תואר שני במעמד מקורסי ההשלמה כדי ל חדאל הציון הנדרש בכ. הנקודות לתואר השנייכללו במניין 

  .לפחות 80הוא " ןימן המני"

  תכניות הלימודים 

  .כללי ומחקרי: נתיבי לימודהלימודים לתואר מוסמך בהיסטוריה כללית מתנהלים בשני 

  ). חובת אנגלית-ראה פרק תואר שני(הפקולטה למדעי הרוח והחברה  לשנתון בהתאם –ת אנגלית חוב

  . הינו שנתיים משך הלימודים לתואר שני

  )ז"נק 40( מחקרי נתיב

הוא חיוני . המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית ומיועד בעיקר לסטודנטים) תיזה(עבודת גמר זה מחייב כתיבת  נתיב

הקבלה לנתיב המחקרי טעונה אישור ועדת מוסמכים מחלקתית . לים המשך לימודים לתואר שלישיעבור אלה השוק

  ).  לפחות בתום שנה ראשונה ללימודים 80ובתנאי שהסטודנטים השיגו ציון של (ופקולטית 

 על פיז מתוך תכנית לימודי המוסמך במחלקה "נק 32קורסים בהיקף של ד ולמל נתיב המחקריסטודנטים בעל ה

  :הפירוט הבא

  ז''נק 4 - קורס מתודולוגי -

המוצעים על ידי המחלקה . א.מקורסי המז לפחות ''נק 20( ז''נק 28 - של המחלקה . א.קורסים מתכנית המ 7 -

  :ללמודיוכלו הסטודנטים  המוסמכים המחלקתיתבאישור ועדת ). להיסטוריה

  ;ה להיסטוריה כלליתמהמחלק חבר סגלבהנחיית ) ז"נק 4(קורס אחד בקריאה מודרכת  -

  ;הניתנים במחלקות אחרות ואר שניתשל קורסים ברמת ז ''נק 8עד  -

  ). במחלקה להיסטוריה כללית או במחלקות אחרות(תואר ראשון ברמת ז בקורסים ''נק 8עד  -
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י לתואר שנ סטודנטים. בספטמבר בשנה בה נלמד הקורס 30את חובות הלימודים בכל אחד מהקורסים יש להשלים עד 

  .םלפי בחירת ולרבות קורסים לתואר ראשון שלמד, רשאי להבחן במועד בחינה אחד בלבד

. מטרתה להוכיח יכולת כתיבת עבודה מדעית המושתתת על ניתוח מקורות ושליטה במחקר הקיים - )תיזה(עבודת גמר 

זאת ניתן לצרף מנחה במקרים שידרשו . מחלקה להיסטוריה כלליתמן המניין מהתכתב בהנחיית מרצה  עבודת הגמר

 מודפסת ת מחקרהצע). וסד אקדמי מוכר אחרכולל ממ(בדרגת מרצה מן המניין מהמחלקה או מחוצה לה נוסף 

עד תום השנה הראשונה ללימודים  המוסמכים המחלקתיתלהגיש לאישור ועדת  ישהמנחה  על ידימאושרת וחתומה 

חריג של ועדת המוסמכים המחלקתית לא יאוחר מתום  ובאישור) סיום מחצית מקורסי התואר כמפורט לעיל לאחר(

תכנית , מצב המחקר, חשיבותו, עמודים ותפרט את הנושא 3-6 ההצעה תהיה בהיקף של .ללימודים 3-הסמסטר ה

    .המחקר וביבליוגרפיה עיקרית

נה השנייה תוגש לשיפוט בתום הש) 12 גודל הגופן, כפולרווח (עמודים מודפסים  100עד  בהיקף שלעבודת הגמר 

ועדת המוסמכים המחלקתית ובאישור הפקולטה תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד , בהמלצת המנחה.  ללימודים

שייקבע בתיאום עמו ועם בדרגת מרצה מן המניין שופטיה יהיו המנחה ושופט נוסף . תום השנה השלישית ללימודים

  . המוסמכים המחלקתיתועדת 

  )ז"נק 40( נתיב כללי

 ואינסיום לימודים בנתיב הכללי . )תיזה(עבודת גמר פטורים הסטודנטים מכתיבת  ים הלומדים בנתיב הכלליהסטודנט

  .ילתואר שלישמאפשר המשך לימודים 

  :פ הפירוט הבא"ז מתוך תכנית לימודי המוסמך ע"נק 40קורסים בהיקף של  בנתיב הכללי ללמודסטודנטים על ה

  ז''נק 4 – קורס מתודולוגי -

 28ולפחות , ז במחלקה להיסטוריה כללית''נק 28מתוכם לפחות ( ז''נק 36 –של המחלקה . א.ורסים מתכנית המק  9 -

  .ז בשיעורים לתואר שני''נק

  :דנט ללמודיכול הסטו ,לתארים מתקדמיםבאישור ועדת ההוראה 

  ;הניתנים במחלקות אחרות ז של קורסים ברמת תואר שני''נק 8עד  -  

  ). במחלקה להיסטוריה כללית או במחלקות אחרות(תואר ראשון ורסים ברמת ז של ק''נק 8עד  -  

לתואר שני  סטודנטים. בספטמבר בשנה בה נלמד הקורס 30את חובות הלימודים בכל אחד מהקורסים יש להשלים עד 

  .םלפי בחירת ולרבות קורסים לתואר ראשון שלמד, רשאי להבחן במועד בחינה אחד בלבד

. חובות בכל הקורסיםהבכתב לאחר סיום סטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר על ה – בחינת גמר

אישור מועד הבחינה ירשם במזכירות . חודשים מראש 3לפחות  עם אחד ממרצי המחלקהמועד לבחינה הנבחן יתאם 

 הגמרעובר בבחינת ציון . עמודים בשפה האנגלית 400שאלון הבחינה יתבסס על חומר קריאה בהיקף של עד . המחלקה

  .75הינו 

  

  :לתואר סופיהציון הרכב ה

 50% –קורסים   בנתיב המחקרי 

  50% –עבודת גמר 

  75% –קורסים     בנתיב הכללי 

   25% –גמר בחינת 

  c.ilgolants@bgu.a, 6479018-08צמרת גולן : לפרטים נוספים
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  המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי                      

  )128סימן מחשב (                              

  

  תנאי קבלה  . א

המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מקבלת סטודנטים וסטודנטיות על סמך הישגיהם בבחינת הכניסה 

  .ם הקרובים למקצועבבחינות הבגרות ועל סמך ניסיון מעשי בשטחי, לאוניברסיטה

  

סטודנטים יחשבו כתלמידי המחלקה לגיאוגרפיה , בנוסף לתנאי הקבלה המפורטים במבוא הכללי לשנתון זה

  :ופיתוח סביבתי אם

  .קבלו הודעה על קבלתם למחלקה. 1

  .הגישו אישור רפואי המאשר כי מצב בריאותם תקין. 2

  

  מבנה הלימודים. ב

תכנית , מחלקתית- תכנית חד: וח סביבתי מתקיימים בארבעה היקפיםהלימודים במחלקה לגיאוגרפיה ופית

מחלקתית והמחלקה הראשית - במסגרת החד. מחלקתית ותכנית מחלקה משנית-תכנית דו, מחלקה ראשית

התמחות מופיעה ( פיתוח עיר ואזור, איכות סביבה, גיאומורפולוגיה: ניתן להתמחות במסלולים הבאים

לתלמידי . מחלקתי ומחלקה מישנית אין התמחות מסלולית-ימודים בהיקף דובתכניות הל. )בתעודת הובגר

מחלקתית והמחלקה הראשית יתחלקו הקורסים ללימודי חובה וללימודי התמחות לפי - התוכנית החד

מחלקתיים ומיעוטם חובה בהתאם למסלול הנבחר כפי שמצוין - רוב לימודי החובה הם כלל. מסלולים

  .בטבלאות שלהלן

  הלימודיםתכניות  

  :על פי היקף הלימודים במחלקה (.B.A)תכנית הלימודים לתואר ראשון 

  )ז"נק 108(מחלקתי - חד .1

  )ז"נק 80( תראשימחלקה  .2

  )ז"נק 54(מחלקתי - דו .3

  )ז"נק 28( תמשני מחלקה .4

  

  )נקודות זכות= ז "נק 810(מחלקתית - תכנית חד .1

יאוגרפיה ופיתוח סביבתי תוך במחלקה לג. א.מחלקתית מאפשרת לתלמיד לקבל תואר ב- התכנית החד

במסגרת ) 120מתוך (ז "נק 108בתכנית זו על התלמיד ללמוד . מחלקתיים- התמקדות על לימודים פנים

  .ז כלימודים כלליים במסגרת דרישות הפקולטה"נק 12- המחלקה ו

  :מחלקתית היא כדלקמן-נקודות הזכות של התוכנית החד 108חלוקת 
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 תחוב  מגמה 

  'מח

חובה 

  לוליתמס

ז "נק  תהתמחויו

  לסיורים

חובה 

מחוץ 

  למחלקה

  כ"סה

  גיאומורפולוגיה
58  12  26  4  8  108  

  108  8  4  25  13  58  איכות סביבה

  108  8  4  27  11  58  ואזור פיתוח עיר

  

  המצוינים בכוכבית ברשימה להלן וכן (בכל שיעורי המבוא  70יהיה ממוצע ' תנאי המעבר לשנה ב

  .60אך בכל אחד מן הקורסים חייב התלמיד להשיג ציון עובר של לפחות , )'ב- ו' בשיטות כמותיות א

  כמו כן ישתתף . עבודה סמינרית בתחום התמחותו' מחלקתית יכתוב בשנה ג- תלמיד בתכנית החד

  . ח סיור כנדרש"בסיור רגיונאלי ויגיש דו

  .באוניברסיטהללימודים ' וב' כן מומלץ להשלים את הקורסים מלימודים כלליים בשנים א כמו

  

  :להלן תכנית מוצעת

  רשימת לימודי חובה מחלקתיים

  

  

  'שנה א

    ז"נק      'סמסטר ב      ז"נק      'סמסטר א

  4      *מבוא לגיאומורפולוגיה      3     *מבוא לגיאולוגיה

  2    גיאוגרפיה עירונית      2     *של אוכלוסין ג"ג

  3      'שיטות כמותיות ב      3     'שיטות כמותיות א

  4      תורת האקלים      1       טופוגרפיה

        2      כרטוגרפיה

         2      ג כלכלית"ג

  3    לאקולוגיהמבוא 

  2    פיסיקה של הסביבה 

          1     ג"שמושי מחשב בג

  13      'כ שנה א"סה          19      ' כ שנה א"סה

       

  

  'שנה ב

    ז"נק      'סמסטר ב      ז"נק      'סמסטר א

  2      סמינר-פרו      2  שיטות כמותיות למתקדמים

  3      ג"מבוא לממ      2      יתג פוליט"ג

  3    מבוא לחישה מרחוק      2      תצלומי אויר

                           2    תולדות המחשבה              
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         10      'כ שנה ב"סה      6      'כ שנה ב"סה

  

  

  

  

  

  

  'שנה ג

    ז"נק      'סמסטר ב      ז"נק      'סמסטר א

  3    י"אנושית של א ג"ג      3    י"פיזית של א ג"ג

    2        מינרס      2        סמינר

  5      'כ שנה ג"סה      5      'כ שנה ג"סה

  

  :מחלקתי- תוספת לימודי חובה לחד  :מחלקתי ומחלקה ראשית- תוספת לימודי חובה לחד

  לחד (–ז"נק2  מבוא לגאוגרפיה פוליטית      ז"נק GIS  3מערכות מידע גיאוגרפיות 

  )מחלקתי בלבד                      

        ז"נק 2  שיטות כמותיות למתקדמים

  ז"נק 2  חשבה הגיאוגרפיתתולדות המ

ז"נק3    מבוא לחישה מרחוק
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  )ז"נק 80( - תראשי מחלקהתכנית 

במסגרת המחלקה . א.תכנית זו מאפשרת לתלמיד לרכז את החלק העיקרי של לימודיו לתואר ב

יותר לתלמידים , בתכנית מחלקה ראשית' המשך הלימודים בשנה ב. לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

הנלמדים ' לצורך כך ילקחו בחשבון כל קורסי שנה א. 'בסיום שנה א 70משוקלל שהשיגו ציון ממוצע 

לצורך חישוב , מחלקתית יחשבו-המעוניינים לעבור לתכנית חד' ג- ו' לתלמידי שנים ב. ז"תמורת נק

  .'ב-'של שנים א החובהאך ורק שיעורי , ממוצע הציונים

  :היו כדלקמןנקודות הזכות שילמדו בתכנית מחלקה ראשית י 80חלוקת 

  

  תחוב  מגמה 

  המחלק

חובה 

  מסלולית

ז "נק  התמחויות

  םלסיורי

חובה 

מחוץ 

  למחלקה

  כ"סה

  80  4  2  8  10  56  גיאומורפולוגיה

  80  4  2   9          9  56  איכות סביבה

  80  4  2  9  9  56  פיתוח עיר ואזור

  

. הפנויים בסמינרמותנה במספר המקומות , יש לכתוב במסלול ההתמחות' הסמינר בשנה ג תעבודאת 

סמינר באחד המסלולים לפי בחירתו מותנה במספר  תהבוחר במסלול משולב יוכל לכתוב עבוד

' תלמיד בתוכנית מחלקה ראשית חייב להשתתף בסיור רגיונאלי בשנה ג. המקומות הפנויים בסמינרים

  .ח סיור כנדרש"ולהגיש דו

 )ז"נק 45( -  תמחלקתי- תכנית דו .2
  , איכות סביבה, עיר ואזור: שונים נושאים 5- מחלקתית מתקיימת ב-ח התכנית הדו"ל תשס"החל משנה     

   .)לא מופיע בתעודת הבוגר( גיאוגרפיה פיזית ומשולבת, ג"טמ     

  ).ראה להלן(בכל התכניותזהים ' ג-ל' תנאי מעבר משנה ב

ז תמורת ימי "נק 2כן יוכרו כמו . ז"נק 46- קורסי החובה המחלקתיים בתכנית המשולבת יסתכמו ב

ישתתף התלמיד ' בשנה ג. ההתמחויותמתוך נקודות זכות נוספות להשלמת התואר יבחרו  6- ו הסיור

. ח סיור כנדרש"כמו כן ישתתף בסיור ראגיונאלי ויגיש דו. בסמינר ובקורס גיאוגרפיה של ארץ ישראל

במספר המקומות מותנה , תיכתב באחד המסלולים לפי בחירת התלמיד' העבודה הסמינרית בשנה ג

 .הפנויים בסמינר
  מחלקתית - תכנית דו

  )ז"נק 54(עיר ואזור  בנושא 

ישתתף התלמיד בסמינר ' בשנה ג. ז"נק 29 –בתכנית הדו מחלקתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמים ב 

   .סיור כנדרשח "התלמיד ישתתף בסיור רגיונאלי ויגיש דו, כמו כן. 'של ארץ ישראלאנושית גיאוגרפיה 'ובקורס 

  .שבתכנית ימי הסיורכל ז תמורת "נק 2יוכרו 

  

בחירה המתאימים /ההתמחויותמתוך קורסי מתוך בעדיפות ראשונה ז נוספות להשלמת התואר ייבחרו "נק 23 

  .האחרים לימודי החובה המסלולייםבעדיפות שניה ניתן לבחור מתוך קורסי . למסלול

  

אך השתתפות בו , לפי בחירת התלמיד ורסי הסמינר של המחלקהמקתיכתב באחד ' הסמינר בשנה ג תעבוד

  .במספר המקומות הפנויים מותנה
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  )ז"נק(קורסי חובה 

  'שנה א

  2  גאוגרפיה של אוכלוסין

  2  מבוא לגאוגרפיה עירונית

  2  גאוגרפיה פוליטית אמבוא ל

  3    שיטות כמותיות א 

  3    שיטות כמותיות ב

  21    כ"סה    

  

  'שנה ב

  

  2    יהמבוא לכרטוגרפ

  2  מבוא לגאוגרפיה כלכלית

  2      סמינר- פרו

  6    כ"סה

  'שנה ג

  

  3  י"גאוגרפיה אנושית של א

  2      סמינר

  2      סמינר

  2    'תכנון עיר ואזור א

  11    כ"סה

  

  ז "נק 29: כ חובה"סה

  ז"נק 2:          סיורים

  

  קורסי בחירה

  

  ז"נק 32: כ בחירה"סה

  

  ז"נק 54:  כ לתואר"סה
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  ית מחלקת- תכנית דו

  )ז"נק 54(איכות סביבה  בנושא

  

ישתתף התלמיד בסמינר ' בשנה ג. ז"נק 34 –בתכנית הדו מחלקתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמים ב 

   .ח סיור כנדרש"התלמיד ישתתף בסיור רגיונאלי ויגיש דו, כמו כן. 'של ארץ ישראלפיזית גיאוגרפיה 'ובקורס 

  .שבתכנית רימי הסיוכל ז תמורת "נק 2יוכרו 

  

בחירה המתאימים /ההתמחויותמתוך קורסי מתוך בעדיפות ראשונה ז נוספות להשלמת התואר ייבחרו "נק 18 

  .האחרים לימודי החובה המסלולייםבעדיפות שניה ניתן לבחור מתוך קורסי . למסלול

  

השתתפות בו אך , לפי בחירת התלמיד של המחלקה מקורסי הסמינרתיכתב באחד ' הסמינר בשנה ג עבודת

  .במספר המקומות הפנויים מותנה

  

  )ז"נק(קורסי חובה 

  'שנה א

  3    מבוא לגיאולוגיה 

  4  מבוא לגיאומורפולוגיה

  4  'אורולוגיה וקליממבוא למט

  3    מבוא לאקולוגיה

  3    שיטות כמותיות א 

  3    שיטות כמותיות ב

  32    כ"סה    

  'שנה ב

  2    רטוגרפיה מבוא לכ

  2      סמינר- פרו

  4    כ"סה

  'ג שנה

  3  י"גאוגרפיה פיזית של א

  2      סמינר

  2      סמינר

  7    כ"סה

  

  ז"נק 34: כ חובה"סה

  ז"נק 2:          סיורים
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  קורסי בחירה

  

  )'ג-'מפוזרים בשנים ב(ז "נק 18: כ בחירה"סה

  ז"נק 54:  כ לתואר"סה

  

  מחלקתית - תכנית דו

  )ז"נק 54) (ג"טמ(טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות בנושא 

  

ישתתף התלמיד בסמינר ' בשנה ג. ז"נק 37 –ית הדו מחלקתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמים ב בתכנ

 .ח סיור כנדרש"התלמיד ישתתף בסיור רגיונאלי ויגיש דו, כמו כן. 'של ארץ ישראלפיזית גיאוגרפיה 'ובקורס 

  .שבתכנית ימי הסיורכל ז תמורת "נק 2יוכרו 

  

בחירה המתאימים /ההתמחויותמתוך קורסי מתוך בעדיפות ראשונה אר ייבחרו ז נוספות להשלמת התו"נק 15 

  .האחרים לימודי החובה המסלולייםבעדיפות שניה ניתן לבחור מתוך קורסי . למסלול

  

אך השתתפות בו , לפי בחירת התלמיד של המחלקה מקורסי הסמינרתיכתב באחד ' הסמינר בשנה ג תעבוד

  .במספר המקומות הפנויים מותנה

  

  )ז"נק(קורסי חובה 

  

  'שנה א

  3    מבוא לגיאולוגיה 

  4  מבוא לגיאומורפולוגיה

  4  'ולקלימ ולוגיהמבוא למטאור

  3    שיטות כמותיות א 

  3    שיטות כמותיות ב

  1      טופוגרפיה

  81    כ"סה    

  

  'שנה ב

  2      א"תצ

  2    מבוא לכרטוגרפיה

  3    שה מרחוקימבוא לח

  3      ג"מבוא לממ

  2      סמינר- פרו

  21    כ"סה
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  'שנה ג

    3  י  "גאוגרפיה  פיזית של א

  2      סמינר

  2      סמינר

  7    כ"סה

  

  ז"נק 37: כ חובה"סה

  ז"נק  2   :      סיורים

  

  קורסי בחירה

  

  )'ג-'מפוזרים בשנים ב(ז "נק 15: כ בחירה"סה

  ז"נק 54:  כ לתואר"סה

  

  מחלקתית - תכנית דו

  )ז"נק 54(גיאוגרפיה פיזית נושא ב

  

ישתתף התלמיד בסמינר ' בשנה ג. ז"נק 36 –קתית יש ללמוד את לימודי החובה המסתכמים ב בתכנית הדו מחל

 .ח סיור כנדרש"התלמיד ישתתף בסיור רגיונאלי ויגיש דו, כמו כן. 'של ארץ ישראלאנושית גיאוגרפיה 'ובקורס 

  .שבתכנית ימי הסיורכל ז תמורת "נק 2יוכרו 

  

בחירה המתאימים /ההתמחויותמתוך קורסי מתוך בעדיפות ראשונה  ז נוספות להשלמת התואר ייבחרו"נק 16 

  .האחרים לימודי החובה המסלולייםבעדיפות שניה ניתן לבחור מתוך קורסי . למסלול

  

אך השתתפות בו , לפי בחירת התלמיד של המחלקה מקורסי הסמינרתיכתב באחד ' הסמינר בשנה ג תעבוד

  .במספר המקומות הפנויים מותנה

  

  )ז"נק(חובה קורסי 

  'שנה א

  3    מבוא לגיאולוגיה

  4  מבוא לגיאומורפולוגיה

  1    מבוא לטופוגרפיה

  4  'וקלימ מבוא למטאורולוגיה

  2    פיזיקה של הסביבה

  3    שיטות כמותיות א 

  3    שיטות כמותיות ב

  20    כ"סה    
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  'שנה ב

  2    מבוא לכרטוגרפיה

  2      תצלומי אויר

  2      סמינר- פרו

  6    כ"סה

  

  

  'שנה ג

  3  י"גרפיה פיזית של אגאו

  2      סמינר

  2      סמינר

  או  לחישה מרחוק ואמב

  3      ג"מבוא לממ

  10    כ"סה

  

  ז "נק 36: כ חובה"סה

  ז"נק 2:          סיורים

  

  קורסי בחירה

  

  )'ג-ו' מפוזרים בשנים ב( ז"נק 16: כ בחירה"סה

  ז"נק 54:  כ לתואר"סה
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   מחלקתית-תכנית לימודים דו  

  'שנה א  

  כ "סה  'ב סמסטר  'א סמסטר  ססוג הקור

  ז"נק  שם הקורס  ז"נק  שם הקורס    ז"נק

חובה 

  מחלקתית

    4  המבוא לגיאומורפולוגי  3  מבוא לגיאולוגיה

  

  

  

  

  

  

24  

  3  שיטות כמותיות ב  2  גאוגרפיה של אוכלוסין

מטאורולוגיה מבוא   3  שיטות כמותיות א

  וקלימטולוגיה

4  

  2  פיה עירוניתמבוא לגיאוגר  1  מבוא לטופוגרפיה

  -  -  2  פיזיקה של הסביבה

  24  13    11  כ"סה

  

 שנה ב'
  כ"סה  'סמסטר ב  'סמסטר א  סוג הקורס

  שם הקורס    ז"נק

  

  ז"נק  שם הקורס  ז"נק

חובה 

  מחלקתית

    2  תצלומי אויר  2  מבוא לכרטוגרפיה

  2  סמינר -פרו   2  גיאוגרפיה כלכלית  8

/ התמחות

  בחירה

מתוך לימודי החובה 

או לימודי /סלוליים והמ

  הבחירה

מתוך לימודי החובה המסלוליים   4

  או לימודי הבחירה/ו

2    

  

6  

  14  6    8    כ"סה

  

  

  'שנה ג

  כ"סה  'ב סמסטר  'א סמסטר  סוג הקורס

  ז"נק  שם הקורס ז"נק  שם הקורס    ז"נק

חובה 

  מחלקתית

    3  י"גאוגרפיה אנושית של א  3  י"גאוגרפיה פיזית של א

  2  נרסמי  2  סמינר  10

בח/תהתמחו

  ירה

מתוך לימודי החובה 

או לימודי /המסלוליים ו

  הבחירה

מתוך לימודי החובה המסלוליים   2

  או לימודי הבחירה/ו

2    

4  

  2  2    -    סיורים

  16  9    7    כ"סה
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 )ז"נק 28( - משולבת תמשנימחלקה תכנית  .3
  , ג"טמ, איכות הסביבה, רעיר ואזו: שונים נושאים 5-ח התכנית מתקיימת ב"ל תשס"החל משנה      

  .)לא מופע בתעודת הבוגר( גיאוגרפיה פיזית ומשולבת      

במקרים . תכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת

ז מתוך קורסי החובה "נק 20 על התלמיד לשמוע. מיוחדים תאושר שמיעת התכנית בשנתיים

ז נוספות יילקחו מתוך לימודי "נק 7, ימי הסיור יחשבו בנקודת זכות אחת, )כמפורט להלן(המחלקתיים 

בכל אחד מן הקורסים חייב התלמיד למלא את כל החובות . החובה המסלוליים או מתוך ההתמחויות

  .הנדרשים

  :קורסי החובה המחלקתיים

      ז"נק 3    מבוא לגיאולוגיה

    ז"נק 4  וקלימטולוגיה מבוא למטאורולוגיה    ז"נק 4  מבוא לגיאומורפולוגיה

  ז"נק 3      לאקולוגיהמבוא     ז"נק 2  גיאוגרפיה של אוכלוסין

      ז"נק 2    גיאוגרפיה עירונית

  ז"נק 2    גיאוגרפיה כלכלית

  

  תכנית מחלקה משנית 

  )ז"נק 28(לימודי עיר ואזור נושא ב

רים מיוחדים במק. תכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת

ימי הסיור , )כמפורט להלן(ז קורסי החובה "נק 13על התלמיד לשמוע . תאושר שמיעת התכנית בשנתיים

בכל אחד מהקורסים . בחירה/ז נוספות יילקחו מתוך לימודי ההתמחויות"נק 14-יחשבו כנקודת זכות אחת ו

  . התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשים

  

  )ז"נק(קורסי חובה 

  'אשנה 

  2  גאוגרפיה של אוכלוסין

  2  מבוא לגאוגרפיה עירונית

  2  מבוא לגאוגרפיה פוליטית א

      'אתכנון עיר ואזור או 

  6    כ"סה    

  

  'שנה ב

  

  2    מבוא לכרטוגרפיה

  2  מבוא לגאוגרפיה כלכלית

  4    כ"סה    
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  'שנה ג

  

  3  י"גאוגרפיה אנושית של א

  3    כ"סה    

  

  ז"נק 31: כ חובה"סה

  ז"נק 1  :        סיורים

  

  קורסי בחירה

  

  ז"נק 41: כ בחירה"סה

  

  ז"נק 28:  כ לתואר"סה

  

  תכנית מחלקה משנית 

   )ז"נק 28(לימודי איכות סביבה נושא ב

  
במקרים מיוחדים . תכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת

ימי הסיור , )כמפורט להלן(ז קורסי החובה "קנ 13על התלמיד לשמוע . תאושר שמיעת התכנית בשנתיים

בכל אחד מהקורסים . בחירה/ז נוספות יילקחו מתוך לימודי ההתמחויות"נק 14-יחשבו כנקודת זכות אחת ו

  . התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשים

  

  )ז"נק(קורסי חובה 

  'שנה א

  4  מטאורולוגיה מבוא ל

  3  מבוא לאקולוגיה

  3  'שיטות כמותיות א

  3  'שיטות כמותיות ב

  

  13  כ "סה    

  

  

  ז"נק 13: כ חובה"סה

  ז"נק 1:          סיורים
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  קורסי בחירה

  

  ז"נק 14: כ בחירה"סה

  

  ז"נק 28:  כ לתואר"סה

  

  משנית ' תכנית מח

  )ז"נק 28) (ג"טמ(טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות נושא ב

במקרים מיוחדים . תכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת

ימי הסיור , )כמפורט להלן(ז קורסי החובה "נק 14על התלמיד לשמוע . תאושר שמיעת התכנית בשנתיים

ד מהקורסים בכל אח. בחירה/ז נוספות יילקחו מתוך לימודי ההתמחויות"נק 13-יחשבו כנקודת זכות אחת ו

  . התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשים

  

  )ז"נק(קורסי חובה 

  

  'שנה א

  2    מבוא לכרטוגרפיה

  4  'וקלימטמבוא למטאורולוגיה

  1      טופוגרפיה

  

  7    כ"סה    

  'שנה ב

  2        א"תצ

  2    מבוא לחישה מרחוק

  3      ג"מבוא לממ

  7    כ"סה      

  

  ז"נק 41: כ חובה"סה

  ז"נק 1:          סיורים

  

  קורסי בחירה

  

  ז"נק 31: כ בחירה"סה

  

  ז"נק 28:  כ לתואר"סה
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  תכנית מחלקה משנית 

  )ז"נק 28(גיאוגרפיה פיזית נושא ב

במקרים מיוחדים . תכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד לימודי מחלקה ראשית במחלקה אחרת

ימי הסיור , )כמפורט להלן(בה ז קורסי החו"נק 14על התלמיד לשמוע . תאושר שמיעת התכנית בשנתיים

בכל אחד מהקורסים . בחירה/ז נוספות יילקחו מתוך לימודי ההתמחויות"נק 12-יחשבו כנקודת זכות אחת ו

  . התלמיד חייב למלא את כל החובות הנדרשים

  

  )ז"נק(קורסי חובה 

  'שנה א

  

  3    מבוא לגיאולוגיה

  4    מבוא לגיאומורפולוגיה

  7    כ"סה    

  

  'שנה ב

  

  2    רטוגרפיהמבוא לכ

      2        א"תצ

  4  'וקלימט ולוגיהמבוא למטאור

  8    כ"סה    

  

  

  

  ז"נק 15: כ חובה"סה

  ז"נק 1:          סיורים

  

  קורסי בחירה

  

  ז"נק 12: כ בחירה"סה

  

  ז"נק 28:  כ לתואר"סה
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   בחינות.  ג

ינתן עבודת במקרים מיוחדים ת. במחלקה לגיאוגרפיה קיימת מערכת בחינות שוטפת בסיום כל קורס

בחינת מועד מיוחד תינתן רק . יתקיימו מיד עם סיום הקורס' ב-ו' בחינות מועד א. גמר במקום בחינה

בקשה למועד מיוחד תוגש לכל המאוחר שבועיים לאחר תום מועד . על פי המתחייב מתקנון הבחינות

  .חינות הרגילבחינות המועד המיוחד ייערכו בשבוע השני של הסמסטר שאחרי מועד הב. הבחינות

  

הוא הקובע ציון המועד האחרון . סיום החובות הקשורות בקורס הוא תנאי הכרחי בכדי לגשת לבחינה

י "שקלול הציון הסופי בהתאם למטלות שנקבעו במהלך הקורס יקבע ע. ולא הציון הגבוה מבין השניים

לאחר שחזר על ) מועדים שני(סטודנט שנכשל בקורס בשני מועדים רשאי להיבחן שנית . כל מרצה בנפרד

  .הקורס פעם נוספת ועמד בכל חובותיו

  

  .למקרה של אובדן העבודה, המוגשת למרצה חייב להשאיר לעצמו עותק מכל עבודהכל סטודנט 

  

     'ג-ו' תנאי מעבר לשנים ב. ד

  'תנאי מעבר לשנה ב  .א

גיאוגרפיה , ולוגיהגיאומורפ, גיאוגרפיה כלכלית, גיאולוגיה: בקורסי המבוא 60ציון מינימום   .א

למערכות מידע מבוא , מבוא לאקולוגיה, כמותיות וגיאוגרפיה של אוכלוסין שיטות, עירונית

  .כרטוגרפיה, מבוא למטאורולוגיה וקלימטולוגיה, אויר-תצלומי, גאוגרפיות

לחזור על יהיה חייב , 70- ל ושממוצע ציוניו המשוקלל גבוה מ"הנ באחד המבואותסטודנט שנכשל   .ב

  .'אך יורשה לשמוע קורסים של שנה ב, בו נכשל המבוא

חייב לחזור על יהיה , 70- וממוצע ציוניו המשוקלל גבוה מ) או יותר(סטודנט שנכשל בשני מבואות   .ג

 .'בשנה ב קורסי מבוא בלבדאך יורשה לשמוע , המבואות בהם נכשל

יורשה לשמוע  70-ל 60וממוצע ציוניו המשוקלל הכולל הוא בין  באחד המבואותסטודנט שנכשל   .ד

  .ויהיה חייב לחזור על המבוא בו נכשל', בשנה ב קורסי מבוא בלבד

ולא יוכל  יופסקו לימודיו 70-וממוצע ציוניו המשוקלל הכולל נמוך מ בשני מבואותסטודנט שנכשל   .ה

שנה לאחר הפסקת לימודיו . אפילו עבר את הקורס במסגרת חוץ מחלקתית', לחזור על שנה א

 .להרשם שנית למחלקה בתנאי שיעמוד בכל דרישות הקבלה של אותו שנתון רשאי יהיה הסטודנט

הוא הצלחה בקורס ' בשנה ב כרטוגרפיה ותצלומי אוירקדם להשתתפות בשיעורי -תנאי  .ו

  .טופוגרפיה

הוא הצלחה בקורס מבוא ) 'שנה א(' ב' בסמס מבוא לגיאומורפולוגיהקדם ללימוד -תנאי  .ז

  .)כולל השתתפות בקמפוס(לגיאולוגיה 

שיטות כמותיות הינו ציון עובר בקורסים ' של שנה א' התנאי ללימוד מבוא לאקלים בסמסטר ב  .ח

  .'בסמסטר א ופיסיקה של הסביבה

  

  'תנאי מעבר לשנה ג .2

  ".גיאוגרפיה של ארץ ישראל"בקורס  60ציון מינימום . א      

   על הסטודנט. ו חוסם את המעבראי מילוי התנאי בקורס אחד אינ. ציון חיובי בכל הקורסים.    ב      

                     .                                'לחזור על הקורס בשנה ג             

  .'אי מילוי התנאי חוסם מעבר לשנה ג. בכל הקורסים 65של  ימינימאלציון ממוצע   .ג
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  ).כולל תרגילים(' השלמת כל חובות שנה ב  .ד

  .הינה תנאי להשתתפות בסמינר' ל קורסי המבוא של שנה בסמינר וכן בכ-הצלחה בקורס פרו  .ה

- ו' של שנה א(השתתפות בקורס גיאוגרפיה של ארץ ישראל מותנית בהצלחה בכל קורסי המבוא   .ו

  ).'ב

יינתן רקע בסיסי . 'של שנה ב' פרסום הנושאים לעבודות הסמינר ובחירתם ייעשו בסוף סמסטר ב

-גם במקרה של הנחייה על( מהעבודה יבוצע כבר בקיץ כדי שחלק, לאיסוף החומר לכתיבת העבודה

רק לאחר קבלת אישור . השתתפות התלמיד בסמינר מחייבת את אישור המנחה). ידי מורה מן החוץ

יש להגיש את העבודה הסמינרית עד סוף השבוע הראשון שלאחר תום זה יירשם התלמיד באינטרנט 

ראה הנחיות בסוף (ה לפי הכללים שידרשו שנת הלימודים כשהיא מודפסת בשני עותקים וערוכ

והסטודנט יאלץ לחזור על , לא תתקבלי המרצה "עבודה שתוגש לאחר המועד שיקבע ע). החוברת

  .הסמינר בשנה שלאחר מכן

  

  ט"רשימת סמינרים לתואר ראשון בשנת תשס

  "סמינר באקולוגיה וסביבה" –פועה בר ' פרופ

  "גיאומורפולוגיה סביבתיתנושאים נבחרים ב"  – יונתן לרון' פרופ

  " סביבה והתנהגות מרחבית" – אלי שטרן' פרופ

  ".בנייה חריגה בסביבה עירונית" – ר נורית אלפסי"ד

  

  ט"יועצים לשנת ההוראה תשס

  אורן יפתחאל' פרופ  -  'אשנה 

  )ר"יו( נורית אלפסיר "ד  –' בשנה 

  פועה בר' פרופ -  'גשנה 

  

  נורית אלפסי ר"ד –יועץ וראש החטיבה האורבנית 

  

  :יועצי מסלולים

  יועץ עיר ואזור  - אורן יפתחאל' פרופ

  )'סמסטר א( פיזי+ג "יועץ טמ  -  חיים צוער' פרופ

  )'סמסטר ב(פיזי  + ג"יועץ טמ            -תן לרון יונ' פרופ

  יועץ מסלול סביבתי     -  פועה בר 'פרופ

  

  ר יוסי צביאלי"ד   -  מכללות –מתאם אקדמי

  ובה מסלולייםרשימת לימודי ח

  מסלול גיאומורפולוגיה

  

  :מחלקה ראשית

  ז"נק 2      מבוא לתורת הקרקע
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  :מחלקתי- חד

  ז"נק 2      מבוא לתורת הקרקע

  ז"נק 3      מעבדה בגיאומורפולוגיה

  ז"נק 3      גיאומורפולוגיה דינמית

  ז"נק 2  כימיה לגיאוגרפים                                

  

  מסלול עיר ואזור

  ז"נק 3                  ניים במרחביחסים את

  ז"נק 2      תכנון עיר ואזור              

  

  מסלול לימודי סביבה

  ז"נק 2      מבוא למדעי הקרקע

  ז"נק 2      לזיהום אוירמבוא 

  ז"נק 2      אתיקה סביבתית

  ז "נק 2  הכנת תסקיר השפעה על הסביבה  בסדנא 

  ז"נק 2   כימיה לגיאוגרפים                               

  ז"נק 2  מבוא לאיכות הסביבה                           

  

  מחלקתית ומחלקה ראשית-קורסי התמחות בתכנית חד

מעבר . במזכירות המחלקה' בשנה א' כל תלמיד יירשם למסלול הלימודים לפי בחירתו בסוף סמסטר א

ועדת ההוראה . קתיתממסלול אחד למשנהו אפשרי בתחילת כל סמסטר באישור ועדת ההוראה המחל

  .תקבע גם אלו קורסים ניתן לנייד בין המסלולים

  

  ט"רשימת קורסי ההתמחות לפי מקבצים נושאיים תשס

  גיאומורפולוגיה

  ז"נק 3      חיים צוער' פרופ        גיה איאוליתגיאומורפולו

  ז"נק 2      יונתן לרון' פרופ        דינמיקה של נחלים

  ז"נק 2    ריפתח בן אש' פרופ        הקרקע ימבוא למדע

    ז"נק 2               פדרו ברלינר 'פרופ      מי נגר עיליים באזורים מדבריים

  ז"נק 2    יוליה אלכסנדרוב' דר          מים וסביבה

  ז"נק 2      ר גנאדי כרמי"ד        קרקעית- הידרולוגיה תת

  ז"נק 2      ר חי כהן"ד        מבוא להידרולוגיה

  ז"נק 2    ר יוליה אלכסנדרוב"ד          ניהול אגני ניקוז

  ז"נק 3      ר רון אבני"ד      רעידות אדמה כתופעה מרחבית

    ז"נק 2      ר חי כהן"ד  יישומים סביבתיים בגיאומורפולוגיה נחלית

  ז"נק 3  ר דליה ארד  "ד \דן באומן ' קמפוס עמק החולה                                             פרופ
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  פיתוח עיר ואזור

  ז"נק 2      אלי שטרן' פרופ        גיאוגרפיה של תחבורה

  ז"נק 2      אלי שטרן' פרופ    נא בהכנת תסקירי השפעה על הסביבהסד

  ז"נק 2    אבינועם מאיר' פרופ      ות ואתיקה סביבתיתנסביבת

  ז"נק 2    אורן יפתחאל' פרופ      מבוא לגיאוגרפיה פוליטית 

  ז "נק 2    אורן יפתחאל 'פרופ    פוליטי-יחסים אתניים במרחב הגיאוגרפי

    קיימא-בר בטים של תכנון עירוני ואדריכליהי

  ז"נק 2      ר יצחק מאיר"ד        באזורים צחיחים

  ז"נק 4    נורית אלפסיר "ד        'ב -ו' א  תכנון עיר ואזור

  ז"נק 2      ר יודן רופא"ד        ניתוח מרחבים עירוניים 

  ז"נק 2      ר יודן רופא"ד        מבוא לעיצוב אורבני

  ז"נק 2      ר ניר בקר"ד    ההיבטים כלכליים של איכות הסביב

  ז"נק 2    ר אורלי רכטמן"ד      עיצוב וביצוע מדיניות סביבתית

  איכות סביבה

  ז"נק 3      פועה בר 'פרופ        אקולוגיה-מבוא לביו

  ז"נק 2      ר חי כהן"ד        מבוא להידרולוגיה

  ז"נק 2      ר פועה בר"ד        מבוא לאיכות הסביבה

  ז"נק 2    עם מאיראבינו' פרופ      סביבתנות ואתיקה סביבתית

  ז"נק 2    ר ארנון קרניאלי"ד    חישה מרחוק של היבטים סביבתיים

  ז"נק 2   פועה בר                    ' פרופ  גיאוגרפיה                                               -ביו

  ז"נק 2      ר רון אבני"ד      רעידות אדמה כתופעה מרחבית

  ז"נק 2    דרובר יוליה אלכסנ"ד          מים וסביבה

  ז"נק 3      פועה בר' פרופ        אקולוגיה -קמפוס גאו

  ז"נק 2      ר ניר בקר"ד    היבטים כלכליים של איכות הסביבה

  ז"נק 2      יוסי צביאליר "ד          זיהום אויר

  ז"נק 2    טר'ר עודד פוצ"ד  מתודולוגיה של תכנון תואם אקלים וסביבה

  ז"נק 2    טר 'ר עודד פוצ"ד      קלימטולוגיה של איכות הסביבה

      ז"נק 2    טר'ר עודד פוצ"ד      תעוקות סביבתיות וגורמי עקה

  שיטות ועיבוד נתונים

  ז "נק 3    ארנון קרניאלי 'פרופ        מבוא לחישה מרחוק

  ז"נק 3                             מערכות מידע גיאוגרפיות

  ז"נק 3    דן בלומברג 'פרופ      א"מ במדעי כדה"שימושי מכ

  ז"נק 2    ארנון קרניאלי ' פרופ      ים סביבתייםחישה מרחוק והיבט

  \ז"נק 3    דן בלומברג' פרופ      עיבוד תמונה בחישה מרחוק

  קלימטולוגיה

  ז"נק 2    פדרו ברלינר 'פרופ        אקלים-מבוא למיקרו

  ז"נק 2      יוסי צביאליר "ד          זיהום אויר

  ז"נק 2    טר'ר עודד פוצ"ד      קלימטולוגיה של איכות הסביבה

  ז"נק 2    טר'ר עודד פוצ"ד  יה של תכנון תואם אקלים וסביבהמתודולוג
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  ופיתוח סביבתי לימודים לתואר שני בגיאוגרפיה                      

    )128-2סימן מחשב (                                

  

, בצד האנושיוהן  בצד הפיסיתוכנית הלימודים לתואר שני במחלקה לגיאוגרפיה מאפשרת התמחות הן 

אלו (משאבי מים או שימוש בטכנולוגיות מידע גיאוגרפית , בתכנון עיר ואזור והדגשת היבטים אלה

: או בכל תחום אחר בו עוסקים אנשי הסגל במחלקה כגון, )יצוינו כמגמה בגיליון הציונים

מטרת התוכנית היא להכשיר אנשי מחקר ואנשי מקצוע שיעסקו  .אקולוגיה –או יג, גיאומורפולוגיה

    .מחקר ובסוגיות פיתוח ותכנון בעולם האקדמי ומחוצה לוב

  

  :תנאי הקבלה

גוריון או ממוסד  -מאוניברסיטת בןתואר ראשון בגיאוגרפיה  בוגריזכאים להציג את מועמדותם  .1

  . לפחות 80 ל שהציון הסופי בתואר הוא "אקדמי מוכר בארץ או בחו

 יוזמנו לראיון, )לפחות 80ממוצע של  בציון(תואר ראשון במקצועות אחרים  בוגרי סטודנטים .2

. לקראת תואר שנילימודי השלמה  להשלים קורסים במסגרתאלה יידרשו  סטודנטים .אישי

באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ניתן  .תואר השניב נקודותלא יכללו במניין הלימודים אלה 

  .ז"נק 6ללמוד קורסים מתכנית הלימודים לתואר שני בהיקף של עד 

לעמוד בתנאי הקבלה לתואר שני של  יםמועמדהכל  יםחייב, תנאי הקבלה של המחלקה לכל

  .הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  

  ).חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני (הפקולטה  לשנתוןבהתאם  – חובת אנגלית

  

  .שנתייםלהלימודים בתואר השני הינם   – משך הלימודים

  

  :תכנית הלימודים

  )ז"נק 48( מחקרי נתיב

  .סטודנטים למחקר לקראת תואר שלישיאת היכשיר , בנוסף להקניית ידע מתקדם בגיאוגרפיה, זהנתיב 

 -ז הן לימודי חובה ו"נק 16, נקודות זכותשעות  36בהיקף של קורסים ללמוד  ביםזה חיי נתיבב יםהלומד

ז ולהיבחן "נק 12בהיקף של  עבודת גמרלכתוב   ,ז נוספות הן שיעורי התמחות ושיעורי עזר"נק 20

סמינר במגמת "במסגרת הקורס בהגשת עבודת סמינר  יםזה חייב הסטודנטים בנתיב. בבחינת גמר

בשנה הראשונה או  הסטודנטים ללמודאת הסמינר על . אחד לפחותמודרכת וקורס קריאה " התמחות

ובאישור  ותאושר עד תום השנה הראשונה ללימודיםתוגש  הגמרההצעה לעבודת  .םיה ללימודייהשנ

עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה  . ללימודים השלישיחריג לא יאוחר מתום הסמסטר 

ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית תאושר הגשת עבודת גמר , בהמלצת המנחה. ללימודים

  . לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים

   

  )ז"נק 48(  כללי נתיב

המסלול זהה למסלול המחקרי פרט לכך . בכתיבת עבודת גמראינם מעוניינים  סטודנטים אשרמיועד ל     

במסגרת ). ללימודים יהישנבשנה ה(עבודת סמינר נוספת  ים לכתובהסטודנט עלשבמקום עבודת גמר 

  ".סמינר במגמת התמחות"הקורס 

  .זכותנקודות  48קורסים בהיקף של בנתיב זה ללמוד  יםהסטודנטעל      
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  דיםמבנה הלימו

  כללי נתיב          מחקרי נתיב  

  ז"נק                   ז"נק                 

  4    סדנא בתכנון ופיתוח    4    סדנא בתכנון ופיתוח  

  2  שיטות מחשב בגיאוגרפיה    2  שימושי מחשב בגיאוגרפיה  

  2  שיטות מחקר בגיאוגרפיה פיסית    2  שיטות מחקר בגיאוגרפיה פיסית  

  2  מערכות מידע גיאוגרפיות: או    2  מערכות מידע גיאוגרפיות: או  

  4  )'שנה א( במגמת התמחותסמינר     16    שמונה שיעורי התמחות  

  4  )'שנה ב( במגמת התמחותסמינר     4  שני שיעורי עזר מחוץ למחלקה  

    מתוכם ניתן (שיעורי התמחות  16    4    התמחות מגמתסמינר ב  

  ברמת תואר שניקורסים  4 ללמוד    2    מודרכת קורס קריאה  

  32                            )מחוץ למחלקה    12                             ודת גמרעב  

    

          ----            -----  

          48            48  

  .השתתפות חובה בסמינר המחלקתי  

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  40%קורסים           : נתיב מחקרי

  45%עבודת גמר            

  15%בחינת גמר            

  

  80%קורסים         :       ללינתיב כ

  20 %בחינת גמר         

  

  

" לימודי תואר שני"ותחומי ההתמחות ניתן למצוא בחוברת , פרטים נוספים בנוגע להרכב הלימודים

או במייל , 08-6472005: טלפון, אלי שטרן' פרופ: או אצל היועץ ללימודי תואר שני, במחלקה לגיאוגרפיה

 sterin@bgumail.bgu.ac.il 

  geog@bgu.ac.il, 08-6461395סיגלית גורביץ : מזכירות המחלקה
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  חינוךהמחלקה ל

  )129סימן מחשב (        

 ראשון לתואר לימודים
 הלימודים מטרת    .1

 עם ,החינוכית המחשבה יסודות עם ה/התלמיד את להפגיש נועדו בחינוך ראשון לתואר הלימודים

 של היסוד מושגי ביסוס לאחר .החינוכית במערכת הפועלים הגורמים ועם וההוראה הלמידה היבטי

 החינוכיים התהליכים בהבנת ויעמיקו ם מגווני חינוך לנושאי יחשפו ידיםהתלמ אלה נושאים

  .ולקידומם להערכתם ובדרכים

 
 הלימודים מבנה  .2

  :הבאות במסגרות מוצעת התוכנית  

 )ז"נק 80(        ראשית מחלקה תכנית.   א        
 )ז"נק 54(        מחלקתית-דו תכנית   .ב        
  )ז"נק 28(     תמשני מחלקה תכנית   .ג        

  

  .פי שיטת הצבירה של נקודות זכות-הקורסים נלמדים על        

  .במחלקה ם תנאי קדם לשמיעת חלק מהקורסים שה, בתוכנית מצוינים שיעורי חובה מחלקתיים        

  .רשימת קורסי הבחירה מפורטת במערכת השעות של המחלקה        

   ראה (והחברה  הרוח למדעי הפקולטה בדרישות לעמוד ה/דהתלמי על ,המחלקה לדרישות נוסף        

  ).פרק הדן בדרישות הפקולטה        

  

  )ז"נק 80(  ראשית מחלקהחינוך כ 2.1

  .תוכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד במחלקה לחינוך במסלול ראשי

  מחלקה תוכניתב ללימודים תמועמדו להגיש ,בכך הרוצה ,ה/תלמיד רשאי  ,'שנה א חובות סיום לאחר        

  פי-על(' א שנה  בלימודי הטובים ביותר  הישגיםה בעלי ,למידיםת 15 - לכ מוצעת התוכנית  .ראשית        

  רשאי' לאחר סיום חובות שנה א ).'א בשנה המצוינים החובה קורסי כל של משוקלל ממוצע        

  .תר המחלקהעל גבי טופס המופיע בא בקשה להגישה /התלמיד        
  ז"נק 80 של בהיקף ,חינוך בשעורי תשתתף/ישתתף הראשית המחלקה תוכניתב ה/התלמיד        

  :מהמסלולים הבאים  אחדלהתמקד ב תוכל/יוכלו         

  

  פסיכולוגיה במערכת החינוכית      .א        

  ומדיניות חינוך חברה מנהל .    ב        

  .למידה ותוכניות לימודים, הוראה  .ג

  

    " אוניברסיטה בוגר"הוא  ראשית מחלקה בתכנית ה /לימודיו בסיום ה/תלמידת ה/מקבל התואר אותו     

  .ה/התמקד בו מסלולה בציון לחינוך במחלקה     

  .ולקורסי בחירה לסמינרים ברישום עדיפות ישנה בתוכנית לתלמידים    

  

  

  



208 
 

  מבנה הלימודים 

  'שנה א

  :שעורי חובה

  ז"נק  6      )שנתי(  ר כמותיות בחינוךמבוא לשיטות מחק

  

  :חובה לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים

  ז"נק  6      )שנתי(      מבוא למחשבת החינוך

  ז"נק  6      )שנתי(    מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

  ז"נק  6      )שנתי(    מבוא לסוציולוגיה של החינוך

  ז"נק  18                כ "סה

  

  'שנה ב

  :שעורי חובה

    ל"בין שלושת הקורסים הנמ הנוסףקורס ה

  ז"נק  6      )שנתי(        'שלא נלמד בשנה א

  ז"נק  3    )סמסטריאלי(  מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך

  ז"נק  3    )סמסטריאלי(              שיטות מחקר כמותיות בחינוך

  ז"נק  12                כ"סה

  

  'שנה ג

  :שעורי חובה

  ז"נק  4      )שנתי(    מבט ביקורתי -מערכת החינוך

  ז"נק  8      )שנתי(  )סמינר אחד במסלול הנלמד(סמינרים  2

  ,במסלול אותו בחרו קורסי בחירה 4 *  

  ז"נק  16      )שנתי(      ז "נק 4רס שווה  כל קו 

  ז"נק  28                כ"סה

  

  ז"נק  22        את יתרת הנקודות רשאי הסטודנט ללמוד

  .מתוך רשימת קורסי הבחירה  'ג' ב' בשנים א

  

  )ז"נק 45(  קתיתמחל-דוחינוך במסלול  2.2

. תוכנית זו מיועדת לתלמידים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה נוספת באוניברסיטה

  .ז במחלקה אחרת"נק 54- ז במחלקה לחינוך ו"נק 54התלמידים ילמדו 

  

 ** מבנה הלימודים        
  'שנה  א          

  :שעורי חובה       

  ז"נק  6      )שנתי(  מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך
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  :חובה לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים

  ז"נק  6      )שנתי(      מבוא למחשבת החינוך

  ז"נק  6      )שנתי(    מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

  ז"נק  6      )שנתי(    מבוא לסוציולוגיה של החינוך

  ז"נק  4      )שנתי(        1קורס בחירה 

  ז"נק  22                כ "סה

  

  'שנה ב

  :שעורי חובה

  ז"נק  3    )סמסטריאלי(  טות מחקר איכותניות בחינוךמבוא לשי

  ז"נק  3    )סמסטריאלי(              שיטות מחקר כמותיות בחינוך

  ז"נק  6                כ"סה

  

  'שנה ג

  :שעורי חובה

  ז"נק  4      )שנתי(    מבט ביקורתי -מערכת החינוך

  ז"נק  4      )שנתי(          סמינר 1

  ז"נק  8                כ"סה

  ז"נק  18              קורסי בחירה

  

  

  , אישיות: במסלול לפסיכולוגיה במערכת חינוכית חייבים ללמוד את הקורסים הבאים תלמידים*   

  .תפסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה קוגניטיבי, פסיכולוגיה חברתית

  .תלמידים במסלול מנהל חייבים ללמוד את הקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך*     

  חייבים לבדוק את דרישות הקדם של   –להמשיך לימודים לתואר שני תלמידים המעוניינים *     

  .התוכנית לה הם רוצים להציג את מועמדותם

המתודולוגים    ובמחלקה לחינוך ילמדו את הקורסים  לפסיכולוגיהסטודנטים הלומדים במסלול דו חוגי במחלקה * *

כמו גם את קורסי הבחירה ) ותיות בחינוךשיטות מחקר כמ; מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך(הכמותיים 

מבוא  :יםאת הקורס . במסגרת המחלקה לפסיכולוגיה) קונטיבית, התפתחותית, אישיות, חברתית(הפסיכולוגיים 

את הנקודות לתואר ישלימו בקורסי . לפסיכולוגיה של החינוך ומבוא לסוציולוגיה של החינוך ילמדו במחלקה לחינוך

  . בחירה
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 )ז"נק 28(  משנית מחלקהחינוך כ   2.3
 לתלמידים וגם אחרת במחלקה ראשית מחלקה בתוכנית הבוחרים תוכנית זו מיועדת לתלמידים         

 ).כללי. א.ב( .והחברה  הרוח במדעי  ללימודים כלליים במסלול הלומדים           
  ניתן) ז"נק 10(  הנקודות יתרת את ) ז"נק 18(' ללמוד את כל קורסי החובה של שנה א על התלמידים         

  .'ב', א שנים של הבחירה מקורסי לבחור         

  

  מבנה הלימודים        

  'שנה  א        

  :שעורי חובה       

  ז"נק  6      )שנתי(  מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך

  

  :חובה לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים

  ז"נק  6      )שנתי(      מבוא למחשבת החינוך

  ז"נק  6      )שנתי(    מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

  ז"נק  6      )שנתי(    מבוא לסוציולוגיה של החינוך

  ז"נק  4      )שנתי(        1קורס בחירה 

  ז"נק  22                כ "סה

  

  

  'שנה ב

  ז"נק  6      'שנה במתוך רשימת הקורסים של  קורסי בחירה

  

 בכל התוכניות מעבר תנאי .    3
 .החובה מקורסי אחד בכל לפחות 70 של סופי ציון  יקבלו אם רק לשנה משנה לעבור תלמידים יוכלו . 1         

 להמשיך  יוכלו לא ,חובה קורס באותו פעמיים )70 -פחות מ סופי  ציון קיבלו (תלמידים שנכשלו . 2  

  .במחלקה לחינוך הם את לימודי   

      .רסי החובה של השנה הקודמתקו כלמעבר משנה לשנה מחייב סיום . 3          

  

  וסמינרים בקורסים נהלים ודרישות     . 4  

 וסמינרים קורסים נהלי      4.1 

. המרצה י"ע אחרת נקבע אם אלא ,חובה היא סמינר בפגישות או בקורס התלמידים נוכחות .1

 20%- מ ביותר מוצדקת בלתי היעדרות. בשיעור התלמידים נוכחות את לבדוק רשאי המרצה

 .בקורס ה/תגרור את הפסקת הלימודים של התלמיד  השעוריםמ

 או הקורס חלקי שני את ללמוד תלמידים חייבים  במידה ומדובר בקורס או סמינר שנתי .2

 . הציון ידווח בסוף השנה לאחר מילוי כל מטלות הקורס, לימודים שנת באותה הסמינר

. הקורס נלמד  בה שנה אותה של בספטמבר 30 הוא סמינרים או עבודות להגשת אחרון תאריך .3

 .שינוי מועד זה בסמכות ועדת ההוראה של המחלקה בלבד

   ולקבל אישור     ברשותם עותק גיבוי להשאיר התלמידים  על קורס או סמינר  תעבוד הגשת בעת .4

   .הגשה ממזכירות המחלקה
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 קורסים דרישות     4.2
 .ן בבחינה תגרום הפסקת לימודים בקורסכשלו .  56ציון מעבר בבחינות הוא    .1          
 .תחשב כבחינה, השנתי הציון בחישוב יותר או 30%שמשקלה  חובה בקורס בית עבודת.  2          

   

 חזרה על קורסים     4.3
  ,קורס על חזרה ידי-על הציון את לשפר תלמידים שלא נכשלו בקורס אך רוצים .  1          

  ).סמינרים או בחירה קורסי לגבי ולא( חובה קורסי לגבי רק זאת ותלעש יוכלו                

  .ממנו חלק על ולא במלואו הקורס יחזרו על ,חובה קורס על תלמידים המבקשים לחזור.  2          

                                                                                                                  .חזרה על קורס תהיה אך ורק בשנה עוקבת.  3          

 
  .א.סיום חובות לב.       5

בחסות אוניברסיטת  מהמכללות תלמידים העוברים על לחינוך מהמחלקה .א.ב תואר קבל ל כדי   .1

 הראשון התואר לימודי במסגרת )ז"נק 18( החינוך מלימודי  1/3לפחות    ללמוד בגוריון בנג-בן

 .המחלקה לחינוך  באוניברסיטה  של

  עד ה המחלק למזכירות כך על  יודיעו. א.לתואר ב  חובותיהם את לסיים תלמידים המבקשים    .2

  .לכך המתאימים הטפסים את וימלאו  אותה שנה של דצמברב 31 - ה       
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  בחינוך לימודים לתואר שני                                            

  )129-2סימן מחשב (

  

 :התמחות תחומי ארבעהב מתמקדים לחינוך במחלקה  השני התואר לימודי

 תוכניות לימודים והוראההתמחות ב )1

 לקה לפסיכולוגיהתוכנית משותפת עם המח: החינוך במערכת פסיכולוגיההתמחות ב )2

 חינוכי ייעוץהתמחות ב )3

   החינוך ומדיניות חברה, מנהלהתמחות ב )4

  התמחות בתוכניות לימודים והוראה. 1

  : *מסגרת התמחות זו קיימות שתי תכניות לימודיםב        

  למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות . א

  "חינוכאים. "ב

  .ובתעודת המוסמך באישור הזכאות, םמצוינות בתדפיס הציוני אינן*  

  :כללי

תוך דגש על חשיפה למגוון נושאי , המגמה מיועדת לסטודנטים המעוניינים להתפתח במחקר בין תחומי בחינוך

סטודנט לכל . על פי התמחויות מורי המסלול או בכיווני מחקר שניתן למצוא להם מנחה במסלול ,לימוד

תוכנית זו תכלול קורסי  .המסלול וקורסים במחלקהבמגמה זו תיבנה תוכנית לימודים פרטנית מתוך קורסי 

החל משנת . קורסי מתודולוגיה וקורסי בחירה התומכים בכיוון המחקרי אותו בחר התלמיד, יסוד בחינוך

  .הלימודים הראשונה תפותח תכנית מחקר בליווי של מנחה ממורי המסלול

  תנאי קבלה

' מדעים וכו, אר הראשון במדעי הרוח והחברההמגמה קולטת סטודנטים בעלי רקע מגוון בלימודי התו

ממוסד אקדמי ) 'וכו B.A ,B.Sc ,B.Ed(יכולים להציג מועמדות בעלי תואר ראשון . בנתיב מחקרי םהמעונייני

למועמדים בעלי . מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון קבלה. לפחות 85בציון ממוצע של , מוכר להשכלה גבוהה

ן במקצוע השונה מחינוך תקבע תכנית השלמה לשנה אחת במסגרת לימודי ולבעלי תואר ראשו B.Edתואר 

  . השלמה לקראת תואר שני מתוך רשימת קורסי ההשלמה של המסלול

  

 ןעם מורים במסלול הקרובים לתחום העניי שבמגמה זו מוצע להתכתב בדואר אלקטרוני או להיפג םלמתענייני

רשימת המורים במסלול ונושאי מחקרם (מועמדותם למגמה  כדי לגבש יותר את הצגת, אותו הם רוצים לחקור

לטופס המועמדות יש לצרף מכתב כוונות המתאר את התחום אותו הם ).  מופיעים באתר המחלקה לחינוך

  .רוצים לחקור ואת הנימוקים לכך

  31.7.2008ההרשמה פתוחה עד 

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  75%קורסים           :נתיב כללי

  25%     גמרבחינת   

 50%קורסים                   :נתיב מחקרי
  50%עבודת גמר                                    
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  :לפרטים נוספים

 תכניות לימודים והוראה  התמחות  ר"יו קוזמניסקי אלי' דר
  ) בתיאום מראש( 72בניין  143חדר , 12-13' יום ב: שעת קבלה      

  ely@bgu.ac.il : ל"דוא   6461863: טלפון' מס   

  

  למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות. א

  תאור כללי

המגמה מציעה חקר . המגמה מכשירה חוקרים ואנשי שדה לקידום הלמידה וההוראה בעידן המידע

הלימודים . ותרבות ,קוגניציה, טכנולוגיה ומידע: תחומי המדגיש שלושה היבטים מרכזיים-ביקורתי בין

וכיצד תהליכים אלה מושפעים , תרבותי- והמחקר מטרתם להבין תהליכי חשיבה ולמידה בהקשרם החברתי

  . מתווך טכנולוגי

  

, המגמה מזמינה בחינה של למידה והכשרה בארגונים. היבטים אלה אינם מוגבלים למערכת החינוך

  . אוניםובהקשרי למידה לא פורמאליים כמו מוזי, בהשכלה גבוהה

  

קורסים עם אוריינטציה לשדה וקורסים מעשיים , מחקריים-מערך הקורסים כולל קורסים עיוניים

, כלי פיתוח, ניתנים קורסים על למידה והוראה עם טכנולוגיה, בפרט. העוסקים בפיתוח טכנולוגיה חינוכית

שיח למידה , מחשב תקשורת מתווכת, הערכה של סביבות למידה, פיתוח סביבות למידה,  שפה חזותית

  .עיצוב מידע ועוד, ועוצמה

  

  : המגמה מתאימה למגוון סטודנטים

למידת תחומי , תקשוב וחשיבה, סטודנטים המעוניינים במחקר בסוגיות הנוגעות בייצוגים ולמידה •

  .ונושאים דומים נוספים, דעת שונים בתווך כלים טכנולוגיים

ינים להשתלב בתחום זה והמעוניינים להעמיק סטודנטים העוסקים בהכשרה בארגונים או המעוני •

  .וסגולות הכשרה של כלים טכנולוגים שונים, את ידיעותיהם בנושאים כמו תיאוריות למידה

מורים מתחומי דעת שונים המשלבים תקשוב בהוראתם או השואפים לעשות זאת ורוצים לסגל  •

  .יבות טכנולוגיותדרכי עבודה מושכלים המבוססים על עקרונות של למידה והוראה בסב

  .מהנדסי תוכנה המעוניינים להתמקד בפיתוח לומדות ורוצים לקדם את ידיעותיהם בתחום החינוך •

  

  מבנה הלימודים

עם (נתיב מחקרי : לימוד שני נתיביב מתנהליםהלימודים במגמה ללמידה והוראה בסביבות טכנולוגיות 

  ). זהיללא ת(ונתיב כללי ) זהית

  

  :תכנית הקורסים

  'חובה לשנה א קורסי

  )ז''נק 4(   למידה והוראה עם טכנולוגיה 

  )ז''נק 4(                                  כלי פיתוח 

  )ז''נק 4(   מתודולוגיה מחקרית כמותית 
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  'קורסי חובה לשנה ב

  )ז''נק 4(פרקטיקום התערבות בבתי ספר 

  בלבד נתיב כללי –) ז''נק 6(               פרויקט  /מחקר סמינר

  נתיב מחקרי בלבד –) ז"נק 6(                                 עבודת גמר 

  

  'בשנה או ' מבין הקורסים הבאים המוגדרים כקורסי ליבה בשנה א 2יש לבחור 

  )אולם ייתכנו שינויים משנה לשנה, קורסי הליבה לרוב כוללים את הקורסים הבאים(

  )ז''נק 4(  הערכת סביבות למידה 

  )ז''נק 4(  ות ומחשבים יצירתי

  )ז''נק 4(  מארגנים גראפיים ולמידה

  )ז"נק 4(  עיצוב מידע 

  )ז''נק 4(  למידה ועוצמה , שיח

  

במסלול או במסלולים אחרים מקורסים , יתרת הנקודות ניתן לקחת כקורסי בחירה מקורסי הליבהאת 

ולטות אחרות על מנת תתכן אפשרות לתכנית אישית יותר עם קורסי בחירה ממחלקות ופק. במחלקה

   . להתאים לתחומי עניין ומסלולי התפתחות מקצועית ייחודיים

  

עבודת הגמר וקורסים בנושא (מומלץ לקחת את הקורסים הבאים ) עם תזה(לסטודנטים בנתיב המחקרי 

  :)המלצת המנחה לפי) תזה(

  )ז''נק 4(    מתודולוגיה מחקרית איכותנית 

  )ז''נק 4עד (    קריאה מודרכת 

  

  ליך הקבלהתה

יכולים להציג . ועוד, אומנות, מדעי המחשב, בוגרי חינוך –סטודנטים בעלי רקע מגוון המגמה קולטת 

. לפחות 85בציון של , ממוסד אקדמי מוכר להשכלה הגבוהה) B.A. B.e.d  BSc(מועמדות בעלי תואר ראשון  

עלי תואר ראשון במקצוע השונה ולב B.edלמועמדים בעלי תואר .מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון קבלה

מחינוך תקבע תכנית השלמה לשנה אחת במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני מתוך רשימת קורסי 

  . ההשלמה של המסלול

  

  .  31.7.2008עד  פתוחהההרשמה 

  

  :לפרטים נוספים

 טכנולוגיות בסביבות והוראה בלמידה המגמה ר"יו    טבק איריס' דר
  72בניין  157חדר  13-14' שעת קבלה יום ב      

   itabak@bgu.ac.il : ל"דוא 6461827: טלפון' מס
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 "חינוכאים. "ב
  ?למי מיועדת התוכנית

עבודה מסגרת בעלי יכולת לתקשר היטב עם נוער וילדים ב, חברתי-הם אנשים בעלי חזון חינוכי "חינוכאים"

התוכנית מיועדת למחנכים  . האישיים תוך הקשבה לצרכיהם,  בקבוצות קטנותו,  לימודבכיתות  ,פרטנית

  .ולמי שמעוניין להשפיע על מסגרות אלה ליותאפורמ-ליות ובלתיאבמסגרות פורמהעובדים כיום 

  

 –בעלי כושר ורצון להנהיג תהליכים חינוכיים , אך גם מעשיים-אנשי חינוך אידיאליסטיםלמגמה מתקבלים 

התוכנית מכוונת לסייע לתלמידים להעריך לחקור וליזום תוכניות . ת והארציתקהילתית הפרטניה הברמ

חלק מבוגרי התוכנית הם כיום ראשי תוכניות הכשרה  .תיאוריה ומעשהחינוכיות תוך התנסות בשילוב 

החינוך או יזמי פרויקטים חינוכיים ובעלי תפקידים במשטרה במשרד , מנהלי פנימיות, למורים ומדריכים

  .כשליש מהתלמידים כותבים תזות מחקריות וחלקם ממשיך בלימודי תואר שלישי. בעמותות חינוכיות

  

שסיימו לימודיהם במוסד אקדמי מוכר להשכלה ) ' וכו B.A  Bd,  B.Sc(יתקבלו בוגרים בעלי תואר ראשון 

דה ויזמים חינוכיים במקרים חריגים תישקל מועמדות אנשי ש. (לפחות 85גבוהה בציון ממוצע של 

  ). שהממוצע שלהם נמוך יותר

  

 יעדי התוכנית
דרכי עבודה המותאמות באופן ייחודי לצרכים ולדרכי תכנן מכשירה את בוגריה ל "חינוכאות"ה תוכנית 

, זאת .שינוי בבתי ספר ובמוסדות חינוךהתומכת בתהליכי וכן לפעולה  , הלמידה של כל תלמיד ותלמידה

 .מימוש הפוטנציאל הטמון בוו  -רגשותיו, שאיפותיו, חשיבתו, כישוריו–במרכז  תוך העמדת התלמיד
  

  אופני ההכשרה בתוכנית

ההבנה האקדמית של הקוגניציה , טפח יכולות אישיות של תלמידיה בתחומי המנהיגותשאף להתוכנית ת

דע מרחב של רפרטואר  מציגה היא  . נושאים חינוכיים תוך טיפוח יכולתם המקצועית ועולם הרגשי

הבנת המערכת , ליתאהתפתחות קוגניטיבית ואמוציונ, למידה: כגון, ומיומנויות בתחומים מגוונים

לתלמידים דרכי פעולה ייחודיות  התאמת, היכרות עם תרבויות שונות, שבתוכה מתפקד הלומדהחינוכית 

וי התכנון של ליוב "חינוכאות"בין היתר תעסוק ההכשרה ל. תוך התאמתן להקשרים שוניםשונים 

המצביעות על בעיות במערכת החינוך מתוך מבט ביקורתי  ובעבודות חקר , פרויקטים חינוכיים ויישומם

  . ומציעות פתרונות אפשריים ויוזמות לשינוי המצב

  

  שנתיים  םמשך הלימודי

, שילוב התנסות והעמקה תיאורטית במסגרות של עבודה סדנאית  :דרכי הלמידה

  .פרויקטים אישיים, מקרהניתוחי , סימולציות
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  תיאור התוכנית

או הכנה של , התוכנית מתבססת על ליווי אקדמי של העבודה החינוכית בתום העיסוק של הסטודנט

יושם דגש על הקניית כלי חשיבה . הסטודנט לעבודה חינוכית במסגרות שונות במהלך שתי שנות הכשרה

  . אורטית הרלבנטיתשיטות מחקר ורפלקציה ועל הכרת הספרות התי

  

  התנסות בעבודה חינוכית. א

  :התנסות זו תתבצע בשתי מסגרות

  התנסויות ממוקדות בשדה     . 1    

  קורס ניתוח אירועים. 2

  תחומים -4-2 - ' בממוקדות בשדה התנסויות . ב

  

החינוך הפועלים במסגרת קיימים  יםפרויקט שילוו ות קבוצתיותסדנאיתקיימו , בשנת הלימודים הראשונה

  . ויתכננו פרויקטים ויוזמות מסוג חדש והלא פורמאלילי אהפורמ

   

לרוב . פרויקטיםילמד הסטודנט לתכנן ולהעריך וליישם סדנאות במסגרת ה, בשנת הלימודים השנייה

הסטודנט יקבל הנחייה . בתחום העיסוק שלו או תוך בדיקת נושאים רלבנטיים במערכת בה הוא מועסק

  .או פרויקט גמר) גמר עבודת(ניתן יהיה לפתח לתזה  המוגדרת אות הסוגי  רוחקל אקדמית שתסייע לו

, קליטה תרבותית, אלימות, מוטיבציה, קשיי למידה: ונושאים שטופלו בתכנית בעבר הםתחומי התנסות 

תוכניות , תהליכים קבוצתיים, אוכלוסיות מיוחדות וייחודיות, )קבוצתית/משפחתית(מסגרת טיפולית 

בעיות בתפיסת התפקיד של אנשי חינוך במערכות , ציפיות מהמערכת, השכלת מבוגרים, ליאלא פורמ בחינוך

  .ועוד דרכים להעצמה או רעיונות חדשים להכשרה, שונות

  

תהליכי , שילווה בתהליכי פורמליזציה הכוללים שאילת שאלות, כל ההתנסויות יעובדו בתהליך סדנאי

  .גישה ביקורתית וחקרנות, ל הפעילויות יודגשו תהליכי חקרבכ. רפלקציה וקריאת חומר תיאורטי

  ז"קנ 4      סדנת התנסות בשנה הראשונה 

  ז"קנ 6          סדנת התנסות בשנה השנייה

  

  ניתוח אירועים .2

במיוחד עבור נבנתה קורס השוזר יחדיו מעשה ותיאוריה על ידי בחינת אירועים מספריית אירועים ש

בניתוח האירועים תידון . שיועלו על ידי התלמידים מעבודתם בעבר או בהווה וכן מאירועים, הקורס

  .וייחודיותו של הלומד וייבחנו דרכים לסייע לקידומ

  ז"קנ 2    ורס ניתוח אירועים בשנה הראשונה ק

  ז"קנ 4        ניתוח אירועים בשנה השנייה קורס 

  

  לימודים תיאורטיים

הקורסים . המחלקה לחינוך קורסים המוצעים על ידימספר מסגרת המרכיב התיאורטי בתוכנית יירכש ב

  :חובה לתלמידי התוכניתקורסי  הינםהבאים 

  "חינוכאות"יסודות ה. 1

  תאיכותיית מחקרמתודולוגיה . 2

  ". דמויות ויוזמות מופת בחינוך", " מבוא לחשיבה ביקורתית."3
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  .שאר הקורסים הם קורסי בחירה

  

  מבנה התוכנית

    שנייהשנה     הראשונשנה 

  'ב סדנת התנסות  ז"קנ 4  'א סדנת התנסות

כתיבת פרויקט (

  ) סיום

  ז"קנ 6

  ז"קנ 4  ניתוח אירועים  ז"קנ 2  ניתוח אירועים

  ז"קנ 4  1קורס בחירה   ז"קנ 4  "חינוכאות"יסודות ה

  ז"קנ 4  2קורס בחירה   ז"קנ 4  מתודולוגיה איכותית

חשיבה חינוכית ביקורתית 

  או 

  יות מופת יוזמות ודמו

  עבודת תיזה   ז"קנ 4

  קורסי בחירה 

    אוז   "נק 6

  ז"נק 6

 ז"קנ 18 שנייהכ שנה "סה  ז"קנ 18  ראשונה  כ שנה "סה

ללומדים (

בנתיב 

או ) המחקרי

ז "נק 24

ללומדים (

  )בנתיב הכללי

  

  

  לתוכניתקבלה 

 התואר הראשון וכןבנוסף ייבדק הרקע שלהם בלימודי . מועמדים לתוכנית יתבקשו לעבור ראיון קבלה

בוגרי מכללות יתבקשו  .במידת הצורך יידרשו לימודי השלמה. כזה אם יש פדגוגי/הכשרה וניסיון חינוכיים

  . להשלים קורסי מחקר מתואר ראשון שחלקם יוצעו במסגרת התוכנית

  .31.7.2008ההרשמה פתוחה עד    

  

  )עדת הקבלהעל פי החלטת ו(י השלמה שעשויים להידרש להלן רשימה של קורס

  )ז"נ 6(שיטות מחקר בחינוך  .1

 )ז"נ 3( מבוא למחקר חינוכי בשיטות איכותיות .2

 )ז"נ 3( כמותיות מבוא למחקר חינוכי בשיטות  .3

 )ז"נ 6( או סוציולוגיה של החינוך  מבוא למחשבת החינוך .4
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 85ע של סטודנטים שחויבו בהשלמת קורסים יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בתנאי שישיגו ציון ממוצ

  .לפחות בתום שנת ההשלמות

  

  

  :לפרטים נוספים

 "חינוכאים"ל ר המגמה"יו  אלכסנדר גד 'דר
  72בניין  156חדר   14-15' שעת הקבלה יום ב      

  gada@bgu.ac.il :  ל"דוא  6461864טלפון ' מס

  

  ת משותפת עם המחלקה לפסיכולוגיהתוכני: ךחינובמערכת ה פסיכולוגיההתמחות ב.  2

פסיכולוגים חינוכיים תואר שני כל סטודנטיםלהכשיר בפסיכולוגיה במערכת החינוך היא התמחות טרת המ

  .  לעבודה במערכות חינוכיות שונות

תוך התמקדות , חינוכיתשל הפסיכולוגיה ה תוכנית התמחות העוסקת בנושאי היסוד המציעהתמחות ה        

ומניעה של קשיים הערכה , קשורים לקידום התפתחות פסיכולוגית ורווחה נפשית במערכות החינוךם הבנושאי

או ממצוקות /והתערבות טיפולית בילדים הסובלים מתפקוד לקוי ואיתור  ;תפקודיים ורגשיים בקבוצות סיכון

  . רגשיות

ת ספרית וכי בתוך המערכת הביראיה אינטגרטיבית לפעילות הפסיכולוג החינ מקנה לתלמידיםההתמחות        

, רגשיים, תוך דגש על תהליכים התפתחותיים) 'וכו, חברה, קהילה, משפחה(ולמערכות הסובבות אותו 

   . ואחרים, מוטיבציוניים, חברתיים, קוגניטיביים

  

  לימודים בחטיבה יישומית או בחטיבה מחקרית   סטודנטיםבמסגרת ההתמחות מוצעים ל

  

  ?ותמי זכאי להגיש מועמד

למדעי במחלקה לפסיכולוגיה או במחלקה  לימודיםהתמחות תואר ראשון במסגרת  מושסיי סטודנטים ♦

בציון ז בפסיכולוגיה במסגרת תוכנית זו וסיימו "נק 54לאחר לימוד של לפחות  גוריון-בן' ההתנהגות באונ

  .לפחות בפסיכולוגיה 85של ממוצע 

עד לסיום  הםבתנאי שממוצע ציוני, ל"וכניות הנבת) הםלסיים את לימודי יםהעומד(' שנה גסטודנטים  ♦

ז בלימודי הפסיכולוגיה  "נק 40לפחות  וובתנאי שצבר, בלימודי הפסיכולוגיה 85ההרשמה אינו נמוך מ 

 ).לתואר שני םמועמדותאת  ים הסטודנטיםשל השנה בה מציע' הכוללים גם נקודות זכות מסמסטר א(
ממוצע פירוש הדבר ש.  לא יהווה יתרון בקבלה 87כולוגיה מעל ל ממוצע פסי, על פי מדיניות המחלקה  

  .87דינו כממוצע  87מעל 

בתואר  הםממוצע ציוניושלימודי השלמה בפסיכולוגיה באחת האוניברסיטאות בארץ  מושסיי סטודנטים ♦

  .לפחות 85 הוא הקודם

בפסיכולוגיה  ארצי כולוגיה הוא מעבר מבחן מיוןאחד מתנאי הקבלה לתואר שני בפסי: ם"מבחן מתא ♦

במקום  GRE subject -במקרים חריגים יתקבל ציון ה. (והערכה י המרכז הארצי לבחינות"שנערך ע

 .ם"מבחינת ציון המתא מגמה אם ישנו סף להרשמהלגבי כל יש לבדוק ). ם"במתא
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 ה/כירמ אש המגמהבתנאי שר, ל"במוסד אקדמי בחו הםימודילסיים ל יםאו עומד מושסיי מועמדים 

  :את המסמכים הבאיםאש המגמה המתאים להעביר לר מועמדיםלשם כך על ה. הקודמים הםבלימודי

  )םלימודימו במידה וסיי. (א.צילום תעודת ב

  ליון ציונים רשמי יג

  .ושם המרצה, ציון המוסד, של הקורסיםט מפור סילבוס

 GRE subject  ציון
עומדים  יםשל המועמד הםחלט שלימודיוויובמידה , ת פסיכולוגיה/יעבור לרכז יםשל המועמד םתיק

  .כמקובל הליך הקבלהת יחלבתנאי ההרשמה 

  

   :מסמכים נדרשים לתהליך ההרשמה ותנאי קבלה

 ם וממוצע פסיכולוגיה"ציוני מתא .1

  . ראיון אישי .2

 .)ואחת מהשדהאקדמית אחת ( – המלצותשתי  .3

 )עמודים 2עד (סיפור חיים שיכתב באופן חופשי  –ורות חיים ק .4

   )עד חמש שורות(  –ת כוונות צהרה .5

  מיון מועמדים

  .מועמדיםה על ידיוחומר הרקע המסופק , תהליך הקבלה מתבסס על שקלול של ההישגים האקדמיים

  

  : מבנה הלימודים

לעמוד  הסטודנטיםבמסגרת זו על   .ז"נק 48הם בהיקף של במערכת החינוך לימודי המוסמך בפסיכולוגיה 

חובות הקורסים הכוללים קורסי חובה לסיים את ו, י המסלול בפסיכולוגיהבדרישות הכלליות של לימוד

    .וקורסי בחירה

  : החטיבה היישומית

) 2( יסודות הפסיכולוגיה החינוכית) 1:  (הלימודים כוללת קורסי חובה ובחירה בשבעה תחומיםהתמחות 

אבחון והתערבות ) 5(ן בוצות סיכואיתור ומניעה בק) 4( עבודת פרקטיקום בתחנה פסיכולוגית) 3(עבודת הגמר 

  .יסודות החינוך) 7( ס ובקהילה"קידום האוכלוסייה הרחבה בביה) 6( טיפולית

.  ושני התחומים האחרונים כוללים קורסי בחירה, חמשת התחומים הראשונים כוללים קורסי חובה ובחירה

  . סטודנטים בחטיבה היישומית נדרשים לקחת לפחות קורס אחד מכל תחום

  

   :ורסי חובה בחטיבה היישומיתק

  ז"נק 4  שיטות מחקר למתקדמים במדעי ההתנהגות

  ז"נק 4  'אשנה פסיכודיאגנוסטיקה 

  ז"נק 4  'בשנה פסיכודיאגנוסטיקה 

  ז"נק 4  יסודות הקשר הטיפולי עם ילדים ובני נוער

  ז"נק 2   'פרקטיקום שנה א

  ז"נק 4   'פרקטיקום שנה ב

  ז"נק 4  תיאוריה והתנסות: חינוכית- ס כסביבה רגשית"הערכת בי

  ז"נק 4  תיאוריה והתנסות: חינוכית- ס כסביבה רגשית"התערבות מערכתית לשיפור בי
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  ז"נק 2  פסיכופתולוגיה

  ז"נק 2  תהליכי למידה בסביבה הבית ספרית

  ז"נק 2   מחקר והערכה של תכניות התערבות בחינוך

  ז"נק 0  )חובת השתתפות בכל שנות הלימוד(' ב-'סמינר מחלקתי א

  ז"נק 0  *אתיקה בפסיכולוגיה

  קורסי בחירה בחטיבה היישומית

  עבודת גמר 

  כ"סה

  ז"נק 12

  ז"נק 0

 ז"נק 48

  

  . מתקיים אחת לשנתיים*

  :מחקריתה חטיבהה

ם מחקריים שונים בתחומי במסגרת החטיבה המחקרית ניתנת לסטודנטים הזדמנות להעמקת הידע בהיבטי

ופיתוח היכולות המחקריות שיאפשרו להם להמשיך את התמחותם ללימודי , הפסיכולוגיה החינוכית

ת מטעם /תכנית הלימודים בחטיבה המחקרית תגובש בשנה הראשונה יחד עם יועץ . דוקטורט בתחום

  .  המסלול ותותאם באופן אישי לכל סטודנט

דים בחטיבה המחקרית מיועדת לסטודנטים המעוניינים להמשיך לעסוק חשוב להדגיש כי תכנית הלימו

  .  במחקר והיא אינה מהווה מסלול אלטרנטיבי למי שמעוניין לעסוק בפסיכולוגיה יישומית
ישנם מספר קורסים . מרבית קורסי החובה במסלול היישומי מוצעים גם כקורסי בחירה לחטיבה המחקרית

   .ידי החטיבה המחקריתיישומיים שאינם פתוחים לתלמ

  

  :מחקריתה חטיבהקורסי חובה ב

  ז"נק 4  שיטות מחקר למתקדמים

  ז"נק 4  מחקר איכותני

  ז"נק 2  מחקר והערכה של תכניות התערבות בחינוך

  ז"נק 0  )חובת השתתפות בכל שנות הלימוד(' ב-'סמינר מחלקתי א

  ז"נק 0  *אתיקה בפסיכולוגיה

  ז "נק 10  כ"סה

  . שנתייםמתקיים אחת ל*

  

  : סטודנטים בחטיבה המחקרית נדרשים ללמוד לפחות קורס אחד מהתחומים הבאים

  הוראה/למידה/קוגניציה -

  רגש ויחסים חברתיים /מוטיבציה -

  התפתחות -

  סטטיסטיקה למתקדמים  -

  יסודות החינוך -

  

  .בחירת קורסים נוספים תעשה בהתאם לתכנית האישית שתגובש עם היועץ* 

 ז צריכות להיות בקורסים בתחום הפסיכולוגיה או שיטות מחקר בחינוך או"נק 44, ז לתואר"נק 48מתוך * 

  .פסיכולוגיה
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  עבודת גמר

חבר סגל  תיבהנחי המחקרהצעת  .השנה הראשונה ללימודיםלהגיש את הצעת המחקר עד תום  יםעל הסטודנט

של  טעונה אישור )חבר סגל מהמחלקהמאוניברסיטה אחרת בשיתוף עם  או ( בדרגת מרצה מן המניין במחלקה

עד תום השנה את כתיבת עבודת הגמר  יםהסטודנט מוישלי הצעהלאחר אישור ה .ראש המסלול והפקולטה

ראש מסלול ובאישור הפקולטה , בהמלצת מנחה .30.6- ויגישו אותה לשיפוט לא יאוחר מה ללימודים נייההש

  . ית ללימודיםתאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השנה השליש

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%ממוצע הקורסים    

  50%עבודת גמר              

  

  .  בלבד' ם אוההרשמה להתמחות במועד ריש

  ראה פרסום במחלקה לפסיכולוגיה : גת מועמדותהצ

  

  

  :לפרטים נוספים

 החינוך במערכת התמחות בפסיכולוגיה ר"יו ויינשטוק מייקל 'דר
 )לפסיכולוגיה המחלקה עם משותפת תכנית(

   72בניין  162חדר 14:30-15:30' שעת קבלה יום ד

  micwein@bgu.ac.il: ל"דוא  6461872: טלפון' מס

  

  

  ייעוץ חינוכיהתמחות ב. 3

  תיאור כללי

ההכשרה . סגרות חינוכיות אחרותמכשירה יועצים חינוכיים לעבודה בבתי הספר ובמ התמחות בייעוץ חינוכי

ורכישת המיומנויות הנדרשות למילוי תפקיד היועץ , כוללת הכרת מערכת בית הספר על תפקידיה ותפקודיה

, אבחון תפקודם של תלמידים ,החינוכית ומרכיביה מיומנויות אלה כוללות אבחון המערכת. החינוכי

התכנית מעניקה לבוגריה תואר . ים יישומייםמיומנויות תקשורת מסייעת ודרכי התערבות ומחקר לצרכ

חטיבות , בוגרי התכנית מתקבלים לעבודה בייעוץ במסגרות בתי הספר היסודיים. מוסמך בייעוץ חינוכי

. חינוכית-וכן במסגרות חינוך לא פורמאליות ואחרות בהן נדרשת פרספקטיבה ייעוצית, הביניים והתיכונים

, פסיכולוגיה חינוכית, ם מהמחלקה לחינוך במסלולים לייעוץ חינוכיההוראה בתכנית מתבצעת על ידי מרצי

משרד החינוך מכיר בתכנית . וכן על ידי מורים מן החוץ המומחים בתחום הייעוץ החינוכי, הוראה ומנהל

  .אך מתנה את מתן הרישיון בתעודת הוראה, כבסיס לקבלת רישיון בייעוץ חינוכי
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  מבנה הלימודים

- עם תשתית אקדמית, Masters of Arts, M.A.(1(תוכנית אוניברסיטאית מקיפה  תכנית הלימודים היא

התכנית . מחקרי- אוריינטציה יישומית שהינה בעלת בסיס תיאורטימכשירה ל, רחבהקוהרנטית וייעוצית 

  :קיימים שני מסלולי לימודים). חמישה סמסטרים(נמשכת שנתיים וחצי 

נקודות זכות  48היקף של קורסים בללמוד  ב ה נדרשים הסטודנטים בנתי: )ז"נק 56( מחקרינתיב   .א

ולהשלים , לכתוב פרויקט סיום יישומי הכולל הערכת צרכים והתערבות, במשך שנתיים וחצי) ז"נק(

סיום מסלול . ז שתוגש לשיפוט עד תום השנה השלישית"נק 8בהיקף של ) תזה( עבודת גמר מחקרית

 . אפשר המשך ללימודי דוקטוראטזה בציון העומד בדרישת האוניברסיטאות מ

קורסים ללמוד נדרשים  2)ללא עבודת גמר(הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי  :)ז"נק 56( כללינתיב   .ב

לכתוב פרויקט סיום יישומי הכולל הערכת צרכים , ז במשך שנתיים וחצי"נק 56של בהיקף 

 . והתערבות

ובנוסף תצפיות ועבודת שדה מודרכת בהיקף , שבוע של לימודים עיוניים בכל) לפחות(ההכשרה כוללת יומיים 

ההכשרה כוללת יום אחד , בסמסטר החמישי. בכל אחת משתי שנות ההכשרה הראשונות, של יום אחד בשבוע

קורסי ) 1:  (סטודנטים בתכנית נדרשים ללמוד קורסים מארבע קבוצות הכוללות. לפחות של לימודים בשבוע

  .תכנים בעבודה חינוכית) 4(; תכנים בעבודת הייעוץ ) 3(; מיומנויות ייעוץ) 2(; ליבה

המבנה הכללי ודרישות הלימודים בתכנית אינם מאפשרים עבודה של למעלה מחצי משרה במהלך השנתיים 

בשבוע  מלאיםעל הלומדים להקדיש ללימודים שלושה ימים , במהלך שנתיים אלה. הראשונות ללימודים

  . לפחות

  תהליך הקבלה

בחינוך  )B.A(ובעלי תואר ראשון ניסיון חינוכי  ילהיות בעל הפוניםעל , לתכנית יםמועמדת על מנת להיו

או במדעי התנהגות מאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה להשכלה , בפסיכולוגיה, )מסלול פסיכולוגיה(

, בנוסף .תלפחו 90נדרשים לממוצע של .(B.Ed)  בעלי תואר ראשוןסטודנטים . לפחות 85גבוהה בממוצע של 

סטודנטים שלא  . על המועמד למלא את דרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה בנוגע לסטנדרטים באנגלית

למדו במסלולי פסיכולוגיה בתואר ראשון נדרשים להשלים את קורסי הקדם הבאים בטרם יוכלו להיחשב 

  :מועמדים לתכנית

  )ז"נק 4-6(מבוא לפסיכולוגיה .1

  )ז"נק 4(ת פסיכולוגיה התפתחותי. 2

  )ז"נק 4(פסיכולוגיה חברתית . 3

  )ז"נק 4(פסיכולוגיה של האישיות או פסיכופתולוגיה . 4

  )ז"נק 4-6) (שיטות מחקר, מבוא לסטטיסטיקה(בסיס בהבנה והסקה סטטיסטית קורס המקנה . 5

  )ז"נק 4-6) (איכותי כמותי או, מבוא למחקר חינוכי, כגון(קורס המקנה בסיס בחשיבה מחקרית . 6

      , מבוא לפילוסופיה, המבוא לסוציולוגי, כגון(בחברה  קורס המקנה בסיס בחשיבה על תהליכים. 7

  )ז"נק 4-6) (החינוך מחשבת 

   

                                                 
  .נן בעלות היקף ובסיס שוניםבייעוץ אשר הי M.Edתכנית זו מובחנת מתכניות המעניקות   1

נדרשים להגיש בקשה רשמית לשינוי סטאטוס ) תזה(תלמידים המתקבלים למסלול היישומי המעוניינים לכתוב עבודת גמר  2 
ת העומד בקריטריונים של המחלקה להנחית עבודת גמר המציין מוכנות להנחיה /על הבקשה להיות מלווה במכתב מחוקר. לימודי

  . ה/של התלמיד
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את הגשת המועמדות יש ללוות בשני מכתבי המלצה כאשר לפחות אחד מהם צריך להיות ממרצה 

מועמדים שעברו את שלב המיון . מפורטיםיש לצרף לבקשת המועמדות קורות חיים , בנוסף. באוניברסיטה

קורות חיים המבטאים : ההחלטה על הקבלה לתכנית מבוססת על ארבעה מרכיבים. הראשון יוזמנו לראיון

  . ראיונות והישגים אקדמיים,  המלצות, יעוציתיה נטציניסיון חינוכי ואורי

  תכנית הלימודים

   )בהתאם למסלול(קורסי חובה  6-7שנות הלימוד הסטודנטים נדרשים ללמוד שתי במהלך 

  :)של התכניתאו לימודי היסוד  קורסי הליבהחמישה מהם מוגדרים (

  ).ז"נק 8כ "סה(' שנה בו' שנה אכלי הערכה ליועץ  .1

 ).ז"נק 8כ "סה(' שנה בו' התנסות בשדה שנה א .2

 .'שנה ג, בסמסטר החמישי) ז"נק 4(מתיאוריה לפרקטיקה  .3

  :ממיומנויות היועץלק מוגדרים כח רביעי חמישי יםהקורס

 ).י הלימודנתיבחובה לשני (' בשנה א) ז"נק 4(מתודולוגיה איכותנית  .4

 ).עם תיזה, סטודנטים בנתיב המחקריחובה ל(' בשנה ב) ז"נק 4(מתודולוגיה כמותית  .5

  

. יעוץ והתואמים את דרישות התכניתעל הסטודנטים ללמוד קורסי בחירה המוצעים במסלול לי, בנוסף

  :על הסטודנטים ללמוד קורסים מתוך ארבע הקטגוריות הבאות לפי הפירוט הבא, במסגרת זו

  מיומנויות ייעוץ 

חינוכית בנוסף למיומנויות שהסטודנטים -יעוציתם הכשרה במיומנויות בסיס בעבודה קורסים אלה כוללי

, יום מפגש ייעוציהקורסים בקטגוריה הנוכחית כוללים מיומנויות כגון ק. רוכשים בקורסי הליבה של התכנית

והתמודדות עם קשיים רגשיים והתנהגותיים אצל , ודינאמיקה קבוצתית הנחיית צוות, אישי-ניהול מפגש בין

קורסים בני ארבע נקודות  שנייידרשו לבחור  המחקרי נתיבהסטודנטים ב, במסגרת ההכשרה. ילדים ומבוגרים

קורסים בני ארבע  לפחות שנייידרשו לבחור  )שומיהיי(הכללי  נתיבהסטודנטים ב. זכות כל אחד מקטגוריה זו

  .נקודות זכות כל אחד מקטגוריה זו

  

  תכנים בעבודת הייעוץ 

ובנושאים בהם יועצים נדרשים לעסוק , חינוכית-עוציתעוסקים בתכנים מרכזיים בעבודה היקורסים אלה 

מוטיבציה , חות קריירההתפת, תהליכי התפתחות תקינים ופתולוגים, באופן תדיר כגון לקויות למידה

. ותהליכים תרבותיים ובין תרבותיים בהקשרים חינוכיים, תהליכים חברתיים בהקשרים חינוכיים, ללמידה

. קורסים בני ארבע נקודות זכות כל אחד מקטגוריה זו שנייידרשו לבחור  המחקרי נתיבהסטודנטים ב

  קורסים בני ארבע נקודות זכות כל אחד  הלפחות שלושיידרשו לבחור  )היישומי(הכללי  נתיבהסטודנטים ב

  .מקטגוריה זו
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  תכנים בעבודה חינוכית

. חינוכית ולעבודה חינוכית באופן כללי-יעוציתבתכנים שונים הרלוונטיים לעבודה קורסים אלה עוסקים 

, טיבייםאק-תיאוריות והתערבויות הנוגעות לשימוש בסמים פסיכו, תכנים כגון, לדוגמא, קורסים אלה כוללים

היבטים , דרכי התמודדות מהגישה הסלוטוגנית, תיאוריות של התפתחות מוסרית, תיאוריות של למידה

, זהות ישראלית ומערכת החינוך, חשיבה ביקורתית על מערכת החינוך, למידה ארגונית, ארגוניים של בתי ספר

אך , לפחות קורס אחד הסטודנטים יידרשו לבחור. תרבותיים בבית הספר-ותהליכים והתערבויות רב

  .מקטגוריה זו, מקסימום שני קורסים

  

  פורטפוליו

כל הסטודנטים בתכנית נדרשים לקיים פורטפוליו אשר יסייע בארגון הידע הנלמד בתכנית תוך עיבוד 

  .ויצירת אינטגרציה, רפלקטיבי וביקורתי

  התנסות מודרכת בשדה ועבודה מעשית

העבודה תעשה . ף של יום בשבוע בשנה הראשונה והשנייההתנסות בשדה במסגרת התכנית תהיה בהיק

ספר לא רשאים למלא -סטודנטים העובדים בבית(תוך הדרכה צמודה של יועצת מומחית , הספר-במסגרת בתי

 ). הספר בו הם עובדים-את הדרישה הזאת בבית

  הרכב הציון הסופי לתואר

  75%      קורסים      :בנתיב הכללי

    25%            בחינת גמר

    50%      קורסים    :בנתיב המחקרי

  50%עבודת גמר                 

  :לפרטים נוספים

 חינוכי ביעוץ התמחות ר"יו    קפלן אבי 'דר
   72בניין  165חדר  12-13' שעת קבלה יום א      

  akaplan@bgu.ac.il: ל"דוא 6461720: טלפון' מס

  ומדיניות החינוך חברה הלמנב תמחות ה 4

מצוינות  האינ( חינוךבתכנית להערכה ומדידה במערכות  ללמודקיימת אפשרות במסגרת התמחות זו 

  .)באישור הזכאות ובתעודת המוסמך, םבתדפיס הציוני

  

  :התמחותה מטרת

הן , להכשיר למערכת החינוך סגל בכיר בעל השכלה רחבה הן בתחום המדיניות בישראל ובעולם .1

 .ם תיאוריות ארגוניות והן בתחום תהליכים חברתיים קהילתייםבתחו

  .להציג בפני הסטודנטים במסלול רפורמות וחידושים בשדה המנהל והחברה .2

  .לספק התנסויות משמעותיות בתחום המנהל והקהילה .3

  .וקהילות בישראל, מדיניות חינוכית, ליצור מוקדי מחקר בתחום מנהל .4
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 :קבלה תנאי

 בציוןמאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה  מחלקה או חוג בכל (B.A)ראשון תואר .1

 .לפחות 90בממוצע של  ).(B.Ed תואר ראשון. לפחות 85 של ממוצע

 .וראיון המלצה מכתבי, מתבסס על הישגים לימודיים בתואר ראשון  קבלה/המיון תהליך .2

 בהשלמות יחויבו יתלתכנ חיוניים מקצועות חסרים שלהם האקדמי שברקע סטודנטים .3

 .השני התואר לימודי של השעות במניין יחושבו לא אלו לימודים. בהתאם
                   

  )פ החלטת ועדת הקבלה"הנדרשים ע( השלמה  קורסי

  )ז"נק 6(מבוא לסוציולוגיה של החינוך  .1

  )ז"נק 6(שיטות מחקר בחינוך  .2

 )ז"נק 6(מבוא למחקר חינוכי איכותי כמותי  .3
  

כתיבת (ונתיב מחקרי ) בחינה+פרויקט גמר(נתיב כללי  -במסלול זה מתנהלים בשני נתיבי לימוד  הלימודים

  )).  תזה(עבודת גמר

  )ז"נק 42(  נתיב  כללי

  :מהם* נקודות  42קורסים בהיקף של  .1

 'חובה שנה א –) ז"נק 2(תיאוריות בסיסיות במנהל החינוך  -

 'חובה שנה א –) ז"נק 2(מדיניות חינוכית   -

 'חובה שנה א –) ז"נק 4(דולוגיה מחקרית איכותית מתו -

 חובה  –) ז"נק 4( מבוא לכלכלה ללא כלכלנים  -

 חובה  –) ז"נק 6(קורס הערכת פרויקטים  -

 . ז קורסי  בחירה במסלול"נק 20 -

 ). במחלקה לחינוך(ז קורסי בחירה מחוץ למסלול "נק 4 -

 .ות השמיעה לתוארלאחר סיום חוב, בתום השנה השנייה ללימודים –בחינת גמר  .2
  

 )ז"נק 42(  נתיב  מחקרי
  :ז מהם"נק 36שמיעת קורסים בהיקף של .1

 'חובה שנה א –) ז"נק 2(תיאוריות בסיסיות במנהל החינוך  -

 'חובה שנה א –) ז"נק 2(מדיניות חינוכית  -

 'חובה שנה א –) ז"נק 4(מתודולוגיה כמותית  -

 'חובה שנה א –) ז"נק 4(מתודולוגיה איכותית  -

 חובה  –) ז"נק 4( א לכלכלה ללא כלכלנים מבו -

 . ז קורסי בחירה במסלול"נק 16 -

 ). במחלקה לחינוך(ז קורסי בחירה מחוץ למסלול "נק 4 -

את עבודת הגמר על הסטודנט להגיש בתום השנה השנייה . ז"נק 6בהיקף של ) תזה(עבודת גמר  -

ישור ועדת מוסמכים ר ועדת מוסמכים מחלקתית ובא"יו, בהתאם להמלצת מנחה. ללימודים

 . פקולטית תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים
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א ובאישור ועדת .בלימודי המ 90לנתיב מחקרי מותנה בציון ממוצע ) יישומי(מעבר מנתיב כללי  -

 .  המוסמכים של המסלול
ין מורי המסלול בדרגת מרצה על הסטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי לבחור מנחה מב –) תזה( עבודת גמר

  . הסטודנטים בהנחיית המנחה יכינו הצעה לעבודת מחקר. ומעלה

לכשתאושר ההצעה . ההצעה תוגש באמצעות המנחה לדיון בפני קורא אחר עד תום הסמסטר השני ללימודים

  . יתחיל הסטודנט בעבודה בהדרכת המנחה

 . מיום הגשת ההצעה לדיון, לכל היותר, דשייםקוראי העבודה חייבים לאשר או לדחות את ההצעה תוך חו
  

  : לפרטים נוספים

 החינוך ומדיניות חברה ,במנהל ר התמחות"יו  אופלטקה יזהר 'דר
  72בניין  170חדר    13-14' יום בשעת קבלה       

  oplatkai@bgu.ac.il: ל"דוא  6461874טלפון ' מס

  

  דידה במערכות חינוךומ הערכה  .א

תהליכי קבלת , מדיניות, תוכניות, מקנה כלים תיאורטיים ויישומים למדידה והערכה של פרויקטים תכניתה

המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק . הדרושים למנהלים ומבצעים בכל רמות הארגון, החלטות והישגים

כמו גם מעשיות כמו , יאורטיות ואתיותבנושאים הכוללים סוגיות ת, בהערכה ומדידה של מערכות חינוכיות

כל זאת תוך שיתוף הלקוח . ותמיכה ביישום המלצות הערכה, מתן משוב, איסוף וניתוח נתונים, תכנון הערכה

מכשירה התכנית חוקרים , בנוסף. ושיפור תהליכים, קבלת החלטות, וקידום מיומנויותיו בניהול מבוסס ידע

  .של תחומי הערכה ומטא הערכה

  

  לתכנית קבלה

 בציוןמאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה  מחלקה או חוג בכל ראשון תואר .1

 .לפחות 90בממוצע של  .B.Edבוגר . לפחות 85 של ממוצע

 .וראיון המלצה מכתבי, מתבסס על הישגים לימודיים בתואר ראשון  קבלה/המיון תהליך .2

 בהשלמות יחויבו לתכנית יונייםח מקצועות חסרים שלהם האקדמי שברקע סטודנטים .3
  .השני התואר לימודי של השעות במניין יחושבו לא אלו לימודים. בהתאם                 

  

  )ז"נק 42( התכניתמבנה 

  : הלימודים במסגרת המגמה במדידה והערכה מתקיימים בשני נתיבי לימוד

  . ז"נק 6גמר בהיקף  ועבודת ז"נק 36 קורסים בהיקף - נתיב מחקרי 

  .בחינת גמר+ פרויקט גמר ז הכוללים"נק 42קורסים בהיקף  - נתיב כללי 

  

  תוכנית הלימודים

  : קורסי החובה כוללים

  , שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות -

  , תורת המבחנים -

  , הערכת פרויקטים -

  תיאוריה של הערכה -
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 אתיקה של הערכה -

  למידת מושא הערכה חדש  -

  חשיבה מדעית ביקורתית -

  א כלכלניםמבוא לכלכלת לל -

  .מערכות ארגוניות ותחומים משיקים, קורסים נוספים שעוסקים במבנה מערכת החינוך -

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  ממוצע קורסים   נתיב כללי

    15%    בחינת גמר  

  50%     קורסים  נתיב מחקרי

  50%     עבודת גמר  

  

  :לפרטים נוספים

 ידה במערכות חינוך להערכה ומד המגמה ר"יו   רוזליס-לוין מירי' דר
  72בניין  136חדר   13-14' שעת קבלה יום ב      

  rozalis@bgu.ac.il: ל"דוא  6461880: טלפון' מס

  

  

 תואר שני, מזכירות המחלקה לחינוך
  :שעת קבלה, מיקי לייב

  09:45-12:15' יום ב

  09:45-12:15' יום ד

  09:45-12:15' יום ה

  

  6461865/4: טלפון,  72בניין  149חדר 

  laiv@bgu.ac.il ,educ@bgu.ac.il : ל"דוא

 
  :כתובת אתר המחלקה באינטרנט

cmsprod.bgu.ac.il/humsos/departments/eduhttp:///  
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  לימודי תעודת הוראה       

  )130סימן מחשב (

  

למורים , שנתי- וחד, לסטודנטים, שנתי- דו: היחידה לקידום המקצועיות בחינוך מפעילה שני מסלולים

הכשרת פסיכולוגים הדומות ל, אלו הן תוכניות לרכישת מקצוע. ולקבוצות ייחודיות חסרי תעודת הוראה

  .מאבחנים דידקטיים ועובדי סיעוד, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים, חינוכיים

אשר מודגמים , המיזוג של תיאוריה ויישום נעשה בסדנאות שבהן מוצגים היבטים תיאורטיים

בצורות של מחקרי פעולה קטנים ופיתוח וניסוי של , ומיושמים בהתנסויות של המשתתפים

  . הוראהתוכניות 

הוראה קבוע  ןרישיו  ממשרד החינוך והתרבות ללקב המאפשרת תעודת הוראההבוגרים מקבלים 

  ).ז"למספר ל של משרד החינוך "חוזר המנכבתנאים שנקבעו ב(

      

הראשון  שנות לימוד לתואר 2להירשם כל סטודנט שסיים לפחות  יכול ללימודי תעודת ההוראה

   :באחת מן המחלקות הבאות

מחשבת עם , ספרות עברית, לשון עברית, מקרא: ז אקדמיות"נק 45של לפחות בהיקף  •

, אנגלית, גיאוגרפיה, )מדעי המדינה(פוליטיקה וממשל , היסטוריה, ארכיאולוגיה, ישראל

  .תקשורת, מזרח תיכון ,אומנות, פילוסופיה

ז "נק 80קף של בהי, ומדעי ההתנהגות) פסיכולוגיה חינוכית –במסלול מצטיינים ( חינוךבמחלקות  •

  .לפחות 80לפחות ובממוצע של 

, מדעי המחשב, גיאולוגיה, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה: במקצועות הפקולטה למדעי הטבעתלמידי  •

  .ומתמטיקה נדרשים לתוכנית חד מחלקתית

רשאים לקבל תעודת הוראה במקצועות , מאוניברסיטאות בארץ הפקולטה להנדסהבוגרי  •

י המחלקות "חשבים ובלבד שישלימו את הקורסים הנדרשים עמתמטיקה ומ, מדעי הטבע 

 .הרלוונטיות

ומעלה  85-בעלי ציון סופי מ, מאוניברסיטה מוכרת בארץ בעלי תואר ראשוןסטודנטים  •

 .ז"נק 36בהיקף של  –התנסות בהוראה +רשאים ללמוד את התוכנית בשנה אחת 

ומעלה יכולים להירשם  85-ם משציוניהם ה, שנה שנייה ללימודיהם לתוארבתום סטודנטים  •

  .ז"נק 38בהיקף של  –התנסות בהוראה + סמסטרים  3לתעודת הוראה למסלול של 

  

  .ז"נק 32שנתי למורים -ז ובמסלול החד"נק 40 - 36שנתי היקף הלימודים הוא - במסלול הדו

י "כפי שייקבע ע(פתיחת התוכניות למצטיינים מותנית במספר מינימאלי של מתקבלים 

  )רסיטההאוניב

  . במדור רישום המסלולים היאההרשמה לכל 
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  , שימו לב

י "כפי שייקבע ע( של מתקבלים ימינימאלפתיחת כל אחד מן המקצועות מותנית במספר  •

  . ויתכנו שינויים בתוכנית אם הנסיבות באוניברסיטה יחייבו זאת) האוניברסיטה

ל סטודנט דרישות נוספות שאינן תקנות משרד החינוך והתרבות ותנאי הרישוי מטילים על כ •

  .לימודי תעודת הוראהבאחריות 

יירשמו אליהם במחלקות , י משרד החינוך"עפ, מי שיידרשו להשתתף בשיעורי השלמה •

  .ל בהתאם"המתאימות וישלמו שכ

  .ב"י-א"שיון הוראה לכתות ייר תואר שני כדי לקבל משרד החינוך רשאי לדרוש •

צריך לעבוד בהוראה בשנת ) שיש לו תעודת הוראה(חדש כל מורה פ החלטת משרד החינוך "ע •

מורים כאלה . הוראה ןכתנאי לקבלת רישיו, בהיקף של שליש משרה לפחות', סטאג

את הנוסח  .בת שעתיים שבועיות לאורך שנת לימודים אקדמית' משתתפים בסדנת סטאז

' הסטאז לעסוק בהוראה ניתן לראות באתר ןהמלא של ההחלטה וההליכים לקבלת רישיו

 www.education.gov.il/staj. 

   המסלול הדו שנתי  .א
  תנאי הקבלה

 •75 בציון ממוצע של , מכל אוניברסיטה בארץ שנתיים אקדמיות מלאות בלימודים לתואר ראשון  .1
   .לפחות          

  .הצלחה בבחינה בהבעה בכתב ובראיון האישי .2

ל בעלי ממוצע "ההחלטה על קבלתם של מועמדים ממכללות אקדמיות או אוניברסיטאות מחו .3

 .של היחידה ההוראהלפחות תובא לדיון בועדת  75תואר של 
 , מתמטיקה ומדעי המחשב, אנגלית, היסטוריה, סטודנטים להוראת מקרא. 4  

  .ואזרחות חייבים  בלימודי השלמה כמפורט להלן     

  ללא בחינות( יתקבלו אוטומטית •85בעלי ממוצע תואר מעל , מהאוניברסיטאות בארץסטודנטים . 5 

 .עד שבועיים מיום קבלת מכתב הקבלההקבלה מותנית בתשלום מקדמה . ) כניסה     
  

  בנה הלימודיםימשך ומ

     .אלא אם נאמר אחרת, ביחידה לקידום המקצועיות בחינוך יש חובת נוכחות בכל השיעורים

  .ז אקדמיות"נק 40עד  שלהיקף בהוראה ב התנסותו עורי חובהיש ישנם, נמשכים שנתיים הלימודים

כאשר ההתנסות בהוראה בבית הספר  ,16:00-8:00בשעות ', ה ימהלימודים בי בשנה הראשונה

  .18:00-14:00בשעות ', אבימי ו, 8:00-12:00מתקיימת בשעות 

בבית ספר בהוראה  תנסותה ויום נוסף של 18:00-12:00בשעות , 'איום  הלימודים הואיום  השנייהבשנה 

פ "ס ע"במקרים חריגים תאושר התנסות בבי(על פי קביעת היחידה , כ"בסהש "ש 6בהיקף של , על יסודי

  ). הצעת הסטודנט

  .10:00יתחילו את לימודיהם בשעה ) י מטה/ראה(' סטודנטים שיהיו זכאים להשתתף בסדנת הסטאז

  .ות במסגרת עבודתם בבית ספרםוימלאו את מטלות ההתנס

                                                 
  .הממוצע מחושב  לפי שלושה סמסטרים ראשונים', לסטודנטים בשנה ב •

 בכפוף לשינויים** 
  .תחליף את הסדנה היישומית למשתתפים אלו' סדנת הסטאז. בלבד' למשתתפים בתוכנית הסטאז*** 

  
  



230 
 

  תוכנית הלימודים

  

  'שנה ב                'שנה א  

  

  ז"נק 4  ניהול כיתה ושונות לומדים    ז"נק 4      סדנה להוראת מקצוע        

  ז"נק 4  אזרחי- ערכי- חינוך חברתי     ז"נק 4      התנסות בהוראת המקצוע

  ז"נק 2  במקצוע ההוראה הכנת חומרים    ז"נק 4  היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בהוראה

   ז"נק 4  סדנא יישומית של חינוך חברתי    ז"נק 2          מדידה בחינוך

    וניהול כיתה                

  ז"נק 4      **' סדנת סטאז    ז"נק 2        שונות בין לומדים

  ז"נק 2      ס"התנסות בביה    ז"נק 2      סוגיות קריירה בבית הספר

  ז"נק 2      היבטים ארגוניים של בית הספר

  ז"נק 2        גיה של הלמידהפסיכולו

  ז"נק  16                 כ"סה    ז"נק 22            כ"סה

  

  

  ולקבלת תעודת הוראה' לשנה ב' מעבר משנה אהתנאי 

  .בסמינר הדידקטי ובהתנסות במקצוע ההוראה, לפחות, 70ציון   .1

 .'בלימודי שנה א, לפחות, 70 ממוצע של ציון  .2

  .'בהתנסות של שנה בו' בסדנת הסטאז, לפחות, 70ממוצע של ציון   .3

  .'ושנה ב' בכל לימודי שנה א, לפחות, 70ציון ממוצע משוקלל של   .4

  למורים בעלי ותק בהוראה חד שנתיה מסלולה.  ב

  ומשך הלימודים מבנה

 .  )ז"נק 32( הוראהרים ותיקים חסרי תעודת למו. א המסלול נועד •
  .)ז"נק 38-40( ח"תעודת הוראה במדה, ופסיכולוגיהלבעלי תואר שני בייעוץ חינוכי . ב                          

 32בהיקף של , התוכנית כוללת שיעורים דידקטיים המכוונים לתחום הידע וקורסים פדגוגיים כלליים •

ייתכנו ביקורים של סגל היחידה . חלק מן השיעורים משותפים לסטודנטים משני המסלולים. ז"נק

  .החד שנתיוהסטודנטים בבתי הספר של המורים במסלול 

מותנית במספר מינימלי של  ,סמינרים הדידקטיים למקצועות ההוראה השוניםפתיחת כל אחד מן ה •

  ).י האוניברסיטה"שיקבע ע( מתקבלים

, י תנאי הרישוי של משרד החינוך"עפ, )י עמוד הבא/ראה(מי שחייב בשיעורי השלמה בתחום הידע  •

  .נות האוניברסיטהיירשם במחלקות המתאימות וישלם שכר לימוד לפי תק
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  הקבלה תנאי

  :מורים יתקבלו

 , לפחות, אקדמיות ז"נק 52( מאוניברסיטה מוכרת בארץ, תואר ראשון במקצוע ההוראה בעלי  .א
  .ומעלה 70בממוצע תואר , )במקצוע ההוראה      

  .ע"או בחט/ו ב"בחטבהוראה  לפחותשל שנתיים  ותק   .ב

  .בית הספר מנהל י"ע מומלצים   .ג

 ).ז"תשס(ה מובטח בבית ספר לשנת הלימודים הבאה מקום עבוד   .ד

 .בחינת כושר ההבעה בכתב  .ה

 ראיון אישי  .ו

 . לתוכנית ההוראה במדעי  החברה יוכלו להירשם בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי ובפסיכולוגיה  .ז
  , לתואר שני, המועמדותם של סטודנטים בשנת לימודיהם השניי לבמקרים חריגים תישק       

 .עות אלובמקצו        
  

        .הוא תנאי לקבלת תעודת הוראה 70ציון ממוצע שנתי 

  ).השלמות א כוללל( אקדמיתשכר לימוד לשנת לימודים  100%: התוכנית עלות

  

  משך ומבנה הלימודים

  .יומיים בשבוע, הלימודים נמשכים שנה אקדמית מלאה

  12:00-18:00'  האו      20:00-14:30'  ג,    20:00-12:30'   א: ימים

   
  במחלקות האקדמיות השלמה שיעורי      

להם נדרש להירשם כחלק מחובת לימודים לתעודת , עורי ההשלמהישהשתתפותו בל אחראיסטודנט כל 

  ).אנו מציעים לשמוע אותם כחלק מהלימודים הכלליים של התואר. (הוראה

  היסטוריה

  ,ימי הביניים  ,עת חדשה :מבואות  מהיסטוריה כללית: לתלמידי היסטוריה של עם ישראל

  .עתיקההעת ה       

  )התקופות 3( מבואות מהיסטוריה של עם ישראל: לתלמידי היסטוריה כללית

  

  מקרא 

  .כפי שייקבע על ידי המסלול להוראת מקרא במחלקה למקרא

  

  מתמטיקה ומדעי המחשב

ול להוראת לומדים במסללמי שאינם , מדעי המחשבאו המחלקה למתמטיקה כפי שייקבע על ידי 

  . )בפקולטה למדעי הטבע(מתמטיקה ומדעי המחשב 

  .הינו קורס חובה לכל הלומדים להוראת המתמטיקה, "בעיות נבחרות במתמטיקה"הקורס 

  

   אנגלית 

  בלשנות מיושמת
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  אזרחות

  ז"נק 4       –חינוך ערכי ואזרחי 

  ז"נק  2     –מדינה וחברה , משפט

  ז"נק 2       -מדינה וחברה , דת

  ז"נק 2    -דמוקרטיות  תתיאוריו

  ז"נק 4   –מיזם + מבנה החברה הישראלית 

  מדעי החברה

  

       פסיכולוגיה         

     טיביתניפסיכולוגיה קוג

     פסיכולוגיה התפתחותית

     פסיכולוגיה חברתית

          פסיכולוגיה של האישיות

  

  

  

  

 

  סוציולוגיה

  סודות הסוציולוגיהי
  ה חברתי של ישראלמבנ

  הפרט בחברה
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  פילוסופיההמחלקה ל

  )131סימן מחשב (
  לימודים לתואר ראשון

  מטרת הלימודים

מטרת . המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכונות שונות

להציג בפני התלמיד את תורותיהם ומפעלם של גדולי הפילוסופים הקלאסיים : הלימודים במחלקה כפולה

כדי התמודדות עם בעיות פילוסופיות -ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך-ולפתח אצל התלמיד כלי והמודרניים

  .שונות

  

  מבנה הלימודים

  :תוכניות לימוד ארבעהלימודים במחלקה מתקיימים על פי 

  .ז"נק 80 – ראשיתתכנית   .א

  .ז"נק 54 – מחלקתית- תכנית דו  .ב

 .ז"נק 28 - משנית מחלקה   .ג

 ).181סימן מחשב (ז "נק 14 –חטיבה   .ד
  

  החובות בתוכניות הלימוד השונות

  ז "נק 80 :פילוסופיה בתכנית מחלקה ראשית.   א

  ז"נק 54 :מחלקתית-פילוסופיה בתכנית דו  .  ב
  

  'חובות שנה א

  ז"נק 2                        מטאפיסיקה - מבוא לפילוסופיה . 1

  ז"נק 2          אתיקה ופילוסופיה מדינית –מבוא לפילוסופיה  . 2

  ז"נק 4                   )'ב- 'א(קריאה וכתיבה : גיל במבוא לפילוסופיהתר. 3

  ז"נק 6          )'ב- 'א(תרגיל + תולדות הפילוסופיה היוונית . 4

  ז"נק 3              תרגיל) + 'א(מבוא ללוגיקה . 5

  ז"נק 3      תרגיל +תביקורתיחשיבה   אותרגיל  ) + 'ב(מבוא ללוגיקה . 6

  

  'חובות שנה ב

  ז"נק 4          )'ב- 'א(מדקארט עד קאנט : פילוסופיה החדשה

  ז"נק 4        )'ב-'א(מדקארט עד קאנט : תרגיל בפילוסופיה חדשה

  

  לבחור שניים מתוך ארבעת קורסי ' ל חייב כל סטודנט לשנה ב"בנוסף לקורס הנ

  :המבוא הבאים

  ז"נק 3              מבוא לפילוסופיה של הלשון. 1

  ז"נק 3              מבוא לפילוסופיה מדינית. 2

  ז"נק 3              מבוא לפילוסופיה של הנפש. 3

  ז"נק 3                מבוא לאסתטיקה. 4
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  'חובות שנה ג
  ז"נק 6          )'ב- 'א(הזרם הקונטיננטלי : פילוסופיה חדישה

  ז"נק 6                                  )'ב-'א(  האנליטי הזרם : או פילוסופיה חדישה

  

  ז"נק 8  עד          .י בחירתוסמינרים לפ  בשניכל תלמיד חייב להשתתף 

  

  .  המחלקה לפילוסופיה באישורסטודנטים במחלקה ראשית רשאים לקחת קורסי בחירה במחלקות אחרות 

  

  )ז"נק 28( פילוסופיה בתכנית מחלקה משנית 

  'חובות שנה א

  ז"נק 2                          מטאפיסיקה - מבוא לפילוסופיה 

  ז"נק 2          ה מדיניתאתיקה ופילוסופי –מבוא לפילוסופיה  

  ז"נק 4        )'ב- 'א(קריאה וכתיבה : תרגיל במבוא לפילוסופיה

  

  :אחת מן האפשרויות הבאות

  ז"נק 6        )'ב- 'א(תרגיל + מבוא ללוגיקה . 1

  ז"נק 6        תרגיל+  תביקורתיתרגיל  וחשיבה ) + 'א(מבוא ללוגיקה . 2

  ז"נק 6        )'ב-'א(תרגיל + מבוא לפילוסופיה יוונית . 3

  

      'חובות שנה ב

  ז"נק 4        )'ב-'א(מדקארט עד קאנט : פילוסופיה חדשה

  )ז"ההשתתפות בתרגיל אינה חובה ואינה מקנה נק(

  ז"נק 3        'אחד מקורסי המבוא של שנה ב

  

  'חובות שנה ג

  ז"נק 3-4        סמינר אחד לפי בחירת התלמיד

  ז"נק 3-4        שעורי בחירה סמסטריאלים

  

  

  .)147מחשב  'מס ,לשעברכללי . א.ב( תחומיים- רבלתלמידים הלומדים במסלול לימודים  תכנית זו מיועדת גם
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  בפילוסופיה לימודים לתואר שני

  )131-2סימן מחשב (

  

  מטרות לימודי התואר השני במחלקה לפילוסופיה

  :לתכנית לימודי התואר השני בפילוסופיה שלוש מטרות

הניתוח והמחקר של -לשכלל את כלי, אר הראשון בפילוסופיהלהרחיב ולהעמיק את לימודי התו  )א(

להמשיך לפתח אצלם מחשבה עצמאית ביקורתית ולאפשר להם להתמחות , לפילוסופיה הסטודנטים

  ;בנושאים ספציפיים

בשים לב לכך כי , פעולה עם מחלקות אחרות באוניברסיטה-תחומיים בשיתוף-לתרום ללימודים בין  )ב(

, פילוסופיה של המתמטיקה, כגון אלו הנדונות בפילוסופיה של המדע(שונות סוגיות פילוסופיות 

נוגעות במישרין בתחומי ) ועוד פילוסופיה של האמנות, פילוסופיה של ההיסטוריה, הרוח פילוסופיה של

  ;מחקר של מחלקות אחרות

  .הספר התיכון-להכשיר מורים לפילוסופיה בכיתות של בית  )ג(

  

  תנאי קבלה   

  .לפחות 80ל שממוצע ציוניהם "ואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחובוגרי ת  )א(

 .לפי הצורך, ראיון אישי  )ב(

ידרשו להשלים קורסים בפילוסופיה במסגרת לימודי השלמה לקראת , בוגרי תואר ראשון בתחום אחר  )ג(

. תידי ועדת הקבלה המחלקתי- מכסת לימודי ההשלמה תיקבע לגבי כל סטודנט בנפרד  על. תואר שני

את קורסי ההשלמה יש לסיים .  80הינו  לפחות ציון המינימום לשם קבלה לתואר שני במעמד מן המניין 

 .עד תום שנת הלימודים הראשונה ובאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית תוך שנתיים

" 2אנגלית מתקדמים "השלמת כל חובות האנגלית כשפה זרה ראשונה עד לרמת  –חובת אנגלית   )ד(

  ).חובת אנגלית –ראה פרק תואר שני (לפחות  80מסגרת התואר הראשון בציון ב

  

  משך הלימודים בתואר שני הינו שנתיים

  

   מבנה הלימודים וחובות הסטודנטים

ניתנת ההדרכה האישית . לימוד קטנות המלוות בהדרכה אישית-תכנית הלימודים מבוססת על קבוצות  )א(

במסגרת ההדרכה . במהלך הלימודים הסטודנטעם  יעבודאשר  חלקה מדריך אישי מבין מורי המידי - על

  .תנהל מעקב קבוע אחר התקדמות הסטודנטהאישית י

ונתיב   )  תיזה(עם כתיבת עבודת גמר  מחקרי נתיב: נתיבי לימודבשני  יםתקייממתואר שני ל םלימודיה  )ב(

  .ללא כתיבת עבודת גמר  –כללי 

  

  .מעבר וסיום קורסים, תנאי השתתפות

  .65בכל קורס בלימודי התואר השני הוא  ציון עובר  )א(

 .יופסקו לימודיו, סטודנט  שנכשל בקורסי חובה או השלמה פעמיים  )ב(

 .סטודנט בתואר שני רשאי לגשת למועד בחינה אחד בלבד  )ג(

 .חובה על כל סטודנט להשתתף בסדנת קריאה אחת במשך לימודי התואר השני  )ד(
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  )ז"נק 40( נתיב מחקרי

ם לנתיב זה יתקבלו סטודנטי. המוסמכים המחלקתיתקרי מותנית באישור ועדת המח נתיבהקבלה ל

ואשר ניסחו , אשר עבודתם במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני מעידה על יכולת מחקר

  .מתאיםרעיון למחקר ומצאו מנחה 

  

) אליתנקודת זכות שקולה בדרך כלל לשעה סמסטרי(ז "נק 32בהיקף של על הסטודנטים ללמוד . 1

  .ז"נק 8 בהיקף שלויכתוב עבודת גמר 

  .לפחות תהיינה במסגרת המחלקה ודות זכותנק 24. 2

או כאשר עניינם הפילוסופי , תואר שניממחלקות אחרות ברמת  קורסים - ז לכל היותר "נק 8. 3

  .תואר ראשוןברמת , מצדיק זאת

מודי התואר הראשון של להשתתף בסמינרים ובשעורים מלי םהמחקרי רשאי סטודנטים בנתיב. 4

בקורסים  סמינר תלהגיש עבוד םרשאי ולא יהי הסטודנטים. ז לכל היותר"נק 8המחלקה בהיקף של 

  .אלה

  .בקורספעילה או עבודה בכתב וההשתתפות /בחינה ו סמךהציון בכל קורס ייקבע על . 5

היינה בקורסים ת עבודות הסמינר. עבודות סמינר 2להגיש בתקופת לימודיו  נדרש סטודנטכל . 6

צריכה אישור של מבקורס מחוץ למחלקה  כתיבת עבודת סמינר. השני במחלקה מלימודי התואר

  . ועדת המוסמכים המחלקתית

ובאישור (על הסטודנטים בנתיב המחקרי למצוא מנחה עד תום השנה הראשונה ללימודיו  .7

לועדת המוסמכים  דנטסטוהבעזרת המנחה יגיש ). המחלקה והפקולטה עד תום הסמסטר השלישי

אשר לא יעמוד  סטודנט. ראשונה ללימודיועד תום השנה הלאישור  מחקרהמחלקתית את הצעת ה

הגשת . המחקרי יובא להחלטת ועדת המוסמכים המחלקתית נתיבהמשך לימודיו ב, בלוח זמנים זה

הגיש את יש ל. ים לתואר שניעבודת הגמר והצלחה בעבודת הגמר הן תנאי יסודי להשלמת הלימוד

ועדת המוסמכים , בהמלצת המנחה. לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים הגמרעבודת 

המחלקתית ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית תאושר הגשת עבודה גמר לשיפוט עד תום השנה 

מבקש להחליף מנחה יפנה בעניין בבקשה מנומקת לועדת אשר  סטודנט. לישית ללימודיםהש

  . עדהוהחלפת המנחה מותנית באישור הו. תהמוסמכים המחלקתי

  .75ציון עובר בעבודה הוא 

 .סטודנטים בנתיב המחקרי יקבלו הנחייה אישית בעבודת המחקר שלהם. 8
  . בחינה ביבליוגרפית לתואר שניב הלימודים יבחן הסטודנטבמהלך   .9

  . במחלקה. א.ליצור מכנה של ידע משותף בין כל תלמידי המ: מטרת הבחינה

לא יאוחר מתחילת השנה סטודנט לגשת לבחינה על כל . יותר להכניס כל חומר כתוב לבחינה לא

על כוונתו לגשת המחלקתית מוסמכים הועדת ר "יוליידע את  סטודנטעל ה. השנייה ללימודיו

  .לבחינה

הטקסטים . ייבחנו על אותם טקסטים ללא אפשרות בחירה הסטודנטיםכל : מתכונת הבחינה

, הגל, קאנט, מיל, יום, דיקארט, אריסטו, ו מכתבים מרכזיים של הוגים כאפלטוןלבחינה יורכב

שבוע לפני מועד הבחינה יהיה קבוע ויתקיים  ).הרשימה תפורסם באתר(ויטגנשטיין והיידגר , ניטשה

מי שנכשל בבחינה לא יוכל להמשיך . לפחות 75: ציון מעבר בבחינה .ל של כל שנה"פתיחת שנה

ציון  .ציון גבוה בבחינה צריכים לקבלבמחלקה  יםמתרגל. א יעבור את הבחינהבלימודיו עד של

  .להמשיך לתרגל במחלקה ובחינה יקבע אם יוכלה

או אם אין , י המנחה"ח יאושר ע"הדו. סטודנטח התקדמות על כל "מידי שנה יימסר לפקולטה דו. 10
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  . ר ועדת המוסמכים המחלקתית"י יו"ע, עדיין מנחה

ר ועדת "י יו"ח התקדמות חתומים ע"להגיש טופס עבודת גמר ודו סטודנטשנה על הבתום כל . 11

  ).והחברה הפקולטה למדעי הרוח מאתראת הטפסים ניתן  להוריד ( המחלקתית מוסמכיםה

  

  )ז"נק 40(  כללינתיב 

  

נקודת זכות שקולה בדרך כלל לשעה (ז "נק 40בהיקף של   על הסטודנטים ללמוד קורסים. 1

  ).יתסמסטריאל

  .ז תהיינה במסגרת המחלקה"נק 40מתוך  28לפחות    .2

ממחלקות אחרות המציעות שיעורים בעלי זיקה  םיתרת נקודות הזכות תהיינה במסגרת לימודי. 3

  . תואר ראשוןאו במקרים מסוימים ברמת  ברמת תואר שנילפילוסופיה 

די התואר הראשון של להשתתף בסמינרים ושעורים מלימו םהכללי רשאי סטודנטים בנתיב. 4

  .סמינר בקורסים אלה תהתלמיד לא יהיה רשאי להגיש עבוד. ז לכל היותר"נק 8המחלקה בהיקף של 

פעילה השתתפות או עבודה בכתב כמו גם  על בסיס /בחינה ו סמךהציון בכל קורס ייקבע על . 5

  . בקורס

  .עבודות סמינר 3ופת לימודיו להגיש בתק סטודנט נדרשכל . 6

  . בחינה ביבליוגרפית מקפת סטודנטבמהלך לימודיו יעבור ה   .7

  . במחלקה. א.ליצור מכנה של ידע משותף בין כל תלמידי המ: מטרת הבחינה

לא יאוחר מתחילת השנה סטודנט לגשת לבחינה על כל . לא יותר להכניס כל חומר כתוב לבחינה

על כוונתו לגשת המחלקתית מכים מוסהועדת ר "יוליידע את  סטודנטעל ה. השנייה ללימודיו

  .לבחינה

הטקסטים . ייבחנו על אותם טקסטים ללא אפשרות בחירה הסטודנטיםכל : מתכונת הבחינה

, הגל, קאנט, מיל, יום, דיקארט, אריסטו, לבחינה יורכבו מכתבים מרכזיים של הוגים כאפלטון

שבוע לפני יהיה קבוע ויתקיים  מועד הבחינה ).הרשימה תפורסם באתר(ויטגנשטיין והיידגר , ניטשה

  לפחות 75: ציון מעבר בבחינה .ל של כל שנה"פתיחת שנה

עבור . ז"בשתי נק) בשני המסלולים(השתתפות בסמינר המחלקתי במשך שנתיים תזכה את התלמיד 

  .כל נקודת זכות יהיה על התלמיד לכתוב עבודת רפרט קצרה על אחת ההרצאות שניתנו בסמינר

  

    

  הסופי לתואר הרכב הציון

   50%    קורסים     המחקרי נתיבב

  40%  גמר-עבודת      

  10%  בחינת הגמר      

  

   75%    קורסים     הכללי בנתיב

  25%  בחינת גמר      

  

  lizsh@bgu.ac.il, 6472263-08ליז שבתאי : לפרטים נוספים
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  פילוסופיהב לימודי התואר השלישי

  

  מטרות לימודי התואר השלישי

  :גוריון שתי מטרות עיקריות-לתכנית לימודי התואר השלישי בפילוסופיה באוניברסיטת בן

  .מעמיק ושיטתי בכל התחומים וההתמחויות המוכרים בפילוסופיה, פיתוח מחקר פילוסופי מקורי.א

  .בתחומי הפילוסופיה השונים ות ברמה אוניברסיטאית/ות וחוקרים/הכשרת עתודת מרצים  .ב

  

  תכנית הלימודים

  גוריון -תכנית הלימודים לתואר שלישי במחלקה לפילוסופיה נסמכת על תקנון אוניברסיטת בן

תפקידה של תוכנית זו ליישם תקנות . לתלמידי מחקר, ועל תקנות הועדה הפקולטית, )התקנון האקדמי/'נספח יב

  .תלמידי המחקר במחלקה י ועדת"תכנית הלימודים תנוהל ע. אלה

  

  מסלולי לימודים

  :ות בשלושה מסלולים אלטרנטיביים/ללימודי התואר השלישי במחלקה לפילוסופיה יתקבלו תלמידים

  .ות בעלי תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטה מוכרת/מסלול זה מיועד למועמדים -המסלול הרגיל   .א

גוריון או במוסד -י במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בןות תואר שנ/מיועד לתלמידי -המסלול המשולב   .ב

, ות בשלב מתקדם והוכיחו יכולת מחקר בולטת בעבודת המחקר שלהם/הנמצאים, אקדמי מוכר אחר

  .המקוריות והחידוש, ומחקרם ניתן להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן

מסלול זה יאפשר לימודים לקראת . ן בפילוסופיהות מצטיינים בעלי תואר ראשו/לתלמידים - המסלול הישיר   .ג

  .ללא הרשמה קודמת בתוכנית לימודים לתואר שני" דוקטור לפילוסופיה"התואר 

  

  תנאי קבלה

  .ותקנות הועדה הפקולטית) ב"נספח י(כמפורט בתקנון האקדמי 

שור הועדה מועמד יוכל להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת המחלקה לפילוסופיה ובאי - במסלול הרגיל

  :ל על המועמד למלא את כל התנאים הבאים"נוסף לנ. לתלמידי מחקר של הפקולטה

שהשיג , גוריון או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר-בעל תואר שני בפילוסופיה של אוניברסיטת בן.  1

  .לפחות בעבודת הגמר לתואר שני 85 -לפחות בלימודים ו 85ציון כללי של 

  .ה מספקת לשם מחקר במקצוע שבחר בובעל הכשר  .2

  

. י המנחה"מאושרת ע, על התלמיד להגיש עם הרשמתו הצעת נושא מחקר בהיקף של כשני עמודים לפחות

בהצעתו הוא יציין את מצב המחקר הקיים בתחום הנושא ואת התרומה שעשויה להיות למחקר המוצע באותו 

  .ההצעה תכלול רשימה ביבליוגרפית. נושא

לקבלתו ללימודים יהיו חוקרים מדרגת מרצה בכיר ומעלה העוסקים בעבודתם המדעית בתחום  הממליצים

  .קרוב לנושא המוצע

אם השתכנעה  1הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר רשאית לקבל גם מועמד שאינו עונה לדרישות בסעיף 

ון בנגב בתקופה שלא תעלה על גורי-י לימודי השלמה באוניברסיטת בן"שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת ע

הועדה תטיל על המועמד להירשם כתלמיד מתמחה למחקר ותקבלו לתכנית מיוחדת מתוך התייעצות . שנה אחת

ל ללימודי מחקר לאור הישגיו בתום שנת "הועדה תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ. עם הגורמים הנוגעים בדבר

  .די המחקר במחלקההליך זה יתבצע בתיאום עם ועדת תלמי. הלימודים
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  המסלול המשולב

על קבלה למסלול המשולב יוחלט לגבי תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקר והוכיח יכולת   . 1

המקוריות , ומחקרו ניתן להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן, בולטת בעבודת המחקר שלו

  .והחידוש

דהיינו את כל חובותיו מבחינת מספר הנקודות (ם לתואר שני על המועמד לסיים את מלוא תכנית הלימודי  .2

לפחות על  85כמו כן על המועמד להגיש פרק מעבודת המחקר ולזכות בציון . לפחות 85בציון ) שעליו לצבור

  .פרק זה

מסלול המשולב יחולו עליו הכללים החלים על המועמדים האחרים בתלמיד ה השתלבות עם אישור  .3

הרשות להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב תינתן על ידי הועדה . יהלומדים לתואר שליש

 . האוניברסיטאית לתלמידי מחקר על סמך המלצת המנחה והועדה המחלקתית ללימודי מוסמכים
        ל יגיש התלמיד סיכום קצר של תוצאות עבודת המחקר לתואר שני ותכנית מחקר"אם נתנה רשות כנ      

  תלמיד יבחן על מחקרו לתואר השני ועל תכנית המחקר לתואר השלישי לפי המתכונת ה. לתואר שלישי      

  לא עמד . שני יתקבל למסלול המשולב וכן יוענק לו תואר -עמד התלמיד בבחינה . הנוהגת לבחינה זו      

  .יחולו עליו הכללים הנהוגים לתלמידי תואר שני - התלמיד בבחינה       

  .תלמיד לפני שהתקבל למסלול המשולב תוכל להיכלל בתזה שלו לקבלת הדוקטורטעבודת המחקר שבצע ה   .4

המחלקה לפילוסופיה תוכל להגיש לועדה לתלמידי מחקר הצעה מנומקת לדרישות נוספות מתלמיד שלה  .5

  .הלומד במסלול המשולב

  

  המסלול הישיר

תואר שלישי דת לימודי תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת המחלקה לפילוסופיה ובאישור וע

  :על המועמד למלא את כל התנאים הבאים, בנוסף. הפקולטית

, גוריון בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי אחר- בעל תואר ראשון בפילוסופיה של אוניברסיטת בן .1

ל סיים את "שהועדה ללימודי מחקר השתכנעה על סמך נתונים אחרים שהנ 85שהשיג ציון כללי של לפחות 

  .מודיו ברמת הישגים השווה לזו של העשירון העליון של התלמידים במקצוע שלולי

תלמיד תואר שני בפילוסופיה שסיים את לימודי התואר השני בהצטיינות מיוחדת יוכל להתקבל , לחילופין .2

  .למסלול הישיר 

ד יוכל תלמי. לפי שיקול הועדה, הכשרה מספקת לשם לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו .3

הטיפול בבקשה להתקבל למסלול הישיר . להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי

 .יהיה דומה בשאר פרטיו לטיפול בקבלה ללימודי מחקר במסלול הרגיל

  .שנים מתאריך הזכאות לתואר הראשון או השני ללא תיזה 3סטודנט רשאי להירשם למסלול הישיר עד  .4

  

לא היו , המוכרים הפילוסופיה באחד מתחומיאך לימודיו הקודמים , התקנון האקדמי מועמד העומד בדרישות

היקף לימודים . יידרש לעמוד בלימודי השלמה בנוסף לחובותיו האחרות כתלמיד בתואר השלישי, מספיקים

ב כמו כן יחוי. י ועדת תלמידי מחקר המחלקתית בתיאום עם הועדה הפקולטית"אלה יקבע בכל מקרה לגופו ע

  .לפחות 85המועמד בבחינה אינטגרטיבית לתלמידי תואר שני אותה עליו לעבור בציון 
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  מבנה הלימודים וחובות התלמיד

  :מטעם המחלקה לפילוסופיה דורשת עמידה בתנאים הבאים" דוקטור לפילוסופיה"קבלת התואר . א

  .קביעת מנחה ונושא מחקר. 1  

  .ז"נק 6-10לימוד נוסף בהיקף . 2  

    .חודשים מיום קבלת התלמיד ללימודים 12 - לא יאוחר מ .שת תכנית המחקר ובחינת המועמדותהג. 3  

  .ביצוע המחקר כולל הרצאה סמינרית. 4  

  .חיבור עבודת מחקר. 5  

  .ר הועדה המחלקתית"ח התקדמות למנחה וליו"התלמיד יגיש אחת לשנה במשך כל תקופת לימודיו דו. 6  

. ר"ותקנות הפקולטה למדה) 'נספח יב(פ התקנון האקדמי "עדיהם ייעשה עשלביהם ומו, ביצוע תנאים אלה

החלפת . תלמיד המבקש להחליף מנחה יפנה בעניין בבקשה מנומקת לועדה המחלקתית לתלמידי מחקר

  .המנחה תהיה תלויה באישור הועדה וכן באישור הועדה לתלמידי מחקר של האוניברסיטה

  

  :אחת מן המסגרות הבאותתתבצע ב" לימוד הנוסף"תכנית ה. ב

  ר ועדת "י המרצה בתיאום עם יו"חובות התלמיד יקבעו ע: ם לתואר שני במחלקהוניתכנית הסמינרי  .1  

  .לימוד מחקר במחלקה              

  ר ועדת לימודי מחקר "י המנחה בתיאום עם יו"חובת התלמיד והיקפה יקבעו ע: הדרכה אישית .2

  .במחלקה              

המחלקה תהיה . דת הצורך יופנה התלמיד לקורסים בסיסיים בתחומים הנדרשים לצורך עבודתובמי.  3  

המחלקה עשויה לדרוש , למשל. (ז"הנק 6-10רשאית לדרוש  לימודי השלמה אלה גם מעבר למכסת 

  ).י נושא התמחותו של הדוקטורנט"לימודי שפה זרה נוספת עפ

י "חובות התלמיד יקבעו ע; נוגעים לתחום מחקרו של התלמידם לתואר שני במחלקות אחרות הוניסמינרי.  4

  .ר ועדת תלמידי מחקר"המרצה  בתיאום עם יו

      

  .חובה על כל תלמיד להשתתף בסמינר המחלקתי המתקיים במחלקה כשומע קבוע. ג    

  

תכנית . ז"נק 6-10תלמיד המסלול הישיר יחויב בלימוד מקצועי נוסף בהיקף לימודי התואר השני בתוספת של . ד

  .י ועדת לימודי מחקר פקולטית בעצה אחת עם המנחה ובאישור הועדה ללימודי מחקר"לימודים זו תקבע ע

  

  .לתואר שלישי בפילוסופיה" לימוד הנוסף"תלמיד במסלול המשולב יחויב גם הוא בתכנית ה. ה  
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  פרויות זרות ובלשנותסהמחלקה ל

  )132סימן מחשב (

  )מתנהלים בשפה האנגלית(  אר ראשוןולימודים לת

  

  מבנה המחלקה

  אר ראשוןותוכנית לימודים לת

  )ז"נק 54(ספרות ובלשנות  –אנגלית    .א

  )ז"נק 80(ספרות ובלשנות  –אנגלית    .ב

  )ז"נק 108(ספרות ובלשנות  –אנגלית    .ג

  )ז"נק 28(ת ספרות או בלשנו –אנגלית    .ד

  

  תנאי מעבר

  :'לשנה ב' משנה א  .א

  .בסדנה ללשון אנגלית 70קבלת ציון  .1

  תת או בבלשנות לקבלה למסלול ספרולפחות בקורסי החובה בספרו 70נדרש ממוצע של  .2

  הממוצע הדרוש בתנאי שהממוצע הכללי של קורסי החובה אינו נופל מן –ובלשנות       

  ).3ראה סעיף  –ז "נק 108, ז"נק 80, ז"נק 54(וקשת לתוכנית המב                     

  65: ציון ממוצע של כל קורסי החובה: ז"נק 54קבלה לתוכנית לימודים של  .3

        70: ציון ממוצע של כל קורסי החובה: ז"נק 80קבלה לתוכנית לימודים של       

  75: החובהציון ממוצע של כל קורסי : ז"נק 108קבלה לתוכנית לימודים של        

  .'לא  יוכל לעבור לשנה ב' של שנה א*  סטודנט אשר לא השלים לימודים בכל קורסי החובה .4

  'לשנה ג' מעבר משנה ב  .ב

  לפחות 65 –קורסי חובה ובחירה  –ממוצע כללי  .1

' בור לשנה גלא יוכל לע' של שנה ב  1*סטודנט אשר לא השלים את קורסי החובה  .2

  .בסמינריםואינו רשאי להשתתף  

  

  מודי השלמה לתעודת הוראהלי

המחלקה לספרויות זרות ובלשנות אחראית על החלק הלשוני והבלשני של תוכנית תעודת הוראה 

ינים בלימוד תעודת הוראה ילמדו יהמחלקה ממליצה שתלמידים המעונ. למורים לשפה האנגלית

מודי תעודת נדרש ללי, קורס בבלשנות מיושמת הניתן כקורס בחירה במחלקה. ז"נק 108תוכנית 

  .הוראה
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  תוכניות לימוד

מטרת לימודי . ת או במסלול מצורףולתלמיד ניתנת האפשרות לבחור במגמה ספרות או בלשנ

תוך , הספרות היא לפתח הידיעה בתולדות הספרות וההבנה של  היצירות הספרותיות לתקופותיהן

הן את הקשר בין הספרויות  הכוונה היא לחשוף. הקניית גישות שונות לניתוח הטקסט הספרותי

  .הלאומיות השונות והן את הקשר בין הספרות לבין היבטים אחרים של היצירה האנושית והתרבות

מטרת לימודי הבלשנות היא להקנות לסטודנט ידע בתחום הבלשנות התיאורטית והמיושמת 

יסציפלינריים דותחומים אינטר, בלשנות מיושמת, פונולוגיה, סמנטיקה, תחביר: בנושאים הבאים

  .והוראת הלשון רכישת לשון, כגון פסיכולינגויסטיקה

  

  :במחלקה חמש תוכניות לימוד לתואר ראשון

אך , ז בכל מגמה"נק 54החלוקה היא לפי (ז בספרות ובבלשנות "נק 108מחלקתית - תוכנית חד  .א

 ).לפי אישור המחלקה, קיימת גם אפשרות ליחס שונה בן המגמות
  

) ז"נק 28(התלמיד לומד תוכנית משנית . ז ספרות או בלשנות"נק 80 –וכנית מחלקה ראשית ת  .ב

 .במחלקה אחרת) ז כל אחת"נק 14(או שתי חטיבות לימוד 
  

ז במחלקה "נק 54התלמיד לומד תוכנית של . ז ספרות או בלשנות"נק 54 –מחלקתית - וכנית דות  .ג

 .אחרת

 

 התלמיד לומד תוכנית). דפת אם בלבלדוברי אנגלית ש(ז "נק 28 –תוכנית מחלקה משנית   .ד

 .במחלקה אחרת) ז"נק 80(ת מחלקה ראשי
  

 רב תחומייםז במסלול ללימודים "נק 56+ ז בתחום הבלשנות "נק 54מחלקתית - תוכנית דו  .ה

  .שבמסגרתו נלמדת חטיבה במדע קוגנטיבי

  

  

  

  

  ספרות ובלשנות:תאנגלי: בוגר בספרויות זרות במסלול: ל יהיה"התואר הניתן בכל אחת מהתוכניות הנ       

  

  

  

  

 ---------------------------------  

  אין לחזור על קורס חובה כדי לשפר ציון. 1
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  ראשון בספרויות זרות ובלשנותלימודים לתואר 

  :)ז"נק 810(מחלקתית  - תוכנית חד

  

  'שנה א

  )כולל תרגיל(ז "נק 8    )חובה שנתי( קורסי מבוא לספרות

      8    )שנתי חובה( 'ב', א מבוא לבלשנות

  4        2קורס בחירה בספרות

  6        3בחירה בבלשנות יקורס

        4        סדנה ללשון אנגלית

  ז"נק 30              כ"סה

  

  ' שנה ב

  ז"נק  8 )חובה שנתי( I    ,IIסקירת הספרות האנגלית

  4    )חובה( סקירת הספרות האמריקאית

  4        'חובה סמסטר א( תחביר

  4      )חובה שנתי( פונולוגיה–פונטיקה 

  4        )חובה שנתי( סמנטיקה

  4      2 קורסי בחירה בספרות 1

  4        )חובה( תורת הספרות 1

      8      2  קורסי בחירה בבלשנות 2

  ז"נק 40              כ"סה

  

  'שנה ג

   12      4 )ספרות ובלשנות(סמינרים  3

    26          קורסי בחירה

  ז"נק 38              כ"סה

-------------------- ------------------------- ---------------------  

  ז"נק 108              כ"סה

  

  

  

  

  

  

--------- --------------------------------------- ------------------------  

  'קורסים מסוימים משמשים תנאי קדם לסמינרים בשנה ג.     2  

  .'ג', משמשים תנאי קדם לקורסי בחירה בשנה ב יהקורסים במדע קוגניטיב.    3

  בספרות 1+ סמינרים בבלשנות  2בבלשנות או  1+ סמינרים בספרות  2 .   4  
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  :)ז"נק 80(תוכנית מחלקה ראשית 

  

  'שנה א

  )כולל תרגיל(ז "נק 8     )חובה שנתי( קורס מבוא בספרות

  8    )חובה שנתי( 'ב', א מבוא לבלשנות

  4        קורס בחירה בספרות

  6        6 בחירה בבלשנות יקורס

  4        תסדנה ללשון אנגלי

  ז"נק 30              כ"סה

  

  'שנה ב

  בלשנות: מגמה               ספרות: מגמה

  ז"נק 4    )'א' חובה סמ( תחביר  ז"נק 4  )'חובה סמסטר א( Iסקירה ספרותית 

  ז"נק 4    )חובה שנתי( פונולוגיה  4  )'חובה סמסטר ב( IIסקירה ספרותית 

  4  )'א' חובה סמ( סמנטיקה  4  )חובה( סקירת הספרות האמריקאית

  12    קורסי בחירה 3  8  5 קורסי בחירה 2

  4  )חובה שנתי( תורת הספרות 1

    24    כ"סה  24      כ"סה

          

  'שנה ג

   18    קורסי בחירה 5    ז"נק 18          קורסי בחירה 5

  8    סמינרים 2    8              סמינרים 2

   26      כ"סה    ז"נק 26              כ"הס

-------------------- ------------------------------------------------------------------- ----------------  

  ז"נק 80      כ"סה    ז"נק 80              כ"הס

  

  

  

   :)ז"נק  45(מחלקתית -תוכנית דו

  'שנה א

  )כולל תרגיל(ז "נק 8    )חובה שנתי( קורס מבוא בספרות

  8  )חובה שנתי(  'ב', א מבוא לבלשנות

    4  )חובה שנתי( סדנה ללשון אנגלית

  ז"קנ  20      כ"סה

 ------ -------------------------------------------------- -------------------------  

  

  . 'מסוימים משמשים תנאי קדם לסמינרים בשנה ג בחירה קורסי.5

  .בתחום' ג', משמשים תנאי קדם לקורסי בחירה בשנה ב יהקורסים במדע קוגניטיב.6
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  'שנה ב

  תבלשנו: מגמה           ספרות: מגמה

  ז"נק 4  תחביר    ז"נק 4  )'חובה סמסטר א( Iסקירה ספרותית 

  4    פונולוגיה או סמנטיקה  4  )'חובה סמסטר ב( IIסקירה ספרותית 

  10    קורסי בחירה  4  )חובה(סקירת הספרות האמריקאית 

    4  7 קורסי בחירה

      16  כ"סה  16      כ"סה

           

  

  'שנה ג

   12    קורסי בחירה 3      ז"נק  8  קורסי בחירה 2

  4    סמינרים 1      4      סמינרים 1

    4  )חובה שנתי( תיאוריה ספרותית  1

  16      כ"סה    ז"נק 16      כ"סה

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

  ז"נק 54      כ"סה      ז"נק 54            כ"הס

  

   :)ז"נק 28(תוכנית מחלקה משנית 

  ).י ועדת הקבלה"דרושה שליטה טובה בשפה האנגלית שתיבדק ע(

  

  ספרות                בלשנות 

  ז"נק 8    )חובה שנתי(מבוא לספרות     ז"נק  8  )חובה שנתי(מבוא לבלשנות 

  ז"נק 4  )חובה -' א' סמס(' סקירה ספרותית א    4      'שנה ב תחביר 

  4    )בהחו –' סמסטר ב('  סקירה ב    4    סמנטיקה או פונולוגיה

  4  )חובה(סקירת הספרות האמריקאית     8      קורסי בחירה

   4        קורסי בחירה    4          סמינר

  4          סמינר              

--------------------------------------------------------------------------------------- --------- ----- -------  

  ז"נק 28          כ"סה    ז"נק 28          כ"סה

  

  

  

  

  

  

  

 ------ -------------------------------------------------- -------------------------  

  'שמשים תנאי קדם לסמינרים בשנה גמסוימים מ בחירה קורסי. 7
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  ספרויות זרות ובלשנותלימודים לתואר שני ב

  )132-2סימן מחשב (

  

בשני נתיבי , בלשנות) 2(-ספרויות זרות ו) 1(, המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה שני מסלולי לימוד

  .מחקרי וכללי-לימוד 

  .הלימודים מתנהלים בשפה האנגלית. משך הלימודים הינו שנתיים

  המסלול לספרויות זרות 

תוך התמקדות בספרות האנגלית  ,לימודי הספרות יכללו את הספרות המערבית על כל תקופותיה

אלה יוארו . הספרותחקר תחומיים של -תרבותיים והבין-התכנית תתייחס להקשרים הבין. והאמריקאית

   .ומתודולוגייםתיאורטיים , ביקורתייםהיבטים במגוון 

  המסלול לבלשנות

הן בהקשר התיאורטי והן בהקשר המדע , מטרת הלימודים היא להעניק כלים לניתוח בלשני מתקדם

לכן לימוד הבלשנות . לשוני של המוחהמחקר הבלשני עוסק בבניית מודל מופשט של התפקוד ה. הקוגניטיבי

. בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב, מפרה את לימוד המדע הקוגניטיבי המעודד שיתוף בין חוקרים בבלשנות

ייחודה של התכנית בבלשנות היא באפשרות לשלב בלשנות עם פסיכולוגיה קוגניטיבית או עם מדעי המחשב 

עיבוד שפה : לדוגמא(מחקרית אלא גם בעבודה יישומית כדי לאפשר לבוגרי התוכנית לא רק המשך בעבודה 

  ).טבעית

  תנאי קבלה

  :רשאים להירשם

   .לפחות 80אקדמי מוכר שהשיגו ממוצע ציונים של תואר ראשון ממוסד  בוגרי   .א

טרם  ,)כמפורט מטה( ללמוד קורסי השלמה ויידרש ,אחראקדמי מתחום רקע  עליבתואר ראשון  בוגרי  . ב

  .ועדת הקבלה המחלקתית י"פירוט קורסי ההשלמה לתלמיד ייקבע ע .השניהתואר   קבלתם ללימודי 

  זרות תיוספרו              בלשנות  

  I ,IIסקירת הספרות האנגלית               תחביר  

  סקירת הספרות האמריקאית              סמנטיקה  

  תורת הספרות    'ב+'מבוא למדע קוגניטיבי אאו   פונטיקה ופונולוגיה  

  סמינר/בחירה יקורס            סמינר/קורס בחירה  

  

ז של קורסים ברמת תואר "נק 4- רשאים ללמוד לא יותר מ) תזה כותבים(המחקרי  בנתיב הלומדים סטודנטים

ז של קורסים ברמת תואר "נק 8 מקסימוםרשאים ללמוד ) תזה כותביםלא (סטודנטים במסלול הכללי . ראשון

  .ראשון
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  ספרויות זרותתכנית הלימודים במסלול 

  :שלוש מגמות מקבילות וימודים ישלבהל

  תורת הספרות .1

  תחומיות-גישות בין .2

  נרים ומסורת הספרותא'ז, סופרים .3

  

  )ז"נק 4(שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי : קורס חובה

  

  )ז"נק 36(  מחקרי נתיב

ל ע. ז"נק 12ז ולכתוב עבודת גמר בהיקף של "נק 24ללמוד קורסים בהיקף של זה  נתיבב יםעל הסטודנט

על , לאחר קבלת אישור המנחה; הסטודנטים להגיש הצעת מחקר למנחה עד תום השנה הראשונה ללימודים

את הצעת . הסטודנטים להגן על ההצעה בפני ועדת שיפוט ולהגישה לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית

הסמסטר ר המסלול עד תום "המחקר יש להגיש עד תום השנה הראשונה ללימודים ובאישור חריג של יו

  ).לא כולל ביבליוגרפיה(עמודים  3ההצעה תכלול . השלישי ללימודים

בהמלצת המנחה ועדת מוסמכים מחלקתית ובתום השנה השנייה ללימודים עבודת הגמר תוגש לשיפוט 

  . עד תום השנה השלישית ללימודיםובאישור הפקולטה תאושר הגשת עבודת הגמר לשיפוט 

לפחות . לכל הפחותציון קורס מבוסס על שתי מטלות . רחבות בשני קורסיםלכתוב עבודות מו יםעל הסטודנט

  .אחת מהן תהיה בכתב

  

מתודולוגיות  ,תיאורטיותהעוסקים בחקר הספרות מפרספקטיבות המחלקה מציעה מגוון רחב של קורסים 

תורת  גישות מרקסיסטיות, גישות פמינסטיות, וביניהן גישות פסיכואנליטיות, ודיסיפלינריות שונות

לימודים  ,ההיסטוריציזם החדש, קונסטרוקציה-תורת הדה, סטרוקטורליזם-פוסט, הרספציה

, ספרות ופילוסופיה, ספרות ומוסיקה, ספרות וקולנוע, ספרות ואמנות, לימודי תרבות, פוסטקולוניאליים

  .ספרות ומדרש

ספרות , ספרות אמריקאית, תמנחים עבודות מחקר בתחומים שונים וביניהם ספרות אנגליחברי סגל במחלקה 

, הספרות הצרפתית, הספרות הגרמנית: וספרויות זרות שונות, ספרות יהודית בשפות שונות, השוואתית

  .הספרות הספרדית, הספרות הרוסית

, אליוט' ורג'ג, דיקנס, היינה, ון דון'ג, מרלו, שיקספיר :סופרים הבאיםאת ה, בין היתר, חברי הסגל חוקרים

  .קפקא, ןאמ, צווייג, ויס'ג, בלאב, וורטון, דרייסר, מסיי'הנרי ג, לט ויטמןוו

תרגום ומקרא בתקופת , השירה האנגלית בתקופת הרנסנס, דרמה שיקספיריתכוללים נוספים התמחות תחומי 

 ,ייצוג ותורת הריאליזם, 19-הרומן האירופאי במאה ה, התיאטרון האנגלי בעת החדשה המוקדמת, הרנסנס

- דיסטופיה ואנטי, הספרות לאחר השואה, העיר בספרות, מודרניסטית-ות בריטית פוסטספר, מודרניזם

, ספרות נשים, רטוריקה ומטאפורה בשירה, ת היהודית בדור השני לניצולי השואההוז, מוי היהודייד, דיסטופיה

  .ההיסטוריה של הספר, ספרות ואימפריאליזם, קולוניאליים- לימודים פוסט
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  )ז"נק 36( כללי נתיב

  .ז"נק 36ללמוד קורסים בהיקף של  הכללי בנתיב יםסטודנטהעל 

פה שתתקיים בתום שנת הלימודים השנייה לתואר ובתנאי - הסטודנטים ייבחנו בבחינת גמר בעל, בנוסף

הסטודנטים יבחרו שני תחומים בהם הם ). 31.12-ולא יאוחר מ 30.9-עד ה(שסיימו את חובות השמיעה לתואר 

חומר . תוך התייעצות עם שני חברי סגל שיסייעו בהכנת רשימת הקריאה וישמשו כבוחנים, ןמעוניינים להיבח

המבחן . אלא ירחיב ויעמיק את הנלמד בהם, הקריאה לא יהיה זהה לזה שנלמד בקורסים המוצעים בתכנית

בע על פי הציון בבחינה ייק. ר המסלול בספרויות זרות"ייערך בפני ועדת בוחנים שתורכב משני בוחנים ויו

  .לפחות 75ציון עובר בבחינת הגמר הינו . ממוצע הציונים של שלושת הבוחנים

 הקורסי שפ למודיידרשו סטודנטים ל ,החלטת ועדת המוסמכים המחלקתיתעל פי ו, במקרים מסויימים

  .ישתקללו במניין הנקודות לתוארקורסים אלה לא . וקורסי השלמה אחרים בהתאם לתחומי התמחותם

  .בתואר לכתוב עבודות מורחבות בארבעה קורסים יםדנטעל הסטו

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  50%קורסים             בנתיב המחקרי

  50%עבודת גמר              

  

  85%קורסים             בנתיב הכללי

  15%בחינת גמר               

  

  בלשנותתכנית הלימודים במסלול 

  )ז"נק 36( מחקרי נתיב

  ז"נק  4      ם בבלשנותעקרונות מתודולוגיי  .א

  ז"נק   20      *קורסים  .ב

  ז"נק  12            עבודת גמר.        ג

-------------------- ----------------------------------------------------------  

  ז"נק   36                  כ"סה

  

כ "סה( רבשנה הראשונה ללימודי התוא: יש לבחור קורס אחד מתוך כל אחד מתחומי היסוד הבאים

  תחביר או לקסיקון. 1        ):קורסים 3

  בלשנות-פונולוגיה או מורפולוגיה או פסיכו. 2          

  סמנטיקה או לקסיקון. 3          

  

   ).ז"נק 4עד (סטודנטים בנתיב המחקרי יוכלו ללמוד קורס סמינר אחד מהתואר הראשון 

            

לועדת ) כולל ביבליוגרפיהא לעמודים  3עד (י המנחה "מאושרת עלהגיש הצעת מחקר  יםעל הסטודנט

באישור חריג של הוועדה לא יאוחר מתום . המוסמכים המחלקתית עד תום השנה הראשונה ללימודים

על הסטודנטים . עבודת הגמר תוגש לשיפוט עד תום השנה השניה ללימודים  .הסמסטר השלישי ללימודים

סמסטרים  4ת בסמסטר במשך בנתיב המחקרי להירשם לסמינר המחלקתי אשר יקנה נקודת זכות אח

  ).ז"נק 4כ "סה(
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  )ז"נק 36( כללי נתיב 

  התכנית מורכבת משלוש מסגרות לימוד 

  ז"נק       4    עקרונות מתודולוגיים בבלשנות. א

  ז"נק     32            קורסים. ב

-------------------- ----------------------------------------------------------  

  ז "נק     36            כ"סה

  

 3כ "סה(יש לבחור קורס אחד מתוך כל אחד מתחומי היסוד הבאים בשנה הראשונה ללימודי התואר 

  תחביר או לקסיקון . 1   :קורסים

  בלשנות -פונולוגיה או מורפולוגיה או פסיכו.  2      

  . סמנטיקה או לקסיקון. 3      

   ).ז"נק 8עד (אר הראשון קורסי סמינר מהתו 2סטודנטים בנתיב הכללי יוכלו ללמוד עד 

  

  בחינת גמר

). 31.12-ולא יאוחר מ 30.9עד (להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים  יםעל הסטודנט

יש . מועדי בחינה כל שנה 2יתפרסמו . בחינת הגמר הינה בחינת בית אותה יש למסור תוך שבוע

  .עם מזכירות המחלקה ר המסלול חודש לפני מועד הבחינה ובתיאום"להירשם אצל יו

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

  :הרכב הציון הסופי

  50%   קורסים    :בנתיב המחקרי

  50%   עבודת גמר          

    

  80%     קורסים    :בנתיב הכללי

  20%  בחינת גמר          

      

  

  

 meravsp@bgu.ac.il, 08-6461128פרץ -מרב סרוסי: לפרטים נוספים
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  המחלקה לאמנויות

  )134 סימן מחשב(

  תולדות האמנות

  מבנה הלימודים

  )ז"נק 45(מחלקתית  -תוכנית דו  . א

  

  'שנה א  

  קורסי חובה 

  ז"נק  4      )שנתי(    מבוא כללי לתולדות האמנות

  ז"נק  4      )שנתי(      אמנות ימי הביניים

  ז"נק  4      )שנתי(       15-18אמנות המאות  

  ז"נק  4      )שנתי(      אמנות מודרנית 

  ז"נק  2      )שנתי(    מיתולוגיים לאמנותמקורות 

  ז"נק  4      )שנתי(  יוון ורומא –אמנות העולם העתיק  

  ז"נק  2    )מסטריאליס(    מקורות נוצריים לאמנות

                   -----------    
  ז"נק  24                כ"סה

  

רסי ומעלה בקו 70מותנה בקבלת ציון ממוצע של ' לשנה ב' המעבר משנה א: תנאי מעבר

  .'החובה של שנה א

    

  'שנה ב 

  קורסי חובה

  ז"נק   2    )סמסטריאלי(      סדנא בהכרת חומרים

  ז"נק  2-4  )שנתי/ סמסטריאלי (        אמנות יהודית

  ז"נק  2    )סמסטריאלי(      שראליתאמנות י

  קורסי בחירה 

  ז"נק  2-4        )אחד מהם בתחום ההתמחות הראשון(

  ז"נק   2    )ריאליסמסט(  )בתחום ההתמחות השני( פרוסמינר 1

                   ----------  

    ז"נק  10-14                  כ"סה

  

  'שנה ג

  ז"נק   4      )שנתי(        אסתטיקה: חובה

  ז"נק   4      )שנתי(        אוצרות: חובה

  ז"נק  2-4                קורסי בחירה

  ז"נק   8      )שנתי(    בשני תחומי ההתמחותסמינרים  2

                   -----------    

  ז"נק  16-18                  
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  .בתחום השניפרוסמינר ובאחד מתחומי ההתמחות קורס בחירה : אי קדם לסמינרתנ

  

  )ז"נק 28(   חטיבה/תוכנית מחלקה משנית  . ב

  'שנה א 

  ז"נק  4      )שנתי(      מבוא כללי לתולדות האמנות

  ז"נק  4      )שנתי(        אמנות ימי הביניים

  ז"נק  4      )שנתי(         15-18אמנות המאות 

  ז"נק  4      )תישנ(        אמנות מודרנית

                   -----------    
  ז"נק  12          כ"סה

  

    'בשנה 

  ז"נק  6                קורסי בחירה

  ז"נק   2            )בתחום ההתמחות( פרוסמינר 1

                   ----------  

  ז"נק  8                  כ"סה

    

  'שנה ג 

  ז"נק  4                קורסי בחירה

  ז"נק   4      )שנתי(      )בתחום ההתמחות(סמינר  1

                   -----------    

  ז"נק   8                  

  

  .הוא פרוסמינר בתחום ההתמחותתנאי קדם לסמינר * 

  

  :חטיבות 2-המחלקה לאמנות אחראית ל

  155מחשב ' אמנות יצירה מס

  184מחשב ' אמנות ומוסיקה מס

  

 מידע ניתן לקרוא בפרק החטיבות 
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  בתולדות האמנות ותרבות חזותיתלימודים לתואר שני 

 )194-2ימן מחשב ס(

 
בעולם האמנות העכשווית מתפתחת עתה הנטייה לקרב את תלמידי תולדות האמנות לתחום 

תוך מתן דגש על לימודי תיאוריה , הפעילות המוזיאלית ולתחומי העשייה האמנותית לסוגיה

ה ועל נושאים הקשורים בתרבות החזותית על גווני) זמננו- בעיקר תיאוריה מודרנית ותיאוריה בת(

 .השונים
המגמה העיונית  -על שתי מגמותיה , התכנית לתואר מוסמך בתולדות האמנות ותרבות חזותית

משקפת ונבנית על התפתחויות אלה ומציעה נקודות השקה רבות ככל האפשר  -ומגמת האוצרות 

הן במסגרת הקורסים והן במסגרת , בין שתי מגמות אלה תוך פעילות לימודית משותפת

 .תפים בנושאי מחקר ואוצרותפרויקטים משו

 
 :על פי הפירוט הבא תי מגמות לימודיםהלימודים מתנהלים בש

  )עם עבודת גמר(בנתיב מחקרי  תעיוני מגמה 

 )ללא עבודת גמר(ת בנתיב כללי עיוני מגמה 
  )עם עבודת גמר(בלבד בנתיב מחקרי מגמת אוצרות  
   

  :תכנית הלימודים

בגישות מחקר  סטודנטיםיכשירו את האשר ורסי חובה קיכללו  במגמה העיוניתהלימודים 

הן מבחינת הרקע התיאורטי והן מבחינת ניתוח , וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות

עם קריאת  המשלב ניתוח יצירות במסגרת תחומי ההתמחות ילמדו הסטודנטים קורס. יצירות

כן ידרשו הסטודנטים  .'סם וכדחומר שלא פור, מכתבים, כתבי יד, ארכיונים, מקורות ראשוניים

  .שני סמינרים בתחום ההתמחותלקחת 

  

קורס מתקדם בנושא , מעשיו עיוני תכלול קורס אוצרותבמגמת האוצרות תכנית הלימודים 

תיאוריה קורס ו, קורס בביקורת תערוכות, ההיסטוריה והתיאוריה של תערוכות ומוזיאונים

קורס בניתוח האפשרות לבחור בין קורס בגישות מחקר לבין  סטודנטיםכמו כן תינתן ל .וביקורת

יתמקדו בתחום התמחות  קורסי הבחירה הנותרים והסמינר .קריאת מקורות ראשונייםיצירות ו

משמעה פרויקט אוצרות המחייב מחקר מלא ומעמיק  עבודה זו. )תיזה(הגמר עבודת הרלוונטי ל

וגיבוש , ור פריטים ורשימה קטלוגיתאית, כתיבת מאמר קטלוגי מקיף, בנושא התערוכה

  .קונצפציה לארגון החומר בחלל התצוגה

  

  : הנחיה אישית

עבודת המוסמך באוצרות תיכתב . שילווה אותו במהלך לימודיוסגל בכיר  סטודנט יוצמד חברלכל 

  .בהנחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוני של פרויקט האוצרות
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  : תנאי קבלה

נות מאוניברסיטאות בעלי תואר ראשון בתולדות האמ מועמדיםלתכנית מועמדות  רשאים להגיש

  .ל"בארץ או בחו

בתחומים אחרים באוניברסיטאות ובמוסדות אקדמיים אחרים בארץ או לבעלי תואר ראשון 

באחד  סמינרקורס ו סמינר- פרוקורס  תכוללה. א.לקראת לימודי מתיקבע תכנית השלמות  ל"בחו

 םנתוניהעם המנחה האישי על פי בתיאום היקף תכנית ההשלמות ייקבע . מתחומי ההתמחות

  .כל מועמדהאישיים של 

  

 על הסטודנטים להשלים את חובות. הלימודים בתואר שני הינם לשנתיים – משך הלימודים

ראש , סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי יוכלו בהמלצת המנחה. תוך שנתיים השמיעה לתואר

יאוחר מתום השנה סמכים הפקולטית להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא המגמה וועדת המו

  .םהשלישית ללימודי

  

  ).חובת אנגלית –ראה שנתון הפקולטה (בהתאם לתקנון הפקולטה  – חובת אנגלית

  

על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה  – בחינת גמר

  )31.12- ולא יאוחר מ(ללימודים 

  

  תכנית לימודים מפורטת

הפירוט להלן הוא דוגמה לחלוקה בין השנים אך אין הוא מחייב מאחר וקורסי החובה יינתנו (

  )ברוטציה

  

  ז"נק 36 – )עם עבודת גמר( נתיב מחקרי –עיונית  מגמה

  

  ז"נק 4 )חובה(גישות מחקר   'שנה א

  ז"נק 4 קורס בחירה בתחום התמחות  

  ז"נק 4  סמינר בתחום ההתמחות  

  ז"נק 4  קורס בחירה בדיסציפלינה אחרת  

קריאת מקורות ראשוניים בתחום וניתוח יצירות   'שנה ב

  )חובה(ההתמחות 
  ז"נק 4

  ז"נק 4 קורס בחירה   

  ז"נק 4 סמינר בתחום ההתמחות  

  ז"נק 8  עבודת גמר  

  

  

  ז"נק 36 – )ללא עבודת גמר( נתיב כללי –עיונית  מגמה
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  ז"נק 4 )חובה( גישות מחקר  'שנה א

  ז"נק 4 קורס בחירה בתחום ההתמחות  

  ז"נק 4 )חובה(תיאוריה וביקורת   

  ז"נק 4 סמינר בתחום ההתמחות  

קריאת מקורות ראשוניים בתחום ההתמחות וניתוח יצירות   'שנה ב

  )חובה(
  ז"נק 4

  ז"נק 12  בחירה  יקורס 3  

  ז"נק 4 סמינר בתחום ההתמחות  

  ז"נק 0  בחינת גמר   

  
  

  ז"נק 36 – )רעם עבודת גמ(נתיב מחקרי בלבד  –אוצרות מגמת 

  

  ז"נק 4 )חובה(אוצרות רעיונית ומעשית   'שנה א

ניתן גם בשנה (היסטוריה ותיאוריה של תערוכות ומוזיאונים   

  )חובה) ('ב
  ז"נק 4

  ז"נק 4 )חובה(תיאוריה וביקורת   

  ז"נק 4  קורס בחירה בתחום ההתמחות  

  ז"נק 4 ותביקורת תערוכ  

קריאת מקורות ראשוניים בתחום ההתמחות וניתוח יצירות   'שנה ב

  )חובה(גישות מחקר  או
  ז"נק 4

  ז"נק 4 סמינר בתחום ההתמחות  

  ז"נק 8  עבודת גמר  

  

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  50%ממוצע קורסים     נתיב מחקרי 

  50%ציון עבודת גמר         

      80%ממוצע קורסים     נתיב כללי 

   20%בחינת גמר                

  

  

  :לפרטים נוספים

  arts@bgu.ac.il ,08-6477199 כרמלית מנור
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  המחלקה לפוליטיקה וממשל

  )138 סימן מחשב(

  

  מבנה הלימודים

  )ז"נק 80(  תוכנית מחלקה ראשית  . א

סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר 

  .לפחות 85 ציונים העומד עלשהשיג ממוצע 

  : 'קורסי חובה שנה א

  סמסטר  ז"נק  שיעור  שם הקורס

  'א  6  '    ת+'ש          פוליטיקה וממשלמבוא ל

  'א  4      '         ת+ש    מבוא למחשבה מדינית

  שנתי  2+2       '     ת+'ש     מבוא ליחסים בינלאומיים             

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת 

          זמננו 

  שנתי  2+2      '      ת+'ש

  'ב  4      '        ת+ש   המשטר הפוליטי בישראל

  ז"נק 22: כ"סה

  : 'שנה ב

  שנתי          ז"נק                6                  חובה     גישות ושיטות במחקר 

  ז  "נק               12             תשתית                           - קורסי  3

  ז"נק               12                                                קורסי בחירה

  ז "נק       30  :כ"סה

   

  : 'שנה ג

  שנתיז "נק       8             סמינרים                                      2

  ז "נק     12             קורסי בחירה                                

  ז"נק      8       קורסי תשתית 2

  ז"נק       28  :כ"סה         

  )ז"נק 54(מחלקתית -דו תוכנית

 : 'קורסי חובה שנה א
  ז       סמסטר "שם הקורס                                                  שיעור     נק

  ' א              6'        ת+'ש                 מבוא לפוליטיקה וממשל

  ' א              4'         ת+ש      מבוא למחשבה מדינית

  

  שנתי            2+2'      ת+'ש    חסים בינלאומייםמבוא לי

  שנתי            2+2'      ת+'ש   מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו

  ' ב              4'         ת+ש     המשטר הפוליטי בישראל

  ז "נק       22:   כ"סה

    

  . לפחות בקורסי חובה אלו 70הינו ציון ' תנאי מעבר הכרחי לשנה ב
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  : 'קורסי חובה לשנה ב

  : יחויבו התלמידים ללמוד את קורסי המבוא הבאים' בשנה ב

  : קורסי מבוא

        שנתי             6'         ת+'גישות ושיטות מחקר                                ש

  ז "נק       6:   כ"סה           

    

  ' ג+'ז       שנה ב"נק      22                   :                       קורסי בחירה

  . מידי שנה יוצעו מגוון קורסי בחירה

  :  'קורסי חובה שנה ג

  ). ז"נק  4(מחלקתית ללמוד סמינר -יחויבו תלמידי  התכנית הדו' בשנה ג

  ,מבואות -ז"נק  28: מחלקתית ללמוד-כ על הסטודנטים בתכנית הדו"סה

  . נרסמי -ז"נק 4ו , בחירה - ז"נק 22     

  . ז"נק 54: כ "סה                  

  ז"נק 28תוכנית 

 : 'שנה א
  שלושה קורסי מבוא 

  סמסטר            ז"נק         ם הקורסש

  ' א       4        מבוא לפוליטיקה וממשל

  ' ב       4                 המשטר הפוליטי בישראל

  

  : בנוסף יש לבחור אחד מתוך שלושת הקורסים הבאים

  ' א      4      ניתמבוא למחשבה מדי

  שנתי       2+2      יחסים בינלאומייםלמבוא 

  שנתי       2+2  סטורי לפוליטיקה בת זמננומבוא הי

  ז "נק        12  :כ"סה                

  . לפחות בקורסי חובה אלו 70הנו ציון ' תנאי מעבר הכרחי לשנה ב: הערה

    

  : 'שנה ב

ובתאום עם יועצי , טיקה וממשלקורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים של המחלקה לפולי

  . התכנית

    ז "נק        12      :כ"סה

  : 'שנה ג

  שנתי                                              4      סמינר

  ז"נק        4      :כ"סה

  ז "נק        28      :כ"סה

  

  

 .)כללי לשעבר. א.ב( רב תחומייםתוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודיים 
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  המחלקה  לפסיכולוגיה
 )101סימן מחשב (

  

  

  לימודים לתואר ראשון

  

והקשר , המוח האנושי,  גישה המדעית להכרת נפש האדםבפסיכולוגיה מיועדת למי שמעוניין בתכנית הלימודים 

: הלימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפניכם את תפקוד האדם בכל הרמות. רגשות  וקוגניציה לבין התנהגות הםיבינ

וגם איך תפקוד המוח מסביר , אצל הבוגר ואצל הילד, בבריאות ובחולי; האישיות, הרגשות, התפישה, שיבההח

  .וכן כיצד מבצעים מחקר בכל התחומים הללו, את כל אלה

  

המחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את הלימודים לתואר מוסמך בכל 

  . האוניברסיטאות בארץ

  

         הלימודיםמבנה     

 

 . )ז"נק 54(מחלקתית -דושלוש שנים ומתנהלים בתוכנית הלימודים נמשכים   .א

 .ה/את לימודיו ה/מוגדרות על פי השנתון של השנה בה התחיל ה/חובות התלמיד  .ב

  ה/החובות כאילו החל ה/יחולו עליו' על שנה א ת/או חוזר' את לימודי שנה א ה/אשר פיצל ה/תלמיד  .ג
  . 'את לימודי שנה א מה/ה בה סייםבשנ ה/לימודיו  

 :החברהלעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח ו ה/כל תלמיד ת/בנוסף לדרישות המחלקה חייב  .ד
 .הפרק הדן בדרישות הפקולטה ורא. ז לתואר"נק 120להשלמת  לימודי בחירה כללייםו, אנגלית  

  

  

  נוהל השתתפות בניסויים 

  

יות משום שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר /ר הסטודנטיםהשתתפות במחקר ניסויי הינה חשובה עבו

  .ות/יםמזווית הראיה של הנבדקהפסיכולוגי 

  .ה/שעות של ניסויים במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו 12 -להשתתף ב ית/רשאבמחלקה  ית/כל סטודנט

  ".גיהמבוא לפסיכולו"נקודות בציון הסופי בקורס  5שעות ניסוי תזכה בבונוס של  12השלמת 

  

  תיקון ציון

  

  :לעשות זאת אם ת/לחזור על הקורס יכול ת/ולשם כך מבקש בקורס ה/שנכשל ה/תלמיד

  . מדובר בקורס חובה בלבד  .א            

  .ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון בשנה העוקבת לאחררק   . ב            

  .חוזריםלמועד מיוחד בקורס עליו  ותזכא אין  .ג    
  . ולעמוד בכל חובותיו, ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית יש.          ד                   

  

במהלך לימודי  רק בקורס אחדה לעשות זאת /ת לשפר הציון יכול/ומבקש ה בקורס/שלא נכשלה /תלמיד

  . לעיל' ד-'החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים ב. התואר
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  תנאי מעבר

  
  'שנה ב ת/למעמד של תלמיד' שנה א ת/של תלמידתנאי מעבר ממעמד   . א

  .'לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א 56ציון .  1

  .'קורסי החובה בשנה אלפחות הכולל את  80ציון ממוצע משוקלל  .2

לחזור פעם אחת בלבד על לימודי שנה  ת/רשאי, לעיל 2לממוצע הנדרש לפי סעיף  ה/שלא הגיע ה/תלמיד. 3

. 'לראשונה קורסי שנה א מה/וזאת בשנת הלימודים העוקבת את השנה בה סיים, לק מהםאו על ח' א

  .'היה במעמד של שנה את/יו /זה ה/תלמיד

  

  'שנה ג ת/למעמד של תלמיד' שנה ב ת/תנאי מעבר ממעמד של תלמיד  .  ב

  .65וממוצע מינימום , 'שנה ב כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  56ציון         

  

    'ג-ו' לשנים ב יעורי בחירהש
  

ז יש לבחור קורסים בין השעורים "נק 54כ "להשלמת חובות הלימודים במסגרת סה, מעבר לשיעורי החובה

 .המוגדרים כשעורי בחירה
  .וההרשמה לקורסים ץרשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנה במועדי הייעו

  

       'לשנה ג סדנאות

   
  . שום לסדנאות הן על בסיס מקום פנויהרי. אחת סדנאלמוד ל חובה

  : דרישות קדם

o ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה ב'.  

o ת שנה ג/להיות תלמיד'.  

  

  בלבד' ג- 'מיועדים לתלמידי שנה ב –מחקר וקריאה מודרכת 

  

התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות בפרויקטים  ות/כוונת הקורסים המודרכים היא לאפשר לתלמידים

  .נערכים במחלקהמחקריים ה

  

   .ז בלבד"נק 4 וניתן לצבור בהם עד, במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודרך ניתניםקורסים ה

  .ז"נק 4או רק אחד מהם בהיקף של , ז"נק 2כל אחד בהיקף של , את שניהםניתן ללמוד 

ממחלקה  רצה מן המנייןאו על ידי מ, לפסיכולוגיההמחלקה מרצה מן המניין מקורס מודרך יונחה על ידי , ככלל

  . יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה ה/מחקרואחרת אשר נושא 

 ).לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי(' החל מסמסטר ב' ות שנה ב/רשם לקורסים אלה תלמידיייות לה/רשאים

  .הרישום לקורס מותנה באישור המרצה

  . יו יינתן ציוןח בכתב למנחה שעל"דו יש להגישכחלק מחובות הקורס המודרך 

  

עיינו באתר המחלקה בקישור  אנא.  תקנות וחובותככזה יש לו .  המחקר המודרך הוא מסגרת לימודית: חשוב

  . כדי לדעת מהן חובותיכם וזכויותיכם "מחקרים מודרכים"
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  :תואר שני בפסיכולוגיהלימודי מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ל

    לפסיכולוגיה –) ם"מתא(מבחן לתארים מתקדמים 

  .ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה- ניתן על

הלימודיים  ן/אפשר השוואה בין הישגיהםהוא מ. מתקדמים קריטריון אחיד לקבלה ללימודים מהווה המבחן 

בכל המוסדות המעניקים כיום תואר ראשון בפסיכולוגיה  ות/מחקריות של המועמדים-והמיומנויות הלימודיות

  .ובמדעי ההתנהגות

לתואר שני על סמך הידע הנלמד במהלך השנתיים הראשונות ללימודי  ות/תלמידים מיוןמטרת המבחן לסייע ב

  .התואר הראשון

יכולת הבנה ולמידה מתוך , ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה: פרקים נפרדים שניהמבחן מורכב מ

  .מאמרים פסיכולוגיים

מחלקה אינה מתחשבת בממוצע הלתואר השני בפסיכולוגיה  כבר מספר ניכר של שנים שהקבלה, לידיעתכם

  ).87דינו לצורך קבלה כמי שהממוצע שלו הוא  87מי שהממוצע שלו גבוה מ , קרי( 87ציונים העולה על 
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  ז"נק 45  -מחלקתי-דוהלימודים במסלול תוכנית 

  

גרתם ניתן דגש בתחום ובמס) ז"נק 54(מחלקתית -הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים בתכנית דו

  . הפסיכולוגיה

  . ן לתואר מוסמך בפסיכולוגיה ללא קורסי השלמה/ות תכנית זו יוכלו להמשיך לימודיהם/בוגרי

  

  'שנה א

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

 סמסטרנקודות
 :חובה קורסי

 'ב+'א 5 6 2 4   לפסיכולוגיה מבוא

 'ב 4 4 1 3  פסיכולוגיה פיזיולוגית 

 'א 3 6 2 4   המבוא לסטטיסטיק

יסודות פילוסופיים של המחקר 

  במדעי החברה
 'א 2 3 1 2

  'ב 0     *) פטור(תוכנות סטטיסטיות 

  'ב 3 5 2 3  הסקה סטטיסטית 

  נכשל/לימוד עצמי מלווה בתרגולים ומבחן מסכם בסוף הסמסטר עם ציון עובר* 

  'שנה ב

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

רגולת

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

 סמסטרנקודות
 :חובה קורסי

 'א 3 4 2 2   ניסויית פסיכולוגיה

  'ב 2 2 0 2 רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות

 'א 4 4 1 3 התפתחותית פסיכולוגיה

 'ב 4 4 1 3  חברתית פסיכולוגיה

 'א 4 4 1 3  תקוגניטיבי פסיכולוגיה

 :בחירה קורסי

   2-4     2-4 סיכולוגיהמחטיבת פבחירה  יקורס
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  'שנה ג 

      

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

 סמסטרנקודות
  :קורסי חובה

  'ב+'א  4  4.5  1.5  3  אישיות 

 ' או ב/ו' א 2-4  2-4    2-4  סדנא 

  :אחד משני הקורסים הבאים

 תפיסה   אולמידה 
  'או ב' א 2  2   2

 :קורסי בחירה
  . ז מתוך קורסים במחלקה לפסיכולוגיה"נק 54-השלמה ל
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  לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה

  )101-2סימן מחשב (

  :מציעה את המגמות הבאות לפסיכולוגיההמחלקה 

                                                                   הנוירופסיכולוגי/פסיכולוגיה קלינית

  כולוגיה התפתחותית פסי

                                                         קוגניציה ומוח, פסיכולוגיה  חברתית

  

ואשר כוללת  האוניברסיטהשהורכבה על ידי המחלקה ואושרה על ידי , היא תכנית לימודים מובנית ת לימודיםמגמ

  ). קורסי בחירהיבה וקורסי ל, קורסי חובה(מערך מוגדר של דרישות לימודים 

  . רישום מגמת הלימודים מופיע בתדפיס הציונים בלבד ולא יופיע באישור הזכאות ובתעודת המוסמך

  .המגמה ראששורו של יכפופה לא יםסטודנטהתכנית הלימודים של 

  

  מבנה לימודים כללי

  .ב מחקריהלימודים לתואר שני במחלקה לפסיכולוגיה על כל מגמות הלימוד שלה מתקיימים בנתי

  .כוללות כתיבת עבודת תזה) כולל הטיפוליות(משמעות הדבר שכל המגמות 

  :הבא פירוטסטודנטים לתואר שני במחלקה חייבים לצבור נקודות זכות לפי ה

  ז                                                             "נק 44נוירופסיכולוגיה   /פסיכולוגיה קלינית

  ז"נק 44       התפתחותית              פסיכולוגיה 

  ז"נק 38קוגניציה ומוח   , פסיכולוגיה חברתית

  

  כללי -' פרק א

         
ההחלטה  .ללימודי המוסמך נקבעים על ידי ועדות הקבלה של הפקולטה ושל המחלקה סטודנטיםהתנאים להרשמת 

 .לפסיכולוגיהנקבעו על ידי הפקולטה והמחלקה המגמה על פי התנאים ש ר"יוהיא בסמכותו של  סטודנטיםעל קבלת 

התפתחותית , נוירופסיכולוגיה/עבור המגמות הקלינית. ממוסד אקדמי מוכר רשאים להירשם בעלי תואר ראשון

ממוצע הציונים בתואר ראשון הנדרש להרשמה למחלקה .  וחברתית תואר זה חייב להיות בפסיכולוגיה או שווה ערך

ממוצע .  ם"מתאכמו כן נדרש ציון במבחן .  87המגמות נשקלים רק בעלי ממוצע מעל כשבחלק מ לפחות 85הוא 

  .87נחשב לצורך קבלה כממוצע  87פסיכולוגיה מעל 

  

בבניית תכנית לימודים ובכל בעיה אקדמית  סטודנטיםעץ למיי ראש המגמה. המגמה ראשראש כל מגמה עומד ב

  .בה יםנתקל יםשהתלמיד

  

  ).חובת אנגלית –ראה שנתון הפקולטה (תקנון הפקולטה בהתאם ל – חובת אנגלית

  

  

  המגמותבכל  סטודנטיםחובות ה

קורסים ועבודת (על הסטודנטים להשלים את חובותיהם . הלימודים לתואר שני הינם לשנתיים – משך הלימודים. א

המגמה וועדת ראש , במקרים חריגים סטודנטים יוכלו בהמלצת המנחה. תוך שנתיים מתחילת לימודיהם) גמר

, למרות זאת.  מוסמכים פקולטית להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודיהם

היא כי הרוב המכריע של הסטודנטים יסיימו את כל חובותיהם כולל כתיבת התיזה בתוך שנתיים  מתחילת   ההציפיי

  .לימודיהם



263 
 

 סמסטריאליות שהרכבן וכמותן מפורט בפרק העוסק נקודותסת במכ יםחייב הסטודנטיםכל  - לימוד נקודות .ב

בכפוף (  תואר ראשון של קורסים מתכנית הלימודים שלז "נק 8ללמוד עד  ניתן. במבנה הלימודים של כל מגמה

  ).ר המגמה"לתכנית הלימודים ולאישור יו

למועדים מיוחדים  בקשה). 'ועדי באין מ(אחד בלבד בחינה סטודנטים לתואר שני רשאים להבחן במועד  – בחינות. ג

זכאים למועד  –ראה שנתון הפקולטה (המחלקתית  המוסמכיםלועדת  בכתב הגישיש ללסטודנטים שלא נבחנו כלל 

  ).מיוחד

  .לפחות 65 הינוציון עובר בקורס  . 1

תוך שנה  ק ור ,לעשות זאת רק אם מדובר בקורס חובה יםלחזור עליו יכול המבקשיםבקורס  ושנכשל סטודנטים. 2

  .לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון

  .יםחוזר הםלמועד מיוחד בקורס עליו  םזכאי ולא יהי סטודנטים. 3

  .באותה שנה אקדמית, ללמוד את שני חלקי הקורס יםחייב סטודנטים -קורסים שנתיים . 4

 םכי ה, לרמה מתאימה בתחום מדעי מסוים והגיע הסטודנטיםמטרת העבודה היא להוכיח כי  -עבודות גמר . ד

לנתח ממצאים בצורה , לחקור בעיה מסוימת יםמסוגל םבספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי ה יםבקיא

ליצור קשר  יםלתואר שני חייב הסטודנטים .נאותיםן עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה ובסגנו

תוגש לאישור הועדה המחלקתית  צעת עבודת הגמרה. יהםללימודסמסטר הראשון ה במהלך מנחה לעבודת הגמר עם

למרות .  עד תום הסמסטר השני ללימודים ובמקרים חריגים עד תחילת סמסטר ראשון של השנה השנייה ללימודים

ל "של שנה' זו הצפייה היא כי עבור מרבית הסטודנטים תאושר הצעת המחקר עד תום סמסטר א תדרישה פורמאלי

בדרגת מרצה  חבר סגל מן המנייןהמנחה חייב להיות . םתנאי להמשך לימודי המהוו עמידה בחובה זו.  הראשונה

מנחה בדרגת מרצה בכיר מאוניברסיטה אחרת בארץ יאושר בתנאי שחבר סגל . גוריון בנגב- ומעלה באוניברסיטת בן

  .ישמש כמנחה נוסף לעבודהכאמור מהמחלקה 

מדובר במנחה מחוץ למחלקה יש אם . יםהמגמה וביוזמת הסטודנט ר"יויעשה באישור הקשר עם המנחה הראשי 

  .עוד קודם ההתקשרות ר ועדת המוסמכים המחלקתית"המגמה ויו ר"אישור של יולקבל 

  לקהיש לעיין בתקנון המחלקתי לעבודת גמר המופיע באתר המח, להנחיות להגשת הצעת עבודת הגמר ועבודת הגמר

  

  ודי המוסמך בפסיכולוגיהלימ  - ' פרק ב

 
 מבנה הלימודים. א

ודות של נק 4( לכל המגמות במסלול בפסיכולוגיהבשני קורסים המשותפים  השתתפותתכנית הלימודים מחייבת 

  .פי תכנית הלימודים של כל מגמה-על ילמדו הסטודנטיםחובות נוספים למגמה ). לימודי תשתית

  

  )ז"נק 4( לימודה מגמותלכל , לימודי תשתית חובה

  ז"נק 2    מערכים ניסויים    - '  למוסמכים אשיטות מחקר 

  ז"נק 2    מערכים מתאמיים - '  למוסמכים בשיטות מחקר  

    

  

      קורסי חובה ובחירה  

ללמוד את קורסי החובה והבחירה מתוך רשימת השעורים והסמינרים המופיעים בתכנית הלימודים  הסטודנטיםעל 

  .עבודת גמר חייבים הסטודנטים בכתיבתרישות שנמנו בנוסף לד. של כל מגמה

שמבוסס על התמחות בהיקף של יומיים ) הכשרה מעשית(במגמות היישומיות חלק מהלימודים כוללים פרקטיקום 

  .בשבוע
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  סופי לתוארהציון הרכב ה

  50%                 קורסים

  50%          עבודת גמר  

  נוירופסיכולוגיה/גיה קליניתפסיכולולמגמה תכנית הלימודים ב

 מבוא. א
מחויבות ) א(נוירופסיכולוגיה נועדה להכשיר פסיכולוגים קליניים בעלי /תכנית הלימודים במגמת פסיכולוגיה קלינית

התמצאות מעמיקה ) ג(, מתבגרים ומבוגרים, יכולת לעבוד עם ילדים) ב(, לאבחון וטיפול בבעיות נפשיות חמורות

יכולת לתרגם בצורה גמישה ) ד( -ו , פסיכודיאגנוסיקה ופסיכותרפיה, וגי של פסיכופתולוגיהבבסיס הנוירופסיכול

התכנית זו כוללת את כל דרישות הקדם להתחלת התמחות . ממצאים מחקריים לכדי עבודה קלינית אינטגרטיבית

  . לוגיה ובשיטות מחקרבנוסף לקורסים מיוחדים בנוירופסיכו, בפסיכולוגיה קלינית עם סיום לימודי התואר השני

  

 םלמגמה וזאת בהתאם לתפקוד יםשל הסטודנט םהערכה מחודשת לגבי התאמתתתבצע השנה הראשונה  בתום

  .'ופסיכודיאגנוסטיקה א' בקורסים העיוניים פרקטיקום א

   

  )ז"נק 44( תכנית הלימודים  .ב

    )'שנה א( לימודי תשתית חובה

  ז"נק 2    ויים   מערכים ניס -'  למוסמכים אשיטות מחקר  

  ז"נק 2    מערכים מתאמיים - '  למוסמכים בשיטות מחקר  

  ז"נק 4כ "סה                                                                       

  :שנה אקורסי חובה 

  ז"נק 4     בפסיכולוגיה קלינית ' פרקטיקום א

  ז"נק 4         'פסיכודיאגנוסטיקה א

  ז"נק 2   תסמונת ילדות ובגרות: למתקדמיםפסיכופתולוגיה 

  ז"נק 2פסיכופתולוגיה והפרעות אישיות אצל מבוגרים         

  ז "נק 4      עקרונות יסוד בפסיכותרפיה              

  ז"נק 4       טיפול משפחתי למתקדמים 

  ז"נק 2            ראיון קליני 

  ז"נק 0           סמינר מחלקתי

  ז"נק 22כ "סה              

  :שנה בבה קורסי חו

  ז"נק 4     בפסיכולוגיה קלינית ' פרקטיקום ב

  ז"נק 4         'פסיכודיאגנוסטיקה ב

  ז"נק CBT:  ,IPT     4 פסיכופתולוגיה למתקדמים ב

  ז"נק 0           סמינר מחלקתי

  ז"נק 12כ  "סה              

  

  ז"נק 0         *אתיקה בפסיכולוגיה 

  ז"נק 2           *נוירופסיכולוגיה 

  ז"נק 4         *נוירואנטומיה תפקודית 

  ז "נק 6 כ"סה               

                                                                    

  ז"נק 44כ "סה                                                                                  
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  הקורסים ניתנים פעם בשנתיים*

  

  :נוירופסיכולוגיה/יתפסיכולוגיה קלינלחברי סגל במגמה 

  ר גליה אבידן "ד

  מר גדעון אנהולט

  ר צבי גנאל"ד

  ראש המגמה –ר גארי דיימונד "ד

  )אמריטוס(סולי דרימן ' פרופ

  אבישי הניק ' פרופ

  ר  ליאת טיקוצקי"ד

  יהושע ליפשיץ' פרופ

  נחשון מירן' פרופ

  ביאטריס פריאל        ' פרופ

  אורה קופמן ' פרופ

  גולן שחר' פרופ

  ר צבי פיירמן"ד

  ר אלן פלשמן"ד

  ר רות סיטון"ד

  שרי מייזלס' גב

  

  פסיכולוגיה התפתחותיתלמגמה תכנית הלימודים ב
  מבוא.   א

.  מחקר ותיאוריה, להכשיר סטודנטים בפסיכולוגיה התפתחותית בתחומי יישום, מטרת המגמה ההתפתחותית

ההתייחסות לכל טווח החיים באה לידי ביטוי  . הגישה הכללית של המגמה מתייחסת להתפתחות בכל טווח החיים

ידי -גילים מוגדרים כגילאי התמחות על(שנים  0-5גילאים ביישום מתרכזת המגמה . בעיקר בתחומי מחקר ותיאוריה

 .)משרד הבריות
  :אספקטים 3 - בהמגמה בפסיכולוגיה התפתחותית מתמקדת 

  .טיבית וחברתית רגשית ינקוג-מהלך תקין של התפתחות נוירו: התפתחות נורמטיבית. 1

  .או סביבתיים/ו גנטייםחריגות התפתחותיות כתוצאה מגורמים . 2

  .מניעה וטיפול בקבוצות אלו, הערכה. 3

  

בהתאם  וזאת, תתבצע הערכה מחודשת לגבי התאמתו של הסטודנט למגמה ההתפתחותית בסוף השנה הראשונה

  .לתפקודו בקורסים השונים

   

  :)ז"נק 44( תכנית הלימודים.     ב

  

  )'שנה א( לימודי תשתית חובה

  ז"נק 2        מערכים ניסויים    - '  למוסמכים אשיטות מחקר 

  ז"נק 2              מערכים מתאמיים - '  למוסמכים בשיטות מחקר  

  ז"נק 4כ "סה                                           
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      ז"נק 4                                            0-2.5 בגיל הערכה ואבחון ילדים

    ז"נק 4      תינוקות ומשפחתם תצפית והתערבות

    ז"נק 2        קוגניטיבית-התפתחות נוירו

  ז"נק 2            א פרקטיקום

    ז"נק 4            פרקטיקום ב

    ז"נק 4    *יסודות הטיפול בגיל הרך -   'א קליניקה של הילד

  ז"קנ 2      *טיפול התנהגותי –' קליניקה של הילד ב

  ז"נק 4        גיל הרךבמוקדי התפתחות 

    ז"נק 2        פסיכופתולוגיה התפתחותית

      ז"נק 4          התפתחות רגשית חברתית

    ז"נק 4    סוגיות בהערכת ילדים עם  ליקוים התפתחותיים

    ז"נק 4              *הורות

  ז"נק 2        התערבות התנהגותית בגיל הרך

  ז"נק 0          *אתיקה בפסיכולוגיה  

        ז"נק 0          ) כל שנה(תיסמינר מחלק

  ז"נק 40כ "סה                                                                                             

  

    "נק 44כ "סה                                                                                           

  

  עם בשנתייםהקורסים ניתנים פ*

  

  :ההתפתחותיתחברי סגל במגמה בפסיכולוגיה 

  ראש המגמה - ודי אורבך'ג' פרופ

  ר אנדראה ברגר"ד

  לרמן- ר אסתר גולדשטיין "ד

  )בדימוס( ר רבקה לנדו"ד

  ר רות סיטון "ד

  פוריה -ר נעמה עצבה"ד

  ר מיכל פרוי"ד            

   ומחקוגניציה , לפסיכולוגיה חברתיתמגמה תכנית הלימודים ב
 מבוא. א

, בתחומים של פסיכולוגיה חברתיתלהכשיר תלמידים לתואר שני המעוניינים להתמחות במחקר המגמה  מטרת

  . והבסיס המוחי לתופעות פסיכולוגיות, פסיכולוגיה קוגניטיבית

לתלמידים ללמוד בהקשר אינטרדיסציפלינרי ולשלב בעבודתם היבטים  תא מאפשרהבכך ש ה של המגמהייחוד

יוכלו ליישם במסגרות  ההכשרה מתודולוגית אות יקבלו תלמידיםזו ה במסגרת. ונוירולוגיים קוגניטיביים ,ייםחברת

  . מחקריות שונות

  .או בשילוב של  שניהם, או בתחום הקוגניציה והמוח, סטודנטים יוכלו לבחור להתמקד בתחום החברתי

ר של חוקרי המגמה מהווים את הבסיס האקדמי תחומי המחק, יחד עם זאת. הדגש של המגמה הינו מחקר בסיסי

  .  מיון עובדים וארגונומיה, כגון יעוץ אירגוני, ליישום בתחומים שונים
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  )ז"נק 38( תכנית הלימודים.     ב

  

  :)שנה א( לימודי תשתית חובה

  ז"נק 2     מערכים ניסויים    - '  למוסמכים אשיטות מחקר 

  ז"נק 2     ם מתאמייםמערכי - '  למוסמכים בשיטות מחקר 

  ז"נק 4כ "סה                                                                      

  )'שנה ב(קורסי חובה 

  ז"נק 2        *קוגניציה חברתית

  ז"נק 2        *מבוא לקבלת החלטות

  ז"נק 2    נושאים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית א

  ז"נק 4      שיטות מעבדה בחקר הקוגניציה

  ז"נק  4נוירו אנטומיה תפקודית                                           

  )ז"נק 6-4(כ "סה     )קורסי חובה 5מתוך  2 בחירה של(

  הקורסים ניתנים פעם בשנתיים*

  

  ז"נק 12קורסי חובה נוספים על פי בחירת המנחה בהיקף של 

  ז"נק 0         )כל שנה( סמינר מחלקתי

                    

    "נק 38כ "סה                                                                                  

  

 ז"נק 18-16קורסי בחירה בהיקף של 
, דילמות חברתיות, משא ומתן: בקורסים נוספים אלו יכללו קורסים שקשורים בפסיכולוגיה חברתית כגון

קורסים שקשורים לפסיכולוגיה ארגונית , וטיבציה ורגש בהקשר חברתימ, מרחק פסיכולוגי, פסיכולוגיה כלכלית

מודלים  :טיבית ומדעי עצב קוגניטיביים כגוןיקורסים שקשורים בפסיכולוגיה קוגנ, ידע בארגונים, מיון עובדים: כגון

פתולוגיה של פסיכו: כוביולוגיהיסוגיות בפס, ביולוגיה של קשב-פסיכו, אוטומטיות ומודעות, מיומנות, םמנטאליי

תהליכי , תפונקציונאליהדמיה , תפיסה ופעולה, זיהוי פרצופים, הבסיס הנוירוביולוגי של פסיכופתולוגיה,  דחק

קורסים בארגונומיה , הבדלים בינאישיים באינטליגנציה ויכולות קוגניטיביות, בקרה והסינדרום הדיסאקזקוטיבי

   . לחץ ושחיקה, שורגי, כגון כלכלה ניסויית נוספותוקורסים ממחלקות 

  

  :קוגניציה ומוח, לפסיכולוגיה חברתיתחברי סגל במגמה 

  ר גליה אבידן"ד

  ר טל אייל"ד

  ראש המגמה –מאיר -ר יואלה ברבי"ד

  ר אנדראה ברגר"ד

  ר צבי גנאל "ד

  אבישי הניק ' פרופ

  דוד לייזר' פרופ

  נחשון מירן  'פרופ

  יוסף צלגוב' פרופ

 אורה קופמן' פרופ
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  לסוציולוגיה ואנתרופולוגיההמחלקה 

 )  102 סימן מחשב(
  

  BAראשון לימודים לתואר 

  )102-1סימן מחשב (

  

טיים ומתודולוגים לחקר יאורהלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נועדו להקנות כלים ת

ערים פ, קבוצות חברתיות, יחסי כוח ושליטה, תרבותה, מבנה החברה: בטיהיה שללהחברה על 

בסיסיים  כליםו מיומנויות אנליטיותהקורסים השונים מעניקים  .תהליכי שנוי חברתיו, חברתיים

   .באופן כללי ובחברה הישראלית בפרט מבנים ותהליכים חברתייםולפרש להבין שנועדו 

  

להמשיך בלימודי מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בארץ תכנית הלימודים מאפשרת לבוגריה 

  .ל"ובחו

         תכנית הלימודיםמבנה 

 :בשני מסלולי לימודהלימודים נמשכים שלוש שנים   .א

 .)ז"נק 54(מחלקתית -כנית דוותב •

 ).ז"נק 28(בתכנית מחלקה משנית  •

 .ה/את לימודיו ה/מוגדרות על פי השנתון של השנה בה התחיל ה/חובות התלמיד  .ב

החובות כאילו  ה/יחולו עליו' אעל שנה  ת/או חוזר' את לימודי שנה א ה/אשר פיצל ה/תלמיד  .ג

 ה/לימודיו ה/שהחל ה/תלמיד: דוגמה. ('את לימודי שנה א מה/בשנה בה סיים ה/לימודיו ה/החל

 ה/יחולו עליו, ט"סבתש' את לימודי שנה א מה/מערכת מפוצלת והשלים ה/למד, ח"סבשנה תש

 ).ט"סהחובות של התלמידים אשר החלו לומדים בתש

: לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ה/כל תלמיד ת/חייבבנוסף לדרישות המחלקה   .ד

הפרק הדן בדרישות הפקולטה ורא. ז לתואר"נק 120להשלמת  לימודי בחירה כללייםו, אנגלית

    

  תיקון ציון

  

  :לעשות זאת אם ת/לחזור על הקורס יכול ת/ולשם כך מבקש בקורס ה/שנכשל ה/תלמיד

  . בלבדמדובר בקורס חובה   .א            

  .ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון בשנה העוקבת לאחררק   . ב            

  .חוזריםלמועד מיוחד בקורס עליו  ותזכא אין  .ג    
  . ולעמוד בכל חובותיו, ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית יש.          ד                   

  

במהלך  רק בקורס אחדה לעשות זאת /ון יכולת לשפר הצי/ומבקש ה בקורס/שלא נכשלה /תלמיד

  . לעיל' ד-'החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים ב. לימודי התואר
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  תנאי מעבר

  
  'שנה ב ת/למעמד של תלמיד' שנה א ת/תנאי מעבר ממעמד של תלמיד  . א

  .'לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א 65ציון .  1  

  .'כל קורסי שנה אהכולל את  ,לפחות 70ציון ממוצע משוקלל  .2

  לחזור פעם אחת בלבד על  ת/רשאי, לעיל 2לממוצע הנדרש לפי סעיף  ה/שלא הגיע ה/תלמיד. 3

  וזאת בשנת הלימודים העוקבת את השנה בה סיים, או על חלק מהם' שנה א לימודי    

  .'אהיה במעמד של שנה ת/י ו/זה ה/תלמיד. 'לראשונה קורסי שנה א מה/    

  

  'למעמד של תלמיד שנה ג' תנאי מעבר ממעמד של תלמיד שנה ב.   ב

לכל הפחות הכולל  65וממוצע משוקלל , 'שנה ב כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  56ציון       

  .את כל    הקורסים שנלמדו בשנה ב

  

         'ג- 'לשנים ב שיעורי בחירה   
  

ז יש לבחור קורסים בין "נק 54כ "הלימודים במסגרת סה להשלמת חובות, מעבר לשיעורי החובה

 .השעורים המוגדרים כשעורי בחירה
  .וההרשמה לקורסים ץרשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנה במועדי הייעו

  

         'סמינרים לשנה ג
  : דרישות קדם

o ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה ב'.  

o ת שנה ג/להיות תלמיד'.  

  

  

  בלבד' ג- 'מיועדים לתלמידי שנה ב –מודרכת מחקר וקריאה 

  

התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות  ות/כוונת הקורסים המודרכים היא לאפשר לתלמידים

  .בפרויקטים מחקריים הנערכים במחלקה

  

  וניתן לצבור בהם עד, במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודרך ניתניםקורסים ה

  .ז"נק 4או רק אחד מהם בהיקף של , ז"נק 2כל אחד בהיקף של , םאת שניהניתן ללמוד  .ז בלבד"נק 4

או על ידי , אנתרופולוגיה-לסוציולוגיההמחלקה מרצה מן המניין מקורס מודרך יונחה על ידי , ככלל

. יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה ה/מחקרוממחלקה אחרת אשר נושא מן המניין  רצהמ

  .'החל מסמסטר ב' ות שנה ב/מידייות להרשם לקורסים אלה תל/רשאים

  . ח בכתב למנחה שעליו יינתן ציון"דו יש להגישכחלק מחובות הקורס המודרך 

  

  ".מחקרים מודרכים"עיינו באתר המחלקה בקישור  - תקנות וחובות: חשוב
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  ז"נק 54 –מחלקתי- תוכנית לימודים במסלול דו
  

  'שנה א

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 ותשע

 כ"סה

 סמסטרנקודות
:חובה קורסי

 'ב+'א 5 6 2 4הסוציולוגיה יסודות

 'ב+'א 5 6 2 4לאנתרופולוגיה מבוא

 'א 3 4 2 2'א סטטיסטיקה

 'ב 3 4 2 2'סטטיסטיקה ב

יסודות פילוסופיים של המחקר 

 במדעי החברה
 'א 2 3 1 2

  

  'שנה ב

 קורס שם
 שעות

 הרצאה
 שעות

 תרגול
 כ"סה

  שעות
 כ"סה

 סמסטר נקודות
:חובה קורסי

 'ב+'א 6 8 4 4  חברה ישראלית

 'ב 3 4 2 2 שיטות מחקר כמותיות

 'ב+'א 6 8 4 4 מחקר איכותניות שיטות

  'או ב' א 2 2  2  *קורס בכתיבה מדעית

  'או ב' א 2-4 2-4  2-4  **קורס בלימודים אזוריים

  

המטרה היא ללמוד   ,ה מדעית בתחומים שוניםבנושא כתיביש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים *

   .כתיבת עבודה במדעי החברה

קורסים המתקדמים בחברה : ל קורסים בנושא לימודים אזורייםיש לבחור קורס אחד מרשימה ש** 

  . מחוץ לישראל

  .'או ג' ניתן לקחת בשנה ב
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  'שנה ג

 קורס שם
 שעות

 הרצאה
 שעות

 תרגול
 כ"סה

  שעות
 כ"סה

 סמסטר ודותנק
:חובה קורסי

תיאוריות סוציולוגיות 

 ואנתרופולוגיות
 'א 3 4 2 2

 'ב 3 4 2 2  מתקדמות תיאוריות סוציולוגיות

 'ב 3 4 2 2תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות

 'או ב' א 2-4 2-4  2-4 סמינר

 
:בחירה קורסי

  'או ג/ו' בשנה ב  ז"נק 54-לשל קורסי הבחירה  השלמה

  

  

  

  ז"נק 28 – וכנית לימודים במסלול מחלקה משניתת

  

    

  'שנה א

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

 סמסטרנקודות
:חובה קורסי

 'ב+'א 5 6 2 4הסוציולוגיה יסודות

 'ב+'א 5 6 2 4לאנתרופולוגיה מבוא

יסודות פילוסופיים של המחקר 

 במדעי החברה 
 'א 2 3 1 2

  

  'שנה ב    

 קורס שם
 שעות

 הרצאה
 שעות

 תרגול
 כ"סה

  שעות
 כ"סה

 סמסטר נקודות
:חובה קורסי

 'ב+'א 6 8 4 4 חברה ישראלית 

   מחקר איכותניות שיטות

  או            

 'ב+'א סטטיסטיקה
 'ב+'א 6 8 4 4
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  'שנה ג    

 קורס שם
 שעות

 הרצאה
 שעות

 תרגול
 כ"סה

  שעות
 כ"סה

 סמסטר נקודות
:חובה קורסי

 'או ב' א 2-4 2-4  2-4 )סמסטריאליאו שנתי (מינר ס

:בחירה קורסי

  'או ג' בשנה ב  ז"נק 28-לשל קורסי הבחירה  השלמה
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  סוציולוגיה ואנתרופולוגיהלימודים לתואר שני ב

  )102-2סימן מחשב (

  

  :התמחות הבאות/תהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  מציעה את המגמו

  מגמה באנתרופולוגיה                 

  מגמה בסוציולוגיה עיונית

  *התמחות בסוציולוגיה ארגונית

                                                    פוליטיקה וממשל, מגמה בסוציולוגיה

  

על ידי האוניברסיטה שהורכבה על ידי המחלקה ואושרה , מגמת לימודים היא תכנית לימודים מובנית

  ). קורסי ליבה וקורסי בחירה, קורסי חובה(ואשר כוללת מערך מוגדר של דרישות לימודים 

. רישום מגמת הלימודים מופיע בתדפיס הציונים בלבד ולא יופיע באישור הזכאות ובתעודת המוסמך

הן בתעודת יוצאת מן הכלל ההתמחות בסוציולוגיה ארגונית אשר מצוינת הן באישור הזכאות ו

  .המוסמך

  

  .תכנית הלימודים של הסטודנטים כפופה לאשורו של ראש מגמת הלימוד

  

  מבנה לימודים כללי

  :סטודנטים לתואר שני במחלקה חייבים לצבור נקודות זכות לפי המבנה הבא

  :בנתיב המחקרי עם עבודת גמר

  ז עבודת גמר"נק 8+ ז קורסים "נק 32 :ז"נק 40המגמה לסוציולוגיה  עיונית                               

  ז עבודת גמר"נק 8+ ז קורסים "נק 32: ז"נק 40התמחות בסוציולוגיה ארגונית                           

  ז עבודת גמר"נק 8+ ז קורסים "נק 32: ז"נק 40פוליטיקה וממשל              ,המגמה לסוציולוגיה

  ז עבודת גמר"נק 8+ ז קורסים "נק 34: ז"נק 42                      המגמה לאנתרופולוגיה                 

  

  :בנתיב הכללי ללא עבודת גמר

  ז"נק 40המגמה לסוציולוגיה  עיונית                              

  ז"נק 40התמחות בסוציולוגיה ארגונית                          

  ז"נק 40     פוליטיקה וממשל        ,המגמה לסוציולוגיה

  ז"נק 42המגמה לאנתרופולוגיה                                      

  

  כללי

          

. התנאים להרשמת סטודנטים ללימודי המוסמך נקבעים על ידי ועדות הקבלה של המחלקה והפקולטה

קולטה ר המגמה על פי התנאים שנקבעו על ידי הפ"ההחלטה על קבלת סטודנטים היא בסמכותו של יו

ממוצע הציונים בתואר ראשון . רשאים להירשם בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר.  והמחלקה

 .לפחות 85הנדרש להרשמה למחלקה הוא 
  

  ).חובת אנגלית –ראה שנתון הפקולטה (בהתאם לתקנון הפקולטה  – חובת אנגלית
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  חובות הסטודנטים בכל המסלולים

  

.        ם להשלים את חובותיהם תוך שנתיים מתחילת לימודיהםעל הסטודנטי –משך הלימודים      .א

ראש המגמה וועדת המוסמכים , סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי יוכלו בהמלצת המנחה

  .הפקולטית להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודיהם

טריאליות שהרכבן וכמותן מפורט כל הסטודנטים חייבים במכסת נקודות סמס - נקודות לימוד  .ב

ז של קורסים מתכנית "נק 8ניתן ללמוד עד . בפרק העוסק במבנה הלימודים של כל מגמה

  ).ר המגמה"בכפוף לתכנית הלימודים ולאישור יו(הלימודים של תואר ראשון  

 בקשה למועדים). 'אין מועדי ב(סטודנטים לתואר שני רשאים להבחן במועד אחד בלבד  – בחינות  .ג

ראה (לועדת המוסמכים המחלקתית  בכתבמיוחדים לסטודנטים שלא נבחנו כלל יש להגיש 

   ).זכאים למועד מיוחד –שנתון הפקולטה 

 .75 –ציון עובר בבחינת גמר , לפחות 65ציון עובר בקורס  הינו  .1

סטודנטים שנכשלו בקורס המבקשים לחזור עליו יכולים לעשות זאת רק אם מדובר  .2

  .ק  תוך שנה לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדוןור, בקורס חובה

  סטודנטים לא יהיו זכאים למועד מיוחד בקורס עליו הם חוזרים .3

  .באותה שנה אקדמית, סטודנטים חייבים ללמוד את שני חלקי הקורס -קורסים שנתיים  .4

  

ום מדעי מטרת העבודה היא להוכיח כי הסטודנטים הגיעו לרמה מתאימה בתח -עבודות גמר .      ד

כי הם בקיאים בספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי הם מסוגלים לחקור בעיה , מסוים

לנתח ממצאים בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה ובסגנון , מסוימת

  .נאותים

  

 השנה הראשונההסטודנטים לתואר שני חייבים ליצור קשר עם מנחה לעבודת הגמר במהלך 

הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקתית עד ). 'מומלץ עד סוף סמסטר א. (ימודםלל

עמידה בחובה זו , תום השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים

בדרגת מרצה ומעלה  חבר סגל מן המנייןהמנחה חייב להיות . מהווה תנאי להמשך לימודים

מנחה בדרגת מרצה בכיר מאוניברסיטה אחרת בארץ יאושר בתנאי . ן בנגבגוריו-באוניברסיטת בן

  .שחבר סגל מהמחלקה כאמור ישמש כמנחה נוסף לעבודה

    

ר ועדת מוסמכים מחלקתית וביוזמת "יו/ר המגמה"הקשר עם המנחה הראשי יעשה באישור יו

מה טרם ר המג"במידה ומדובר במנחה מחוץ למחלקה יש לקבל אישור של יו. הסטודנטים

יש לעיין בתקנון המחלקתי , להנחיות להגשת הצעת עבודת הגמר ועבודת הגמר. ההתקשרות

  .לעבודת גמר המופיע באתר המחלקה

  

  המגמה לסוציולוגיה עיונית 

  

  מבוא

תמורות . חלו תמורות מרחיקות לכת באופן הארגון והפעולה של חברות שונות 20- במהלך המאה ה

לאומיים , כלכליות ופוליטיות החוצות גבולות מגדריים, ות חברתיותאלו באות לידי ביטוי בתבני

, ההקשר של שינויים אלו הם היחסים המשתנים בין הכלכלה. ואתניים אך גם בחיזוק גבולות אלו

מטרתה של המגמה לסוציולוגיה עיונית היא להכשיר את בוגריה לחקור ולהבין  .   הפוליטיקה והחברה

חברה הסובבת אותם תוך דגש על התפתחויות תיאורטיות ומתודולוגיות את התמורות המתחוללות ב

  .לימודי תרבות , כלכלה פוליטית, תחומי ההתמחות של המגמה הם סוציולוגיה פוליטית.   מתקדמות
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. משך הלימודים הינו שנתיים. הנתיב המחקרי והנתיב הכללי, תכנית הלימודים כוללת שני נתיבים

ותפים לשני הנתיבים ומטרתם יצירת בסיס ידע בתחום ובדיקת עניין לימודי השנה הראשונה מש

תוך כדי שנת הלימודים הראשונה כל סטודנט אמור לבחון . והתאמה לסיום לימודים בנתיב המחקרי

ולהיכנס , במסגרת בדיקה זאת יש לנסות ולאתר מנחה לעבודה. את האפשרות לכתיבת עבודת גמר

עם סיום שנת הלימודים . ומחקר מודרך בתחומי מחקר אפשרייםלמסלול של קורסי קריאה מודרכת 

.                                                               הראשונה על הסטודנט לבחור בין המשך לימודים בנתיב מחקרי או כללי

, ם בנתיב המחקרי יגישו הצעת המחקר לאישור לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודיםתלמידי

  . וילמדו  קורסי קריאה מודרכת ומחקר מודרך בתחומי מחקר אפשריים

  

  תכנית הלימודים 

נכללים במניין  אינםקורסי השלמה מהתואר הראשון אשר מופיעים בהודעות הקבלה : שימו לב

  הנקודות לתואר

  

  )ז"נק 40( :חקרינתיב מ

כלים ומיומנות , תוכנית לימודים בנתיב המחקרי מיועדת להקנות לבוגריה ידע סוציולוגי רחב וידע

  .  מחקריים בתחום סוציולוגי מוגדר אשר יבואו לידי ביטוי בביצוע עבודת מחקר עצמאית

  

  :)ז"נק 12(קורסי חובה 

  ז"נק 4    *שנתי  –תיאוריות חברתיות בנות זמננו 

  ז"נק 2    קדם תזה סמינר

  ז"נק 2    **סמינר תזה  

  ז"נק 2    ניתוח נתונים –שיטות מחקר למוסמכים 

  ז"נק 2    שיטות מחקר איכותניות למוסמכים

  

  ".מבוא לתיאוריות סוציולוגיות"הקורס , דרישת קדם*  

  ".סמינר קדם תזה"הקורס , דרישת קדם** 

  ז"נק  12כ "סה

  

  . י המגמהז  מתוך קורס"נק 20 -קורסי בחירה

רשימת הקורסים . וזאת בכפוף לאישור ראש המגמה, ז ממחלקות אחרות"נק 8ניתן ללמוד  עד 

  . מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת שנת הלימודים

ז כל "נק 2כחלק מקורסי בחירה בהיקף של " מחקר מודרך"או /ו" קריאה מודרכת"ניתן לקחת קורס 

  .ממרצי המגמות בסוציולוגיה ובכפוף להסכמתםאת הקורס ניתן לקחת אצל כל אחד . אחד

  

  .ז"נק 8בהיקף של  -עבודת גמר  
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  :הבהרות - מעבר מהנתיב המחקרי לנתיב הכללי 

כיוון שמטרתה של האקדמיה בכלל והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בפרט היא קידום המחקר 

במהלך השנה . ודנטים בנתיב המחקריאנו מתייחסים לכל תלמידי השנה הראשונה כאל סט, האקדמי

לגבש כיווני מחקר אישיים וליצור קשר עם , הראשונה ללימודים  רצוי להכיר את המרצים במגמה

יבקשו אישור על , אם בתום השנה הראשונה יחליטו הסטודנטים לעבור לנתיב הכללי. מנחה אפשרי

  . כך בכתב מראש המגמה

  

  )ז"נק 40: (הנתיב הכללי

  

מודים בנתיב הכללי מיועדת להקנות לבוגריה ידע סוציולוגי רחב וידע מעמיק בתחום תוכנית הלי

  .זאת ללא ביצוע עבודת מחקר עצמאית, התעניינות מוגדר

  

  ):ז"נק 10(קורסי חובה 

  ז"נק 4    *שנתי  –תיאוריות חברתיות בנות זמננו 

  ז"נק 2    סמינר קדם תזה

  ז"נק 2   ניתוח נתונים –שיטות מחקר למוסמכים 

  ז"נק 2   שיטות מחקר אכותניות למוסמכים

  

  ".מבוא לתיאוריות סוציולוגיות"הקורס , דרישת קדם*  

  

  .ז  מתוך קורסי המגמה"נק 30 -קורסי בחירה

  

רשימת הקורסים . וזאת בכפוף לאישור ראש המגמה, ז ממחלקות אחרות"נק 8ניתן ללמוד  עד 

  . מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת שנת הלימודים

  

: להלן דוגמאות לתחומי התמחות. מוקדם ככל האפשר ייבחר לו הסטודנט תחום התמחות מוגדר

.  סוציולוגיה של הדת וארגונים, וגיה פוליטיתסוציול, חברה ישראלית,  מגדר, סוציולוגיה של התרבות

אך מימוש העדפתו מותנה באישור מרכז המגמה , סטודנט רשאי להציע כל תחום סוציולוגי

  . ובזמינותם של קורסים בתחום המדובר

  

  .לפחות 75  -ציון עובר בבחינת הגמר הינו  .בחינה מקיפה המבוססת על קורסי החובה: בחינת גמר 

  סופי לתוארהרכב הציון ה

  

  50%קורסים         בנתיב המחקרי

   50%עבודת גמר         

  85%        קורסים    בנתיב הכללי

      15%בחינת גמר        

    

  :ראש המגמה

  

  sarith@bgu.ac.ilשרה הלמן ' דר
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  המגמה לאנתרופולוגיה

  

  תכנית הלימודים  

 
ם חברתיים ותרבותיים מתמקדים בהבנה ובניתוח של הסדרי הלימודים במגמה לאנתרופולוגיה

באנתרופולוגיה  כוללת התמחות תוכנית הלימודים. ובמפגש הבין תרבותי במקומות שונים בעולם

, נוודות והגירה, תוך הדגשת נושאים מיוחדים כגון עדות ועדתיות  תרבותית-חברתית

, של האוכלאנתרופולוגיה ,  אנתרופולוגיה של הדת, אנתרופולוגיה בלשנית, אנתרופולוגיה עירונית

המגמה מעודדת עניין ומחקר . נדר וקהילות פזורה'שארות וג, אנתרופולוגיה של תיירות

  .מגוונים שונות ובאזורים בתרבויות

 
  )לא לשקלול במניין הנקודות לתואר(קורסי השלמה 

          'ב–'מבוא לאנתרופולוגיה א

          'ב- 'יסודות  הסוציולוגיה א

          מבוא לסטטיסטיקה 

          ת מחקר איכותניותמבוא לשיטו

  

באחד , באישור ראש המגמה, יכולים הסטודנטים ללמוד, במסגרת המגמה לאנתרופולוגיה

  . מחקרי וכללי: משני נתיבים

  .שנתייםמשך הלימודים הינו 

  

  תוכנית הלימודים

  

  )ז"נק 42( :נתיב מחקרי

  

  ):ז"נק 14(קורסי חובה 

  ז "נק 4    ) עבודת שדה('ב-'שיטות מחקר אנתרופולוגיות א

  ז"נק 4          תיאוריות אנתרופולוגיות  

  ז"נק 4               סגנונות אתנוגרפיים

 ז"נק 2              סמינר תזה
  

  ):ז"נק 20( קורסי בחירה

בהתאם לתחום (יבנו הסטודנטים את תכנית לימודיהם עם ראש המגמה , מלבד שיעורי החובה

  . טרובהתאם לתכנית הלימודים המתפרסמת בתחילת כל סמס) העניין

  סמינרים מחקריים 3יש ללמוד לפחות 

זאת בכפוף ,  ז של קורסים ממחלקות אחרות באישורו של ראש המגמה"נק 8ניתן ללמוד עד 

  .לשיקולים אקדמיים או להמלצתו של מנחה עבודת הגמר

  

  ז"נק 8בהיקף של  –עבודת גמר 

  

  )ז"נק 42( :הנתיב הכללי

  

  : )ז"נק 12( קורסי חובה
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  ז "נק 4    ) עבודת שדה('ב-'ופולוגיות אשיטות מחקר אנתר

  ז"נק 4          תיאוריות אנתרופולוגיות  

  ז"נק 4               סגנונות אתנוגרפיים

 
  ):ז"נק 30( קורסי בחירה

בהתאם לתחום (יבנו הסטודנטים את תכנית לימודיהם  עם ראש המגמה , מלבד שיעורי החובה

  . כל סמסטר ובהתאם לתכנית הלימודים המתפרסמת בתחילת)  העניין

  סמינרים מחקריים 3יש ללמוד לפחות 

  .ז של קורסים ממחלקות אחרות באישורו של ראש המגמה"נק 8ניתן ללמוד עד 

  

  .75ציון עובר בבחינת גמר הינו  –בחינת גמר 

  

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  

  75%קורסים                      :בנתיב הכללי

  25%בחינת גמר                                           

  45%קורסים                      :בנתיב המחקרי

  40%עבודת גמר                        

  15%בחינת גמר                     

  :ראש המגמה

  avieli@bgu.ac.ilניר אביאלי  ' דר

  

  התמחות בסוציולוגיה ארגונית 

  

  מבוא 

דנטים כלים שבעזרתם יוכלו להבין תהליכים התמחות הלימודים בסוציולוגיה ארגונית מקנה לסטו

יתוודעו הסטודנטים לתיאוריות , במסגרת הקורסים השונים. ומאפיינים של ארגונים מסוגים שונים

ידונו בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ויחשפו לאופנים , המרכזיות בתחום הארגוני

מהקורסים יושם דגש על ההיבט הפרקטי בחלק . השונים בהם ניתן לחקור ולנתח תמורות אלה

והסטודנטים יבחנו כיצד ניתן ליישם את התיאוריות וכלי המחקר הלכה למעשה על מנת לשפר 

  .תפקודם של ארגונים

מגדר ,  ארגונים כלכליים, תרבות ארגונית: כגון, ההתמחות מציעה מגוון של קורסים בתחום הארגוני

ההיצע . ועוד, פיתוח וייעוץ ארגוני, וגיוס עובדים מגישה מערכתיתמיון , סוציולוגיה כלכלית, וארגונים

במגמה מתקיים קורס פרקטיקום בעל קשר מבוסס עם גופים כגון סוציולוגיה . משתנה משנה לשנה

וחברות פרטיות לפיתוח וייעוץ ) ל"מדור מחקר מדעי החברה בצה(ה "ממד, ארגונית בחיל האוויר

  . ארגוני

הלימודים בנתיב המחקרי . נתיב מחקרי ונתיב כללי –ת שני נתיבי לימוד  תכנית הלימודים כולל

הלימודים בנתיב הכללי . ז"נק 32ז וקורסים בהיקף של "נק 8כוללים כתיבת עבודת גמר בהיקף 

  . כולל השלמת שני קורסים יישומיים ובחינת גמר, ז"נק 40מחייבים קורסים בהיקף של 

ני הנתיבים ומטרתם יצירת בסיס ידע בתחום ובדיקת עניין לימודי השנה הראשונה משותפים לש

תוך כדי שנת הלימודים הראשונה כל סטודנט אמור לבחון . והתאמה לסיום לימודים בנתיב המחקרי

ולהיכנס , במסגרת בדיקה זאת יש לנסות ולאתר מנחה לעבודה. את האפשרות לכתיבת עבודת גמר

עם סיום שנת הלימודים . דרך בתחומי מחקר אפשרייםלמסלול של קורסי קריאה מודרכת ומחקר מו
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.                                                               הראשונה על הסטודנט לבחור בין המשך לימודים בנתיב מחקרי או כללי

ים בנתיב המחקרי יגישו הצעת המחקר לאישור לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי סטודנט

  . וילמדו  קורסי קריאה מודרכת ומחקר מודרך בתחומי מחקר אפשריים, ללימודים

  

  תכנית הלימודים 

  

קורסי השלמה מהתואר הראשון אשר מופיעים בהודעות הקבלה אינם נכללים במניין : שימו לב

  הנקודות לתואר

  

  )ז"נק 40( :מחקרי נתיב

  

  ):ז"נק 24(קורסי חובה 

  ז"נק 4    *שנתי  –תיאוריות חברתיות בנות זמננו 

  ז"נק 2      סמינר קדם תזה

  ז"נק 2      **סמינר תזה 

  ז"נק 8          אשכול קורסי ליבה

  ז"נק 4          תיאוריות ארגוניות

  ז"נק 2               ניתוח נתונים –שיטות מחקר למוסמכים 

  ז"נק 2                 כותניות למוסמכיםשיטות מחקר אי

  

  ".מבוא לתיאוריות סוציולוגיות"הקורס , דרישת קדם*  

  ".סמינר קדם תזה"הקורס , דרישת קדם** 

  

  ):ז"נק 8(קורסי בחירה 

  .קורסים שתפורסם בתחילת שנת הלימודים מתוך רשימת

בשנה (ות או פרקטיקום ממחלקות אחר, ניתן ללמוד קורסי בחירה מהמגמה לסוציולוגה עיונית

  . רשימת הקורסים מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת שנת הלימודים). שניה

 2כחלק מקורסי בחירה בהיקף של " מחקר מודרך"או /ו" קריאה מודרכת"ניתן ללמוד קורס , כמו כן

  .םאת הקורס ניתן ללמוד אצל כל אחד ממורי המגמות בסוציולוגיה ובכפוף להסכמת. ז כל אחד"נק

  

  .ז"נק 8בהיקף של  –עבודת גמר 

    

  :הבהרות - מעבר מהנתיב המחקרי לנתיב הכללי 

כיוון שמטרתה של האקדמיה בכלל והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בפרט היא קידום המחקר 

במהלך השנה . אנו מתייחסים לכל תלמידי השנה הראשונה כאל סטודנטים בנתיב המחקרי, האקדמי

לגבש כיווני מחקר אישיים וליצור קשר עם , דים רצוי להכיר את המרצים במגמההראשונה ללימו

, אם בתום השנה הראשונה החליטו הסטודנטים לעבור מנתיב מחקרי לנתיב הכללי. מנחה אפשרי

אין צורך בשינוי תכנית הלימודים משום שחובות השמיעה זהות . ר המגמה"יגישו בקשה בכתב ליו

  . כלליואף רבות יותר בנתיב ה
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  )ז"נק 40( :נתיב כללי

  

  ):ז"נק 30( קורסי חובה

  ז"נק 4       *שנתי  –תיאוריות חברתיות בנות זמננו 

  ז"נק 2             סמינר קדם תזה

  ז"נק 8             אשכול קורסי ליבה

  ז"נק 4             תיאוריות ארגוניות

  ז"נק 2                              ניתוח נתונים –שיטות מחקר למוסמכים 

  ז"נק 2          שיטות מחקר איכותניות למוסמכים

  ".מבוא לתיאוריות סוציולוגיות"הקורס , דרישת קדם*  

  

  :)בלבד' בשנה ב(מתוך הקורסים היישומיים   - ז "נק 8

  

  ז"נק 4        מיון וגיוס עובדים בגישה מערכתית

  ז"נק 4          שיטות מחקר בארגונים

  

  ):ז"נק 10( קורסי בחירה

  .רסים שתפורסם בתחילת שנת הלימודיםקו מתוך רשימת

). בשנה שניה(ממחלקות אחרות או פרקטיקום , ניתן ללמוד קורסים גם מהמגמה לסוציולוגה עיונית

  . רשימת הקורסים מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת שנת הלימודים

  

  .לפחות 75ציון עובר בבחינת הגמר הינו  .בחינה מקיפה המבוססת על קורסי החובה: בחינת גמר 

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  

  85%         קורסים     :בנתיב הכללי

  15%בחינת גמר           

  50%קורסים           :בנתיב המחקרי

  50%עבודת גמר          

  

  aviadraz@bgu.ac.il   אביעד רז' פרופ:   ראש המגמה

  

  פוליטיקה וממשל , המגמה לסוציולוגיה 

  מבוא 

מהותי בעקבות תהליכי הגלובליזציה אשר מניבים תמורות רחבות היקף  מדינת הלאום עוברת שינוי

, חוקים, אנו עדים לשינויים בנורמות החברתיות. בכל הקשור ליחס שבין חברה אזרחית וממשל

יחד . כמו גם במשמעותן של גבולות הריבונות והטריטוריה, יחסי חברה ומשטר, מנגנוני ניהול ומנהל

מ "החל מקריסתה של בריה 20- ות הרדיקליות שהתחוללו בסוף המאה ההתמורות הפוליטי, עם זאת

וכלה בהרחבתם של , דרך עלייתם של כוחות דתיים ואתניים קיצוניים, וכינונן של מדינות חדשות

, שנושקים בפוליטיקה, הללו השינויים. כלכליים משפיעים על מעמדה של הדמוקרטיה-הפערים הגיאו

  . מצריכים עיון מעמיק חוצה גבולות דיסציפלינאריים, ה וגיאוגרפיההיסטורי, סוציולוגיה, כלכלה
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המחלקה  לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשיתוף המחלקה , תחומית-תוך שימת דגש על נקודת מבט בין

בחברה האזרחית ובניתוח של , לפוליטיקה וממשל יתמקד בבחינת השינויים המתחוללים במדינה

הסטודנטים במגמה יתחקו אחר נקודות . וגבולות, לאומיות, ריבונות, המשמעות המשתנה של אזרחות

המפגש שבין התפתחות הכלכלה המקומית והבינלאומית ובין שינויים במעמדן של גבולות 

החוק , קולוניאלית- ויבחנו את האינטראקציה שבין המורשת הפוסט, טריטוריאליים ופוליטיים

  . גלובליזציההבינלאומי ותהליכי הגיאופוליטיקה בעידן ה

  

  .נתיב מחקרי ונתיב כללי –תכנית הלימודים כוללת שני נתיבי לימוד  

לימודי השנה הראשונה משותפים לשני הנתיבים ומטרתם יצירת בסיס ידע בתחום ובדיקת עניין 

תוך כדי שנת הלימודים הראשונה כל סטודנט אמור לבחון . והתאמה לסיום לימודים בנתיב המחקרי

ולהיכנס , במסגרת בדיקה זאת יש לנסות ולאתר מנחה לעבודה. כתיבת עבודת גמראת האפשרות ל

עם סיום שנת הלימודים . למסלול של קורסי קריאה מודרכת ומחקר מודרך בתחומי מחקר אפשריים

                      .                                         הראשונה על הסטודנט לבחור בין המשך לימודים בנתיב מחקרי או כללי

סטודנטים בנתיב המחקרי יגישו הצעת המחקר לאישור לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי 

  . וילמדו  קורסי קריאה מודרכת ומחקר מודרך בתחומי מחקר אפשריים, ללימודים

  

  מודים תכנית הלי

קורסי השלמה מהתואר הראשון אשר מופיעים בהודעות הקבלה אינם נכללים במניין : שימו לב

  הנקודות לתואר

  

  )ז"נק 40( :נתיב מחקרי

  

  :)ז"נק 20(קורסי חובה 

  ז"נק 4        *שנתי   –תיאוריות חברתיות בנות זמננו 

  ז"נק 4          **  20- מחשבה מדינית במאה ה

  ז"נק 4    ***מחקר המודרני של הפוליטיקה גישות וסוגיות מרכזיות ב

  ז"נק 2          סמינר קדם תזה

  ז"נק 2          ****סמינר תזה  

  ז"נק 2                                    ניתוח נתונים –שיטות מחקר למוסמכים 

  ז"נק 2                               שיטות מחקר איכותניות למוסמכים

  ".תיאוריות סוציולוגיותמבוא ל"הקורס , דרישת קדם*  

  . ע"הקורס ניתן אחת לשנתיים  חובה לקחת בתש** 

  .ט"הקורס ניתן אחת לשנתיים חובה לקחת בתשס*** 

  ".סמינר קדם תזה"הקורס , דרישת קדם**** 

  

  ):ז"נק 12( קורסי בחירה

  

  .קורסים מהמחלקה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -) מינימום(ז "נק 4

  .קורסים מהמחלקה לפוליטיקה וממשל -) מינימום(ז "נק 4

  

רשימת הקורסים מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת . ז ממחלקות אחרות"נק 8ניתן ללמוד עד 

  .הרישום כפוף לאישור ראש המגמה. שנת הלימודים
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ז "נק 2כחלק מקורסי הבחירה בהיקף של " מחקר מודרך"או /ו" קריאה מודרכת"ניתן ללמוד קורס 

רס ניתן ללמוד אצל כל אחד ממרצי המגמות בסוציולוגיה ומהמחלקה לפוליטיקה את הקו. כל אחד

  .וממשל ובכפוף להסכמתם ולאישור מרכז המגמה

  

  .ז"נק 8בהיקף של  –עבודת גמר 

    

  

  )ז"נק 40( :נתיב כללי

  

  :)ז"נק 18(קורסי חובה 

  ז"נק 4        *שנתי  –תיאוריות חברתיות בנות זמננו 

  ז"נק 4          **  20- מחשבה מדינית במאה ה

  ז"נק 4    ***גישות וסוגיות מרכזיות במחקר המודרני של הפוליטיקה 

  ז"נק 2              סמינר קדם תזה 

  ז"נק 2                                   ניתוח נתונים –שיטות מחקר למוסמכים 

  ז"נק 2                     שיטות מחקר איכותניות למוסמכים

  

  ".וא לתיאוריות סוציולוגיותמב"הקורס , דרישת קדם*  

  . ע"הקורס ניתן אחת לשנתיים  חובה לקחת בתש** 

  .ט"הקורס ניתן אחת לשנתיים חובה לקחת בתשס*** 

  

  ):ז"נק 22( קורסי בחירה

  

  .קורסים מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה -) מינימום(ז "נק 8

  .קורסים מהמחלקה לפוליטיקה וממשל -) מינימום(ז "נק 8

  

רשימת הקורסים מהמחלקות האחרות מתפרסמת בתחילת . ז ממחלקות אחרות"נק 8יתן ללמוד עד נ

  .הרישום כפוף לאישור ראש המגמה. שנת הלימודים

  

  לפחות 75בציון עובר של  בחינת גמר 

  

  :הרכב ציון סופי לתואר

  

  85%              קורסים    בנתיב הכללי

  15%בחינת גמר              

     50%              קורסים  בנתיב המחקרי

   50%עבודת גמר               

  

  :ראשי המגמה

   nberko@bgu.ac.il סוציולוגיה ואנתרופולוגיה , ר ניצה ברקוביץ"ד

  renee@bgu.ac.il פוליטיקה וממשל  , רנה פוזננסקי' פרופ
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  אנתרופולוגיה -קורסי השלמה לסטודנטים במחלקה לסוציולוגיה

  

  

סוציולוגיה 

 ארגונית
 אנתרופולוגיה

מגמה 

לסוציולוגיה 

עיונית
 מבוא לאנתרופולוגיה + + +

 יסודות הסוציולוגיה + + +

 'ב- ו' סטטיסטיקה א + + +

+  
-

 שיטות מחקר כמותניות +

 שיטות מחקר איכותניות + + +

 מבוא לתיאוריות סוציולוגיות + )מומלץ( - +

 החברה הישראלית + - +

 שימושי מחשב + )מומלץ(- +

קורסי בחירה  + )מומלץ( - +

אנתרופולוגיה/סוציולוגיה
  

  

  . יש לפנות לראש המגמה המתאים, בפניות לגבי תוכנית השלמות

  

  

  : מזכירות המחלקה

  nmoise@bgu.ac.il , 6472042-08נועה דוד 

 
  

מגמה
 קורסים   
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  למדעי ההתנהגות כניתותה

  )141סימן מחשב (

  לימודים לתואר ראשון

: התנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישוריםעוסקת במדעי ההתנהגות תכנית הלימודים ב

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים . )אנתרופולוגיה( ותרבות )סוציולוגיה( חברה, )פסיכולוגיה( פרט

ומאפשרת הן שילוב בין התחומים והן  אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, יכולוגיההיכרות עם תחומי הפס

הכרות זו כוללת הקניית כלים תיאורטיים ומחקריים בשלושת הדיסציפלינות בנוסף . התמקדות באחד מהם

  .להתוודעות לכלים טיפוליים  בפסיכולוגיה

  

י המאפשר לבוגריה להמשיך את בסיס אקדמ, מחלקתי- הלומדים במסלול החד ,מקנה לתלמידיה תכניתה

, הפסיכולוגיה ומיבכל האוניברסיטאות בארץ בתחללא דרישות השלמה הלימודים לתואר מוסמך 

  . הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה

  

  לימוד במדעי התנהגותמסלולי ה  

o מחלקתי במדעי ההתנהגות- מסלול חד  

o תנהגות המחלקתי במדעי ה- מסלול דו  

  

         מבנה הלימודים  

  ,)ז"נק 108(מחלקתית -לימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים בתוכנית חדה  .א
  )ז"נק 54(מחלקתית -כנית דוותוב  

 .ה/את לימודיו ה/מוגדרות על פי השנתון של השנה בה התחיל ה/חובות התלמיד  .ב

 ה/החובות כאילו החל ה/יחולו עליו' על שנה א ת/או חוזר' את לימודי שנה א ה/אשר פיצל ה/תלמיד  .ג

, ח"סבשנה תש ה/לימודיו ה/שהחל ה/תלמיד: דוגמה. ('את לימודי שנה א מה/בשנה בה סיים ה/ימודיול

החובות של התלמידים  ה/יחולו עליו, ט"סבתש' את לימודי שנה א מה/מערכת מפוצלת והשלים ה/למד

 ).ט"סאשר החלו לומדים בתש

: לטה למדעי הרוח והחברהלעמוד בדרישות הפקו ה/כל תלמיד ת/בנוסף לדרישות המחלקה חייב  .ד

 .הפרק הדן בדרישות הפקולטה ורא. ז לתואר"נק 120להשלמת  לימודי בחירה כללייםו, אנגלית
  

  נוהל השתתפות בניסויים 

יות משום שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר /השתתפות במחקר ניסויי הינה חשובה עבור הסטודנטים

  .ות/יםמזווית הראיה של הנבדקהפסיכולוגי 

  

  .ה/שעות של ניסויים במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו 12 - להשתתף ב ית/רשאבמחלקה  ית/ל סטודנטכ

  ".מבוא לפסיכולוגיה"נקודות בציון הסופי בקורס  5שעות ניסוי תזכה בבונוס של  12השלמת 

  

  תיקון ציון

  :לעשות זאת אם ת/לחזור על הקורס יכול ת/ולשם כך מבקש בקורס ה/שנכשל ה/תלמיד

  . מדובר בקורס חובה בלבד  .א            

  .ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון בשנה העוקבת לאחררק   . ב            

  .חוזריםלמועד מיוחד בקורס עליו  תוזכא אין  .ג    
  . ולעמוד בכל חובותיו, ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית יש.          ד                   
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במהלך לימודי  רק בקורס אחדלעשות זאת  ה/יכול הציוןלשפר  ת/ומבקש בקורס ה/נכשל שלא ה/תלמיד

  . לעיל' ד-'סעיפים בל תהייה בהתאםהחזרה על הקורס . התואר

  

          'ג- ו' קורסי בחירה לשנים ב

o ז יש לבחור קורסים "נק 104כ "להשלמת חובות הלימודים במסגרת סה, מעבר לשיעורי החובה 
 ן השעורים המוגדרים כשעורי בחירהבי        

o וההרשמה לקורסים ץרשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנה במועדי הייעו.  

o יש ללמוד קורס בחירה אחד לפחות משני המישורים הנלמדים:  

  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -        

  פסיכולוגיה -        

  

          'לשנה ג וסמינרים סדנאות

  : דרישות קדם

o  עובר בכל קורסי החובה של שנה בציון'.  

o ת שנה ג/להיות תלמיד'.  

  

  תנאי מעבר

 'ת שנה ב/למעמד של תלמיד' ת שנה א/תנאי מעבר ממעמד של תלמיד  .א

 . במחלקה לפסיכולוגיה' לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א 56ציון  .1
  ,אנתרופולוגיה-וגיהלפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א במחלקה לסוציול 65ציון   

  ."יסודות פילוסופיים של המחקר במדעי החברה" גם את  הקורס כוללה        

 .'לפחות הכולל את קורסי שנה א 80ציון ממוצע משוקלל  .2

ת לחזור פעם אחת בלבד על לימודי /רשאי, לעיל 2ה לממוצע הנדרש לפי סעיף /ה שלא הגיע/תלמיד .3

מה לראשונה את /דים העוקבת את השנה בה סייםוזאת בשנת הלימו, או על חלק מהם' שנה א

  .'תהיה במעמד של שנה א/ו י/ה זה/תלמיד. 'קורסי שנה א

 'ת שנה ג/למעמד של תלמיד' ת שנה ב/תנאי מעבר ממעמד של תלמיד  .ב
לפחות הכולל את כל  65וממוצע משוקלל ' לפחות בקורסים המוגדרים כקורסי חובה שנה ב 56ציון 

  .'הקורסים שנלמדו בשנה ב

  בלבד' ג- 'מיועדים לתלמידי שנה ב –מחקר וקריאה מודרכת 

  

התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות בפרויקטים  ות/כוונת הקורסים המודרכים היא לאפשר לתלמידים

  .מחקריים הנערכים במחלקה

  וניתן לצבור בהם עד, במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודרך ניתניםקורסים ה

  .ז"נק 4או רק אחד מהם בהיקף של , ז"נק 2כל אחד בהיקף של , את שניהםללמוד  ניתן .ז בלבד"נק 4

או , אנתרופולוגיה-לפסיכולוגיה או סוציולוגיההמחלקה מרצה מן המניין מקורס מודרך יונחה על ידי , ככלל

  . יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה ה/מחקרוממחלקה אחרת אשר נושא מן המניין  רצהעל ידי מ

לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי (' החל מסמסטר ב' ות שנה ב/יות להרשם לקורסים אלה תלמידי/שאיםר

  ).אחד

  . ח בכתב למנחה שעליו יינתן ציון"דו יש להגישכחלק מחובות הקורס המודרך 

  

  ". מחקרים מודרכים"עיינו באתר המחלקה בקישור  - תקנות וחובות: חשוב
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  :תואר שני בפסיכולוגיהלימודי מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ל

    לפסיכולוגיה –) ם"מתא(מבחן לתארים מתקדמים 

  ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה- ניתן על 

  

 ן/אפשר השוואה בין הישגיהםמהוא . מתקדמים קריטריון אחיד לקבלה ללימודים מהווה המבחן 

בכל המוסדות המעניקים כיום תואר  ות/מחקריות של המועמדים-ותהלימודיים והמיומנויות הלימודי

  .ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות

לתואר שני על סמך הידע הנלמד במהלך השנתיים הראשונות  ות/תלמידים מיוןמטרת המבחן לסייע ב

  .ללימודי התואר הראשון

יכולת הבנה ולמידה , יכולוגיהידע והבנה בשיטות המחקר בפס: פרקים נפרדים שניהמבחן מורכב מ

  .מתוך מאמרים פסיכולוגיים

  

  )ז"נק 108(חד מחלקתי  –הלימודים במדעי ההתנהגות  תוכנית    

  

תוך לקבל תואר ראשון במדעי ההתנהגות  ות/ניםיהמעוני ות/מיועדת לתלמידיםתכנית הלימודים 

את להמשיך התכנית מאפשרת . האנתרופולוגיוסוציולוגיה , פסיכולוגיה: שילוב שלושת תחומי הידע

  .השלמה בכל אחד מהתחומים ללא דרישותלתואר מוסמך  הלימודים 

    

  'שנה א  

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

נקודות
 סמסטר

:חובה קורסי

 'ב+'א 5 6 2 4 לפסיכולוגיה מבוא

 'ב+'א 5 6 2 4 הסוציולוגיה יסודות

 'ב+'א 5 6 2 4 לאנתרופולוגיה מבוא

 'א 3  6 2 4 לסטטיסטיקה מבוא

 'ב 3 5 2 3 סטטיסטית הסקה

  'ב  0     *תוכנות סטטיסטיות

יסודות פילוסופיים של המחקר 

  **במדעי החברה
 'א 2 3 1 2

  'ב 4 4 1 3 פיזיולוגית פסיכולוגיה

  נכשל/עם ציון עובר סמסטרלימוד עצמי מלווה בתרגולים ומבחן מסכם בסוף ה *    
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  'שנה ב

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

נקודות
 סמסטר

 :חובה קורסי

 'ב+'א 6 8 4 4 חברה ישראלית

 'א 4 4 1 3 התפתחותית פסיכולוגיה

 'א 4 4 1 3 טיביתיקוגנ פסיכולוגיה

 'ב 4 4 1 3 חברתית פסיכולוגיה

 'א 3 4 2 2 ניסויית פסיכולוגיה

  'ב+'א 6 8 4 4 יותמחקר איכותנ שיטות

  שיטות מחקר כמותיות

  
  'ב 3 4 2 2

  'או ב' א 2 2  2  *קורס בכתיבה מדעית

  'או ב' א 2-4 2-4  2-4  **קורס בלימודים אזוריים

  

המטרה היא ללמוד כתיבת עבודה   ,בנושא כתיבה מדעית בתחומים שוניםיש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים *

   .במדעי החברה

  . קורסים המתקדמים בחברה מחוץ לישראל: חור קורס אחד מרשימה של קורסים בנושא לימודים אזורייםיש לב** 

  .'או ג' ניתן לקחת בשנה ב

  'שנה ג

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

נקודות
 סמסטר

 :חובה קורסי
- תיאוריות סוציולוגיות

 אנתרופולוגיות
2  2  א 3 4 

  ב 3 4 2 2מתקדמות וגיותתיאוריות סוציול

  ב 3 4 2 2מתקדמות תיאוריות אנתרופולוגיות

  'או ב' א 2 2  2  תפיסה אולמידה 

 'ב+'א 4 4.5 1.5 3 אישיות

-סמינר מתחום סוציולוגיה

 אנתרופולוגיה
 'או ב' א 2-4 2-4  2-4

 'או ב' א 2-4 2-4  2-4 סדנא מתחום פסיכולוגיה
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 :נריםסמי/וסדנאות בחירה קורסי
  :חובה/השלמה זו תכלול כבחירה . ית/על פי בחירת הסטודנט ז"נק 108-ל השלמה

  )ז"נק 4-8(' א ואחד בפסיכו"קורס בחירה אחד לפחות בס

  

  )ז"נק 54(מחלקתי -דו –תוכנית לימודים במדעי ההתנהגות 

  

יולוגיה בסוצ, ן לתואר מוסמך בפסיכולוגיה/להמשיך לימודיהם לא יוכלוות תכנית זו /בוגרי

  .ואנתרופולוגיה ללא שיעורי השלמה

  

  'שנה א

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

 סמסטרנקודות
:חובה קורסי

 'ב+'א 5 6 2 4 לפסיכולוגיה מבוא

 'ב+'א 5 6 2 4הסוציולוגיה יסודות

 'ב+'א 5 6 2 4לאנתרופולוגיה מבוא

 'א 3 4 2 2  א הסטטיסטיק

סופיים של המחקר יסודות פילו

 במדעי החברה
 'א 2 3 1 2

  'ב 0      *תוכנות סטטיסטיות 

  'ב 3 4 2 2  **סטטיסטיקה ב

  נכשל/עם ציון עובר סמסטרלימוד עצמי מלווה בתרגולים ומבחן מסכם בסוף ה   *  

    מ כמותיות"ם לקורסים בפסיכו ניסויית ושותוכנות סטטיסטיות הם דרישות קד' סטטיסטיקה ב**     

      

  'שנה ב

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

 סמסטרנקודות
:חובה קורסי

  חברה ישראלית

 
 'ב+'א 6 8 4 4

  :מתודולוגיה 3מתוך  1יש לבחור 

 'א 3 4 2 2  ניסויית פסיכולוגיה

 'ב+'א 6 8 4 4 מחקר איכותניות שיטות

 'ב 3 4 2 2 שיטות מחקר כמותיות
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  :הבאים 4וך מת 1יש לבחור 

 'ב 4 4 1 3  פסיכולוגיה פיזיולוגית

 'א 4 4 1 3 התפתחותית פסיכולוגיה

 'ב 4 4 1 3 חברתית פסיכולוגיה

 'א 4 4 1 3 תקוגניטיבי פסיכולוגיה

  

  'שנה ג

      

 קורס שם
 שעות

הרצאה

 שעות

תרגול

 כ"סה

 שעות

 כ"סה

 סמסטרנקודות
  :קורסי חובה

 ' או ב/ו' א 2-4  2-4    2-4  סדנא אחת או סמינר אחד 

- תיאוריות סוציולוגיות

 אנתרופולוגיות
 א 2 2  2

 :בחירה
  ז"נק 54-השלמה ל

  )         לפחות אחד מכל תחום(א   "קורסי בחירה  מפסיכולוגיה ומס
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  כלכלההמחלקה ל

  )142סימן מחשב (

  

תוכניות אלו מכוונות להקנות . המחלקה לכלכלה מציעה מספר תוכניות לימודים לקראת תואר בוגר בכלכלה

הן בעבודתם ככלכלנים והן בהמשך לימודיהם , ניתוח ופיתרון בעיות בתחום הכלכלה, לסטודנטים כלים

ובתחומים שבהם  טיות האישיות של התלמידבעיקר בנ בחירת התוכנית תלויה. לקראת תארים גבוהים יותר

  . הוא מתעניין מחוץ לכלכלה

הן לתלמידיה והן כקורסי שירות ינתנו על ידי מורי המחלקה או , הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לכלכלה

  .ח כלכלה בלבד"על ידי מורים שקיבלו מינוי לכך מרמ

  

  :לרשות התלמידים עומדים המסלולים הבאים

   כלכלה עם התמחות במינהל עסקים .א

  .במשך שלוש שנים *ז"נק 108תוכנית לימודים זאת מורכבת מ  

גם לימודים בסיסיים , מלבד לימודי הכלכלה, תכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות במינהל עסקים כוללת

תת לתלמיד השכלה מטרת התכנית היא ל. 'ניהול כח אדם וכו, שיווק, מימון, חשבונאות: במינהל עסקים כגון

  . רחבה בנושאי מינהל וכלכלה ישומית

  

   חשבונאותעם התמחות בכלכלה  .ב

תוכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מיועדת להקנות לתלמיד השכלה חשבונאית רחבה בנוסף 

להשתנות ועשויה , תוכנית הלימודים בחשבונאות היא בהתאם לאישור מועצת רואי חשבון. על נושאי הכלכלה

כנהוג בשאר (בוגרי התוכנית פטורים מרוב הבחינות לקבלת רשיון רואה חשבון . בהתאם להחלטת המועצה

  .שנים 3ז במשך "נק 116-התוכנית מורכבת מ ).האוניברסיטאות

  

  כלכלה ומדעי המחשב  .ג

ולימודי  )ז"נק 80(בתכנית מחלקה ראשית עם התמחות במנהל עסקים התוכנית מורכבת מלימודי כלכלה   

  .מטרתה להכשיר כלכלנים המסוגלים להשתלב בסביבה ממוחשבת. )ז"נק 28( מדעי המחשב כמחלקה משנית

  

  תוכנית מחלקה ראשית   .ד

  חייבים תלמידי מסלול זה בלימוד , בנוסף לכך.  ז"נק 80בתוכנית זו נלמדים קורסים בכלכלה בהיקף של 

בהתאם לתוכנית החטיבות והמחלקות המשניות ,  ז"נק 28חטיבות או מחלקה משנית בהיקף של  2

  .חטיבת מינהל עסקים סגורה בפני תלמידי כלכלה.  המתפרסמת בשנתון

  מחלקתית  - תוכנית דו   .ה

בפקולטה  כלכלה ומחלקה נוספת לפי בחירתו: בתוכנית לימודים זו מקבל המסיים תואר בשתי מחלקות 

  . ז"נק 54סלול זה כוללים לימודי הכלכלה במ. או ניהול למדעי הרוח והחברה

  

חייב כל תלמיד בהדרכה ביבליוגרפית וכן עליו לעמוד בכל דרישות הפקולטה , בנוסף לדרישות  הרשומות לעיל  

  .פירוט ראה בפרק הדן בדרישות הפקולטה.  חובה ובחירה, למדעי הרוח והחברה הכוללות לימודים כלליים

  

  נקודות זכות= ז "נק*  
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  תנאי מעבר

  

  

  

  

  'אי מעבר לשנה בתנ

  .'וב' לפחות במבוא לכלכלה א 70ציון של .   1

  .'א –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים  ' א ד"ציון עובר בקורס חדו.   2

  לפחות   70בציון של , 2 - ו 1בנוסף לאמור בסעיפים , תלמיד המתמחה בחשבונאות חייב  .3

      ."פיננסית מבוא לחשבונאות"ב     

     רשאי להגיש , 65לפחות הוא  "מבוא לחשבונאות פיננסית"בונאות שציונו בקורס תלמיד המתמחה בחש    

  . כל בקשה תידון לגופה על ידי ועדת ההוראה.  בקשה לחזור על הקורס    

  י השנתון שהיה בתוקף בשנת"היא עפ' תוכנית הלימודים הקובעת לגבי הסטודנטים החוזרים על שנה א    

  .החזרה    

  .הכוונה לתלמיד ותלמידה כאחד" תלמיד"בו נאמר  בכל מקום  * 

  'תנאי מעבר לשנה ג

', מאקרו כלכלה א', תורת המחירים ב', תורת המחירים א: ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים  .1

  .'ומאקרו כלכלה ב

   'ב-סטטיסטיקה לכלכלנים" בקורסעובר ציון   .2

, "ב-סטטיסטיקה לכלכלנים"בקורסים , ציון עובר 1בסעיף תלמיד המתמחה בחשבונאות חייב בנוסף לאמור   .3

  ."ב+'חשבונאות פיננסית א"ו

  'תנאי מעבר לחשבונאות לשנה ד

  .בחשבונאותבכלכלה ו' ציון עובר בכל המקצועות של שנה ג  . 1

  ).יכמו בתואר השנ(יאושר רק במקרים מיוחדים ' מועד ב. 'מועד אלבחינות בחלה חובה לגשת ' בשנה ד.     2  

  .הנוכחות בכל השיעורים הינה חובה.     3  

  .אם לא נכח בכל השיעורים, סטודנט לא רשאי לגשת לבחינות.     4  

  בחינות וציון בקורס 

על סמך הציונים , בדרך כלל, הציון הסופי ייקבע.  דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס וציונו הם בידי המורה

המורה יודיע לתלמידים ,  בכל מקרה.  תרגילים ועבודות, ם באמצע הקורסבבחינות ביניי, בבחינת סוף הקורס

ראה . 'ומועד ב' מועד א: עם סיום הקורס מתקיימות שתי בחינות .  בראשית הקורס על הדרך בה ייקבע הציון

  .תקנון הבחינות בחוברת זו

הבחינה רק בזמני החשיפה  ניתן לראות את, לא יוחזרו מחברות הבחינה לנבחנים –החזרת הבחינות לנבחנים 

  .המתפרסמים

  

  נוכחות בהרצאות ותרגולים

מרצים רשאים לפטור מחובת נוכחות בהרצאות או בתרגולים . קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים –ככלל 

  .ובסמינרים

  ". כחוזר על שנה"תלמיד שאינו עומד בתנאי המעבר משנה לשנה ייחשב 
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  סמינר

  .'נערך בתחילת סמסטר אהרישום לסמינר . סמינר תחייב בהגשת עבוד' כל תלמיד שנה ג

  . בתקופת היעוץ, לסמינר של המרצה בו הם בוחרים ירשמו םתלמידי

הנושאים יתואמו עם ראש המגמה במשך שנת . תלמידי המגמה לחשבונאות ירשמו לסמינר בחשבונאות

  . הלימודים

סמינר ניתן לקבל במזכירות המחלקה ומפורסם על ה תדף הנחיות מפורט לגבי נוהלי הכתיבה וההגשה של עבוד

  .'לוח מודעות שנה ג

יש להגיש הסמינר בשני . של אותה שנה בה נלמד הסמינר 30.9ריך אחרון להגשת עבודת הסמינר הוא תא

  .עותקים למזכירות המחלקה

  מועדים מיוחדים

סטודנטים הזכאים למועד מיוחד בבחינה יגישו בקשה למזכירות המחלקה לא יאוחר משבועיים לאחר   .1

לוח המודעות בלהגשת בקשות יתפרסם כל סמסטר המועד האחרון (תום מועדי הבחינות של הסמסטר 

  ).של המחלקהבאינטרנט 

  .על פי נוהל הבחינות המופיע בשנתון, לזכאים לכך אך ורקאישורים למועד מיוחד יינתנו   .2

  .ניתן לקבל טפסים במזכירות בשעות הקבלה. את הבקשות יש להגיש על טופס מתאים  .3

טופס שלא ימולאו בו כל הפרטים או . את האישורים המתאימיםולצרף יש למלא את כל הפרטים בטופס   .4

  .לא יטופל - לא יצורפו אישורים 

  .את הבקשות יש למסור למזכירות המחלקה בשעות הקבלה בלבד  .5

סטודנט שאושרה בקשתו ואינו . לא אושרו/ תשלח מכתבים לסטודנטים שבקשותיהם אושרו המחלקה   .6

לפני מועד  שבועלכל המאוחר  בכתביוחד יודיע על כך למחלקה רוצה לגשת לבחינת המועד המ/יכול

ייחשב כאילו ניגש למבחן וקיבל ציון  -סטודנט שלא יגש לבחינה ולא יודיע על כך למחלקה מראש . הבחינה

  ).ציון זה יהיה ציונו הסופי בקורס( אפס

  

  * חזרה על קורסים

אם חלו . עמוד בכל הדרישות והחובות של הקורססטודנט שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס מחדש ול

תלמיד לא יורשה . חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר, שינויים בדרישות הקורס משנה לשנה

  .האמור לעיל תקף גם לגבי חזרה על קורס בחירה. לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס

  .בלבד מגמהבאישור ראש ה, חזרה על קורסים בחשבונאות

  

ין לשפר את ציונו הסופי לאחר פרסום הציונים של מועד הבחינה האחרון של הקורס באותו יתלמיד המעונ

  :רשאי לחזור על הקורס בתנאים אלה, סמסטר

  .רשאי לחזור על הקורס פעם אחת -קורס חובה   .1

מגבלות אולם אם הקורס אינו מתקיים או שיש בו , רשאי לחזור על הקורס פעם אחת -קורס בחירה   .2

  .באישור המחלקה, ילמד התלמיד בקורס בחירה אחר, קליטה

  

  .יופסקו לימודיו במחלקה -תלמיד שנכשל פעמיים בקורס חובה 

  .ניתן להרשם שנית ללימודים במחלקה לאחר שחלפו שנתיים

סטודנט . הוא ארבעה, המותר במשך הלימודים במחלקה לכלכלה, מספר הכישלונות המצטבר בקורסים

  . יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות -יותר מארבעה קורסים שנכשל ב
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  .יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות - חובהסטודנט שנכשל ביותר משלושה קורסי 

אי עמידה בציון המעבר שנקבע בקורס או אי עמידה בכל דרישה אחרת שנקבעה  - כשלון בקורס פירושו

  ).יחשב נכשל בקורס -בחינה בסופו סטודנט שנרשם לקורס ולא ניגש ל: לדוגמא. (בקורס

  

לא ביטל את הרשמתו במשך תקופת , לקורס שנרשםסטודנט , ברצוננו להדגיש שלפי נוהלי הפקולטה  *

  .את הקורס ונכשל למדנחשב הדבר כאילו , השינויים של אותו סמסטר ולא עמד בכל דרישות הקורס

  

  דרישות קדם לקורסים

מהווה דרישת קדם ' אם מבוא לכלכלה א, לדוגמה.  ידה בדרישות קדםהרשמה לקורסים מסוימים מותנית בעמ

לפני שיעבור בהצלחה את הקורס מבוא לכלכלה ' לא יוכל תלמיד ללמוד את מבוא לכלכלה ב', למבוא לכלכלה ב

  .בתוכנית הלימודים מצוינות דרישות הקדם לגבי כל קורס. 'א

  .מיוחדות זהים  לתנאי המעבר לשנה המתאימה תנאי ההשתתפות בקורס שלגביו לא צוינו דרישות קדם

  .אינו רשאי להרשם לקורס, סטודנט שאינו עומד בתנאי הקדם

המחלקה אינה . המחלקה תבטל את הרשמתו לקורס - סטודנט שנרשם לקורס ואינו עומד בתנאי הקדם שלו 

  .מתחייבת להודיע לסטודנט על ביטול ההרשמה

  

  נקודות זכות

קורסים המזכים  )בהתאם לתוכניות השונות(לקראת התואר חייב הסטודנט ללמוד  לצורך השלמת כל החובות

ז בתוכנית מחלקה "נק 80,ז בתוכנית החד מחלקתית "נק 108: אותו בנקודות זכות בהתאם לתכנית לימודיו

  .ז בתוכנית מחלקה משנית"נק 28 - ז בתוכנית דו מחלקתית ו "נק 54, ראשית

אך במקרים מסויימים , משך סמסטר מזכה את הסטודנט בנקודת זכות אחתבדרך כלל שעת לימוד שבועית ב

  .מקרים אלו מצוינים במפורש בתוכנית הלימודים.  מספר הנקודות איננו שווה למספר השעות

  

  ציון סופי בכלכלה

הציון יהיה ממוצע כל הציונים . עם סיום כל החובות לקראת תואר בוגר יחושב לתלמיד הציון הסופי בכלכלה

הציון הסופי המשוקלל הנדרש לקבלת . משוקללים במספר הנקודות של כל קורס, בקורסים השונים בכלכלה

  .לפחות 65תואר חייב להיות 

  . ז של שני סמסטרים"ישוקלל ציון זה בסך הנק,  לגבי הקורסים בהם ניתן ציון שנתי

  

  הנחיות לסגירת תואר

 .ניתן להוריד הטופס מאתר הפקולטה.גירת תוארעל הסטודנט לקחת ממזכירות המחלקה טופס בקשה לס

. פרטי קורסי הבחירה אותם הוא מעוניין לשקלל לתואר וחתימה, י הסטודנט בפרטים אישיים"הטופס ימולא ע

  . טופס שלא ימולא כראוי לא יטופל

ך הטיפול ימי שינויים וחגים ימש, ימי יעוץ, בתקופה של בחינות. הטיפול בבקשה יארך במחלקה עד חודש ימים

  .לאחר מכן עובר הטופס להמשך טיפול במזכירות הפקולטה. כחודשיים

. ספרייה ולימודים כלליים מאחר והמחלקה אינה מטפלת בנושאים אלו, ל"על הסטודנט לדאוג לטפל בנושא שכ

  .טופס הזכאות שלו יעוכב במזכירות הפקולטה, סטודנט שלא יטפל בנושאים אלו
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  תוכנית לימודים 

  ז"נק 810  - התמחות במינהל עסקים  -לימודים חד מחלקתית  תוכנית

   דרישות קדם         ז"נק  שעות לימוד                שם  הקורס

  'שנה א שבועיות בסמסטר  

  אין  4  'ת 2+ ' ש 3  'מבוא לכלכלה א

  'במבוא לכלכלה א 70ציון   4  'ת 2+ ' ש 3  'מבוא לכלכלה ב

  'קה במבוא למתמטי  4  'ת 2+ ' ש 4  'א ד"חדו

  'מבוא למתמטיקה ב  4  'ת 2+ ' ש 3  'סטטיסטיקה לכלכלנים א

  אין  6  'ת 2+ ' ש 2  )שנתי(יסודות החשבונאות 

  0  'ת 2  ***הכרת המחשב 

  הכרת המחשב  3  'ת 3  מחשבים לכלכלנים

  'סטטיסטיקה לכלכלנים א  4  'ת 2+ ' ש 3  'סטטיסטיקה לכלכלנים ב

  

   'שנה ב

  'א ד"חדו  ', וב' וא לכלכלה אמב  4  'ת 2+ ' ש 3  'תורת המחירים א

  *'תורת המחירים א  4  'ת 2+ ' ש 3  'תורת המחירים ב

  'א ד"חדו', וב' מבוא לכלכלה א  4  'ת 2+ ' ש 3  'מאקרו כלכלה א

  *'מאקרו כלכלה א  4  'ת 2+ ' ש 3  'מאקרו כלכלה ב

  , 'וב' סטטיסטיקה לכלכלנים א  4  'ת 2+ ' ש 3  מבוא לאקונומטריקה

  'א מקרו', מחירים א      

  'וב' מבוא לכלכלה א  4  'ת 2+ ' ש 3  'מימון הפירמה א

  , *' מימון הפירמה א  4  'ת 2+ ' ש 3  'מימון הפירמה ב

  'סטטיסטיקה לכלכלנים א      

  'שנה ג

  חובה

  'וב' מאקרו כלכלה א    3  ת"שו   3  כלכלת ישראל

  ', וב' מחירים א    

  מבוא לאקונומטריקה      

  יסודות החשבונאות  4  'ת 2+ ' ש 3  מבוא לחשבונאות ניהולית

  ', ראה תנאי המעבר לשנה ג  18  ת "שו 6x3  'רשימה א–קורסי בחירה מתקדמים  6

  מחשבים לכלכלנים  2  'ת 2  מתקדם - מחשבים לכלכלנים 

  ',ראה תנאי המעבר לשנה ג  3  ת"שו    3  סמינר

    21  ת"שו 7X3  ** 'ברשימה  -קורסי בחירה  7

  .גם אם לא קיבל ציון עובר בקורס  *

  .לחלק מהקורסים יש תנאי קדם .'בשנה א' ניתן ללמוד החל מסמסטר ב' קורס מרשימה ב  **

המבחן הוא חובה לכל הסטודנטים המתקבלים , מתקיים מבחן ידע בהכרת המחשב, ל"לפני תחילת שנה***   

 שיישלח בתחילת שנת" מידע לסטודנט"פרטים נוספים לגבי המבחן יפורסמו ב. במחלקה לכלכלה' לשנה א

  .הלימודים לכל מתקבל
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  ) קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה(    'רשימה א

  *:' קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה לתלמידי שנה ג

  

,    יבוריתהיבטים כלכליים של מדיניות צ, המשק הפלסטיני,  כלכלה ציבורית ,כלכלת עבודה,   אורבניתכלכלה 

כלכלה , מבוא לתורת המשחקים, גידור וניהול סיכונים ,ענפיארגון , משחקים שיתופיים, כלכלת אינפורמציה

,    ודאיות-כלכלת אי, מסחר בינלאומי, 'וב' מתמטיקה לכלכלנים א, רועים במימון הפירמהיניתוח א, ניסויית

צמיחה , מדיניות כלכלית בישראל, ארגון תעשייתי, מכרזים, כלכלת פיתוח, בחירה חברתית, כלכלת סביבה

  . כלכלית

  

הוא מבוא ' תנאי קדם נוסף לכל קורסי רשימה א', הקדם לכל הקורסים זהים לתנאי המעבר לשנה ג תנאי * 

  . לקורסים מסויימים ייתכנו תנאי קדם נוספים. לאקונומטריקה

  

       'רשימה ב

אין ללמוד יותר . וכן דרישות שיפורטו לכל קורס בנפרד', דרישות הקדם לכל הקורסים הן מבוא לכלכלה א

  .בכל התואר ורסים בנושא משפטמשני ק

  ,    יהישימושי מחשב בתעש ,לכלכלנים יסודות המשפט,    מיסוי לכלכלנים

, אסטרטגיות בעסקים, כלכלת עוני, יחסי ממשלה תעשייה, יב ובקרהתמחיר תקצ, ניתוח דוחות כספיים 

    . כלכלת בטחון, כלכלת חינוך, שיטות כמותיות במימון, המערכת הפיננסית בישראל

 'מרשימה בהמחלקה תפרסם בתחילת כל סמסטר את רשימת הקורסים המתקדמים בכלכלה וקורסי הבחירה  

  .  לאותו סמסטר

  התמחות בחשבונאות - תכנית לימודים חד מחלקתית 

תכנית הלימודים הקובעת , לפיכך. לשינויים לפי הוראות מועצת רואי החשבוןתכנית לימודים זו נתונה   .1

  .היא התכנית האחרונה המתפרסמת, לגבי הקורסים בחשבונאות, במסלול זה עבור סטודנטים

 בכתבהמעוניין לעבור למגמת מינהל עסקים יודיע על כך בכל מקרה , סטודנט במסלול חשבונאות  .2

  .למזכירות המחלקה

יהיה זכאי להבחן ביסודות החשבונאות כבר  -' אם החליט לעבור חודש לפני תום סמסטר א  .א

  .י המחלקה"השינוי המתאים במחשב יבוצע ע. 'אבסמסטר 

יבצע את השינוי במחשב  -ולפני תום תקופת השינויים ' אם החליט לעבור במהלך סמסטר ב  .ב

  .בעצמו

יוכל  -' לפני תום סמסטר ב ולא יאוחר מחודשאם החליט לעבור לאחר תום תקופת השינויים   .ג

בחודש . תבצע עבורו את השינוי במחשבוהמחלקה , ביסודות החשבונאות' להבחן בסמסטר ב

  .לחשבונאות לעזוב את המגמהלא ניתן ' האחרון של סמסטר ב

  אם החליט לעבור לאחר שנבחן בחשבונאות פיננסית וציונו במבוא לחשבונאות פיננסית הוא בין  .ד

  .הקורס יעודכן במסלול מנהל עסקים כציון עובר ,56-69
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  ז"נק 116 -חות בחשבונאות התמ -מחלקתית -תוכנית לימודים חד

  דרישות קדם  ז"נק  שעות לימוד   

  

  שבועיות בסמסטר      'שנה א  

  אין  4  'ת 2+ ' ש    3  'מבוא לכלכלה א

  'במבוא לכלכלה א 70ציון   4  'ת 2+ ' ש  3  'מבוא לכלכלה ב

  'מבוא למתמטיקה ב  4  'ת 2+ ' ש   4  'א ד"חדו

  'יקה במבוא למתמט  4  'ת 2+ ' ש   3  'סטטיסטיקה לכלכלנים א

  'סטטיסטיקה לכלכלנים א  4  'ת 2+ ' ש  3  'סטטיסטיקה לכלכלנים ב

  אין  6  'ת 2+  'ש  6  )שנתי(מבוא לחשבונאות פיננסית 

  אין  2  'ש  3  יסודות המשפט

  יסודות המשפט  2  'ש  3  יסודות המשפט העסקי

  0  'ת  2  **הכרת המחשב 

  הכרת המחשב  3  'ת   3  מחשבים לכלכלנים

  

  'שנה ב

  'א ד"חדו' וב' מבוא לכלכלה א  4  'ת 2+ ' ש  3   'תורת המחירים א

  *' תורת המחירים א  4  'ת 2+ ' ש  3  'תורת המחירים ב

  'א ד"חדו' וב' מבוא לכלכלה א  4  'ת 2+ ' ש  3  'מאקרו כלכלה א

  *' מאקרו כלכלה א  4  'ת 2+ ' ש  3  'מאקרו כלכלה ב

  'וב' מבוא לכלכלה א  4  'ת 2+ ' ש  3  'מימון הפירמה א

  'מימון הפירמה א', וב' מבוא לכלכלה א  4  'ת 2+ ' ש  3  'ב מימון הפירמה

  מבוא לחשבונאות פיננסית  4  'ת 2+ ' ש  4  מבוא לחשבונאות ניהולית

  מבוא לחשבונאות פיננסית  6  'ת 3+ ' ש  3  )שנתי(' ב-ו' חשבונאות פיננסית א

  'א ד"וחדו' וב' מבוא לכלכלה א        

  קייסודות המשפט העס  2  ת"שו   3  דיני תאגידים

  דיני תאגידים  3  'ש  3  משפט מסחרי

  

  .גם אם לא קיבל ציון עובר בקורס זה  *  

  .ראה פירוט בתכנית לימודים במסלול מנהל עסקים –הכרת המחשב     ** 
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  'שנה ג

  מבוא', וב' מחירים א', וב' מאקרו כלכלה א  3  ת"שו  3  כלכלת ישראל 

     לאקונומטריה         

  ', וב',תורת המחירים א: קורסים מתוך 3  3  ת"שו  3  חלטתפ ה"ע' קורס מרשימה א

  .   'וב' מאקרו כלכלה א        ר המסלול לחשבונאות"יו

  , 'וב' סטטיסטיקה לכלכלנים א  4  'ת 2+ ' ש  3  מבוא לאקונומטריקה 

  'מקרו א', מחירים א        

  'וב' חשבונאות פיננסית א  3  'ת 3+ ' ש  3  נושאים מיוחדים בחשבונאות

  ים מאוחדיםדוחות כספי

  נושאים מיוחדים בחשבונאות  3  'ת 3+ ' ש  3  וסוגיות מיוחדות

  'וב' חשבונאות פיננסית א  3  ת"שו  3  ניתוח דוחות כספיים

  דיני תאגידים, משפט מסחרי  2  'ת 2+' ש  3  מבוא למיסים

  'וב' חשבונאות פיננסית א  6  ת"שו  3  )שנתי(ביקורת חשבונות 

  'נאי המעבר לשנה גת  3  ת"שו  3  ביקורת מערכות ממוחשבות

    'תנאי המעבר לשנה ג  3  ת"שו  3  סמינר בחשבונאות

    מבוא למיסים  3  'ש   3  רווחי הון וחוק התאומים

           2    2  דיני מיסוי בינלאומי

    מבוא לחשבונאות ניהולית  3  ת"שו   3  חשבונאות ניהולית מתקדמת

  'ב-וב' חשבונאות פיננסית א        

  תיאוריה חשבונאית ונושאים 

  נושאים מיוחדים בחשבונאות  3  'ת 3+ ' ש  3  חדים בחשבונאותמיו

      

  *'שנה ד

  רשאים להתקבל לשנת השלמה רק (  3  'ת 3+ ' ש  3  'פיננסית מתקדמת א תיאוריה

  סטודנטים שסיימו את חובותיהם         

  האקדמיות בכלכלה וחשבונאות וקיבלו         

        ).ציון עובר בכל הקורסים         

   

  'פיננסית מתקדמת א חשבונאות  3  'ת 3+ ' ש  3  'מתקדמת בפיננסית  תיאוריה

     3  'ת 3+ ת"שו  3  ' א 2ביקורת חשבונות 

  'ביקורת חשבונות מתקדמת א  3  'ת 3+ ת"שו  3  'ב 2ביקורת חשבונות 

  רווחי הון וחוק התאומים, מבוא למיסים  3     ת"שו   3  מ"ומע מקרקעין מיסוי

  'ב+ ' מיסוי תאגידים א  3  'ש  3  מיסוי תאגידים

    'חשבונאות פיננסית מתקדמת א  3  'ש  3  מסתכנון מיסוי יחיד ו

  3      'ש   3        תקינה חשבונאית

            'ש   3         מיסוי תאגידים מיוחדים

  



298 
 

  

  הדבר אינו מעניק זיכוי   , ים מתכנית זו לתואר שני/במידה והמחלקה מאשרת הכרה אקדמית של קורס* 

  ).פ הכללים של התואר השני"יבוצע ע(שכר הלימוד  בתשלום   

      

  מחלקה ראשית/ לימודים בכלכלה ומדעי המחשב 

  .הכשרת כלכלנים עם ידע רב במדעי המחשב: מטרת התוכנית

הקבלה תיקבע . בועדת הקבלה לתוכנית זו משתתפים נציגי המחלקה לכלכלה ונציגי המחלקה למדעי המחשב

ונתונים נוספים הרלבנטיים , ציון הבגרות במתמטיקה, וצע תעודת הבגרותממ, לאור הציון הפסיכומטרי

  .להחלטה

  מחלקה ראשית -החלק הראשון הוא תוכנית הלימודים בכלכלה : תוכנית הלימודים מורכבת משני חלקים

  ).ז"נק 80( 

  ).ז"נק 28לפחות (החלק השני מורכב מהתוכנית של מחלקה משנית במדעי המחשב 

  

  ז"נק 80 -ראשית תוכנית מחלקה 

  דרישות הלימודים

   ז"נק  'שנה ב  ז"נק  'שנה א

  4  ' תורת המחירים א  4  'מבוא לכלכלה  א

  4  'תורת המחירים ב  4  'מבוא לכלכלה ב

  0  הכרת המחשב

  4  'מאקרו כלכלה א  3  מחשבים לכלכלנים

  4  'מאקרו כלכלה  ב  4  'א ד"חדו

    4  'סטטיסטיקה לכלכלנים א

  4  אקונומטריקהמבוא ל  6  יסודות החשבונאות

    4  'מימון הפירמה א  4  'סטטיסטיקה לכלכלנים ב

  

  'שנה ג

  3  כלכלת ישראל

  18  קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה 6

  3  סמינר

  3  'רשימה ב -קורסי בחירה 1

  

  

  .כמפורט בתכנית לתלמידי כלכלה ומינהל עסקים - תנאי הקדם לקורסים 

  

יהיו פטורים  ,במחלקה למתמטיקה בלבדיקה תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסט  :  הערה 

במקומם יצטרכו לקחת . רק לאחר אישור מועדת הוראה מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

ז "נק 80מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת , קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ

ת הקורסים סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד א .בכלכלה

  .בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה
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  )פרט לתלמידי ניהול(ז "נק 45* - תוכנית דו מחלקתית 

בפקולטה  חייב לבחור גם בתוכנית מחלקתית מקבילה במחלקה אחרת, הבוחר בתוכנית דו מחלקתית בכלכלה

  .הרשימה הבאה מתארת את הדרישות של התוכנית הדו מחלקתית. למדעי הרוח והחברה

  

  ז"נק  'שנה ב  ז"נק  'שנה א

  8  ' וב' תורת המחירים א  8  'וב' מבוא לכלכלה א

  8  'וב' מאקרו כלכלה א  4  'א ד"חדו

  4  'מימון הפירמה א  4  'סטטיסטיקה לכלכלנים א

    0  הכרת המחשב

    3  מחשבים לכלכלנים

  4  'סטטיסטיקה לכלכלנים ב

            

  'שנה ג

  'א' סמס -  4  מבוא לאקונומטריקה

  'ב' ססמ  - 3  כלכלת ישראל

  3'                   רשימה א –קורס בחירה 

  .כמפורט בתכנית הלימודים לתלמידי כלכלה ומינהל עסקים: תנאי הקדם לקורסים

  

יהיו פטורים , במחלקה למתמטיקה בלבדתלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה      :הערה 

במקומם יצטרכו לקחת קורסים . רק לאחר אישור מועדת הוראה מלימוד קורסים אלו בכלכלה

  .ז בכלכלה"נק 54מתוך קורסי הבחירה המתקדמים באישור היועץ להשלמת , אחרים בכלכלה

יהיו חייבים ללמוד את הקורסים במתמטיקה , הלומדים במחלקות של רוח וחברה סטודנטים                

  .וסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה

  .יש להשלים בקורסים כללים -ז"נק 1* 

  

  ז"נק 54 – כלכלה וניהול -תכנית דו מחלקתית 

  תכנית הלימודים בכלכלה

  ז"נק  'שנה א

  8  'ב-ו' מבוא לכלכלה א

  4  *'סטטיסטיקה לכלכלנים א

    4  *' סטטיסטיקה לכלכלנים ב

  4                          'א ד"חדו

  0     **הכרת המחשב 

  3                           מחשבים לכלכלנים
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  ז"נק  'שנה ב

  8  'ב-ו' תורת המחירים א

  8  'ב-ו' מקרו כלכלה א

  8  ב- מימון א

  ז"נק  'שנה ג

  ' א' סמס – 4  מבוא לאקונומטריקה

  'ב' סמס – 3  כלכלת ישראל

   --  

  54  

  :הערות

  ר מפורטים "כל התקנות ההוראות ותנאי המעבר המקובלים במחלקה לכלכלה ובפקולטה למדה .1

  .בשנתון זה        

  .כל הקורסים מפורטים בתכנית הלימודים לכלכלה ומינהל עסקים בשנתוןתנאי הקדם ל  .  2

  

  .'תלמידי כלכלה וניהול חייבים לסיים הקורסים בשנה א, על פי דרישת המחלקה לניהול*     

  .ראה פירוט בתוכנית לימודים במסלול מנהל עסקים –הכרת המחשב **   

  

  * ז"נק 27כ "סה : משנית מורכבת מהקורסים הבאיםתכנית כלכלה מחלקה 

    ז"נק  

  8  'ב-ו' מבוא לכלכלה א  .  1

  8  ' ב-ו' תורת המחירים א  .  2

  8  'ב- ו' מאקרו כלכלה א  .  3

  3  כלכלת ישראל  .  4

  

  .כמפורט בתכנית הלימודים לתלמידי כלכלה ומינהל עסקים: תנאי הקדם לקורסים

  . יש להשלים בלימודים כללים -ז"נק 1* 

  נאי מעברת

  

  ". כחוזר על שנה"נו עומד בתנאי המעבר משנה לשנה ייחשב למיד שאית

  

  'נאי מעבר לשנה בת

  

  .'א ד"ציון עובר בחדו', וב' לפחות במבוא לכלכלה א 70יון של צ
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  ז "נק 28  -תכנית חטיבה בכלכלה 

    ז"נק  שנה  

  4  'א  מיקרו - יסודות הכלכלה   .  1

  4  'א  מאקרו  - יסודות הכלכלה   .  2

    3.5  'א  ות החשבונאותיסוד  .  3

  3.5  'ב  יסודות מימון הפירמה  .  4

  4  'ב  כלכלה ניהולית  .5

  3  ' ב  מבנה כלכלי תעשייתי של ישראל  .6

  3  'ב  המשק הישראלי –סמינר .        7

  3  'ג  קורס בחירה בכלכלה  .8

  בהתאם לאישור היועץ  

  

  .בלבד חטיבה זו מוצעת במכללת אחווה

  .גוריון-ת לימודים זו ניתנים באוניברסיטת בןלא כל הקורסים הנכללים בתכני

סטודנט שלא ילמד את אחד . במכללה 7-1הסטודנטים מחויבים ללמוד את כל הקורסים המפורטים מ 

  .לא יוכל ללמוד במחלקה לכלכלה באוניברסיטה, הקורסים

  

על הסטודנט להיות בקיא בתכנית הלימודים שלו ובדרישות האקדמיות ולבדוק שאכן הוא מסיים 
  .את חובותיו האקדמיות בכל שנה

  
 .הסטודנט אחראי אישית לעריכת רישום הקורסים באינטרנט
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  בכלכלה שני התואר לימודי

  )142-2סימן מחשב (

  

  הלימודים מטרת  .1

 בתואר שנרכש והמעשי התיאורטי הידע את להעמיק נועדה בכלכלה תואר שניהלימודים ל תכנית
 העסקי במגזר בכירים מקצועיים תפקידים לאיוש הכלים את התכנית להקנות לבוגרי כדי ,הראשון

  .מתקדמים מחקר ללימודי בכך ניםיאת המעוני ולהכשיר והציבורי

  קבלה תנאי  .2

 לבוגרים ומיועדת בכלכלה הראשון התואר ימודיל תכנית את ממשיכה בכלכלה המוסמך תכנית

 לפחות השגת  85 בממוצע בכלכלה הראשון התואר סיום הינם לתכנית הקבלה תנאי. מצטיינים

  .) אקונומטריקה ,מאקרו, מחיריםתורת ה(  בקורסי הליבה 80 ממוצע 

בד שממוצע הציונים ובל בדרישות עומדים אינם אשר מועמדים גם הוועדה תבחן מיוחדים במקרים

ללימודי השלמה  יתקבלו ,לתכנית מתאימים וימצאו במידה ,אלו מועמדים .לפחות 80 ציוניהם יהיה 

לאחר סיום  .לעמוד יצטרכו בהן נוספות דרישות או/ו השלמה להם לימודי ויקבעו, לקראת תואר שני

  .שנת ההשלמות בהצלחה יתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה

וועדת הקבלה  במידה . מועמדות להגיש הם אף יכולים בכלכלה שאינו אשוןר תואר בעלי מועמדים

לא  –ללימודי השלמה  יתקבלו אלו מועמדים .השלמות תכנית תקבע ,לתכנית מיםמתאי הם כי תמצא

 רשאים הם האם הקבלה של התואר השני ועדת תקבע ,ההשלמות שנת של סיומה לאחר. לתואר
   .לתואר שני במחלקה סטודנטיםכ תכניתלהגיש מועמדות ל

', וב' מאקרו א', וב' א מחיריםתורת ה: הבאים את המקצועות כוללת טיפוסית השלמות שנת

  .'וב' מתמטיקה לכלכלנים א ,ישראל כלכלת ,אקונומטריקה

  

  ).חובת אנגלית –ראה בפרק תואר שני (בהתאם לתקנון הפקולטה  –חובת אנגלית 

  .שנתייםנמשכים הלימודים לתואר שני  -משך הלימודים  

  

 קדם תנאי נםיה בכלכלה הראשון התואר לימודי במסגרת הניתנים 'וב' מתמטיקה לכלכלנים א הקורסים

  .בכלכלה שני תוארל לקבלה

  

  הלימודים תכנית של כללי מבנה  .3

 בעיקרו מיועד המחקרי נתיבה .וכללי מחקרי :לימוד נתיבי שניב קיימיםהלימודים במחלקה מת
 בעיקרו מיועד הכללי נתיבה .שלישי לתואר לימודים המשך ושוקלים בכיוון עיוני נייניםהמעו סטודנטיםל

 תפקידים לאיוש כבסיס השונים הכלכלה בענפי יותר ורחב מעמיק ידע לרכוש המעוניניםלסטודנטים 

  .והציבורי העסקי הסקטור בכירים בתחום כלכליים

  

  )ז"נק 37( המחקרי נתיבה

כתיבת עבודת  ,נקודות זכות 30 של בהיקף סמינר ועבודות סדנאות, קורסים ולליםכ המחקרי נתיבב הלימודים

  .ובחינת גמר,  ז"נק 7גמר בהיקף של 
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  )ז"נק 37( הכללי נתיבה

  .גמר ובחינת ז"נק 37 של בהיקף סמינר ועבודות סדנאות ,קורסים כוללים הכללי נתיבב הלימודים

  

  :המחקרי נתיבה דרישות

  ז"נק 13      חובה קורסי

   ז"נק 12      בחירה קורסי

  ז "נק 3       סדנת בחירה

  ז"נק 2        סדנת חובה

  ז"נק 7         גמר עבודת

        גמר בחינת

  

  חובה קורסי

ואקונומטריקה ' כלכלה א-תיאוריה מאקרו, 'א כלכלית-מיקרו אוריהית :הקורסים את על הסטודנטים ללמוד

מבין  קורס אחד ללמוד )היועץ עם תיאום תוךו בחר בה להתמחות בהתאם(על הסטודנטים , כמו כן. 'א

  .מתקדם ומימון 'ב אקונומטריקה ',ב כלכלית-מאקרו אוריהית ',כלכלנית ב -תיאוריה מיקרו: הקורסים

  

  קורסי בחירה

  . הבחירה חייבים להיות בתחום ההתמחות שניים מקורסי

  

  סדנת בחירה

מזכה את  הסדנה .םהתמחות תחוםב מהן כשאחת ,בסדנה בתחום ההתמחות להשתתף על הסטודנטים

 ציוןה. מחקרים והצגת ההסדנ ממפגשי  80%)לפחות( -ב השתתפות נןיה הסדנה מטלות. ז"נק 3 -הסטודנטים ב

  .הסדנאות מרכזי ידי על יקבע הסדנב

  

  מחקריסטודנטים בנתיב הסדנה חובה ל

  . ימודיהםהראשונה ללעל הסטודנטים בנתיב המחקרי להשתתף בסדנה לעבודות מחקר בשנה 

    

  )ז"נק 7( גמר עבודת

סגל בדרגת  חבר ינחה העבודה את. הסדנאות אחת במסגרת ותוצג משמעותי מחקרי חיבור תהווה הגמר עבודת

על הסטודנטים בנתיב המחקרי להגיש את הצעת המחקר לא יאוחר מתום השנה . מרצה ומעלה מהמחלקה

מחלקתית והפקולטית תוגש ההצעה לא יאוחר מתום באישור חריג של ועדת המוסמכים ה. הראשונה ללימודים

  .עבודת הגמר תוגש לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים. הסמסטר השלישי ללימודים

ציון עובר בבחינת . על הסטודנטים  להיבחן בבחינת גמר בפני שופטי העבודה, עם סיום תהליך שיפוט העבודה

  .לפחות 75הגמר הינו 

  

השתתפות  ,גבוהים אקדמיים בהישגים מותנית המחקרי הסטודנטים בנתיב מעמד על שמירהה כי לציין יש

  .והתקדמות סבירה במחקר, בסדנת החובה למסלול המחקרי

  

  



304 
 

  :הכללי נתיבה דרישות

  ז"נק  10  -  חובה קורסי

   ז"נק  18  -  בחירה קורסי

  ז"נק  3  -  .א.מ סמינר 

  ז"נק  6  -  בחירה סדנאות 2

      גמר בחינת

  

  חובה קורסי

אקונומטריקה ', כלכלית א-תיאוריה מאקרו, 'א כלכלית-מיקרו אוריהית :הקורסים את על הסטודנטים ללמוד

  .'ואקונומטריקה ב' כלכלית ב-תיאוריה מאקרו: וכן קורס אחד משני הקורסים הבאים', א

  

  קורסי בחירה

  .תשנים מקורסי הבחירה חייבים להיות בתחום ההתמחו

  .המחקרי לתכנית הלימודים בנתיב זהה, הדרישות ושאר הסדנאות ,הבחירה קורסי מתכונת

  

  סדנאות בחירה

והצגת  80%חובת ההשתתפות לפחות . על הסטודנט להשתתף בשתי סדנאות כשאחת מהן בתחום ההתמחות

  . מחקרים

  

ם הבחינה תתקיים בתום השנה השנייה ללימודי .בחינת גמרב על הסטודנטים להבחןהסמינר  תעם סיום עבוד

  )באותה שנה  31.12-ולא יאוחר מה 30.9עד (

  

  ממחלקות אחרות ראשון תואר מלימודי קורסיםב הכרה

קורסים עודפים  הראשון התואר מלימודי ירכלה ניתן היועץ ובאישור סטודנטיםה ובחר בה להתמחות בהתאם

קדם כמו מתמטיקה  למעט קורסי(בכלכלה ' מרשימה א) שלא שוקללו במסגרת לימודי התואר הראשון בכלכלה(

  .ניתן ללמוד באישור היועץ קורס בחירה במחלקה אחרת, לחילופין) 'ב-ו' לכלכלנים א

ים על פי כללי /בחשבונאות יידרשו לשלם את עלות הקורס' ים מלימודי שנה ד/סטודנטים שיוכרו להם קורס

  ).סטודנטים ראה חוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד של מדור חשבונות(התואר השני 

  

  הוראות כלליות

לא יורשו , מהקורס 20%- סטודנטים שיעדרו למעלה מ. בכל הקורסים לתואר שני קיימת חובת נוכחות בשיעורים

- סטודנטים שיגישו פחות מ. בשנה בה נלמד הקורס 30.9-ה עד  עבודות בקורסים חובה להגיש. להשתתף בבחינה

  .רס לא יוכר במניין הנקודות לתוארוהקו, מהעבודות לא יורשו לגשת לבחינה 80%

  

לצורך זה כשלון בבחינה או בקורס הינו . סטודנטים לתואר שני שיכשלו בשני קורסי חובה יופסקו לימודיהם

  ).לא השתתף( 700או , 65-ציון נמוך מ
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  מועדי בחינות

  .ועד שנקבעסטודנטים לתואר שני חייבים לגשת למ. בתום כל סמסטר מתקיים מועד בחינה אחד בלבד

 בכתבלהגיש בקשה למועד מיוחד  על הסטודנטים שנמנעה מהם האפשרות לגשת לבחינה במועד שנקבע

  ).ראה תקנון הבחינות(מניעה חמורה  לגשת למועד עקבוהסטודנטים אינם יכולים  במידה. למזכירות המחלקה

רשאים לגשת , מתואר ראשוןהלומדים קורסי השלמה , סטודנטים הלומדים בלימודי השלמה לקראת תואר שני

  .לשני מועדי בחינה בקורס

  

  תוארלהרכב הציון הסופי 

  50%קורסים                :מחקרי נתיב

  40%עבודת גמר              

  10%בחינת גמר              

  

  85%קורסים                 :נתיב כללי

  15%בחינת גמר               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  elisg@bgu.ac.il ,6472266-08אליס גנון : לפרטים נוספים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

על הסטודנטים להיות בקיאים בתכנית הלימודים שלהם 

אכן הם מסיימים את ש ולבדוקובדרישות האקדמיות 

  .חובותיהם האקדמיות בכל שנה

  באחריות הסטודנטים לבצע רישום לקורסים בכל סמסטר

 . באמצעות האינטרנט
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  (Ph.D)  בכלכלה שלישי לתואר לימודים

  

בית הספר ללימודי מחקר  של הכללי לתקנון בהתאם לדוקטורט לימודים תכנית מקיימת לכלכלה המחלקה

  ..וןגורי- טת בןאוניברסי  -ש קרייטמן "ע

  

  .רגיל ומסלול ,משולב מסלול ,ישיר מסלול : מסלולים בשלושה דוקטורט לקראת ללמוד ניתן

  

 מוסמך תואר בעלי סטודנטים או ,)תזה עם( בכלכלה מוסמך תואר בעלי סטודנטיםל מיועד  הרגיל מסלולה

  .בכלכלה השלמות שעברו אחר בתחום

  

 להתחיל המבקשים ,בכלכלה שני תואר לקראת מודיהםלי במהלך מצטיינים תלמידיםל מיועד המשולב מסלולה

  .עבודת התיזה לתואר שני את להשלים מבלי ,השני התואר לימודי את שסיימו לפני דוקטורט לימודי

  

  .השלישי לתואר ישירות שילמדו , בכלכלה בוגר תואר בעלי מצטיינים סטודנטיםל מיועד  הישיר מסלולה

  

  

  :מטרת הלימודים

  מנת שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות-צמאיים בנושאי כלכלה עללהכשיר חוקרים ע

  

  :הגשת מועמדות

  :רשאים להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי בכלכלה

לפחות ושהכינו עבודת  85בכלכלה בציון משוקלל של " מוסמך אוניברסיטה"תלמידים הזכאים לתואר  -

  .לפחות 85גמר שציונה 

לפחות שלמדו במסלול ללא עבודת  85בציון משוקלל של " מוסמך אוניברסיטה"תלמידים בעלי תואר  -

, ככלל. תלמידים אלו יידרשו בתכנית השלמות הכפופה להחלטת הוועדה לתארים מתקדמים. גמר

 .תכלול תכנית ההשלמות את חובות המסלול המחקרי לתואר מוסמך וכן עבודה השקולה לעבודת גמר

פי -ידרשו למלא חובות השלמה על, מסומך היו בתחום דיספלינרי אחרתלמידים שלימודיהם לתואר  -

 .הנחיות הוועדה לתארים מתקדמים
  

  :נוהל קבלת תלמידי מחקר

  .ס קרייטמן"במזכירות ביה, תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה למזכירות תארים מתקדמים

ניתן להרשם . הגיש לועדה לתארים מתקדמיםהמועמד יקבל טפסים והנחיות כתובות לגבי החומר שעליו ל

  .לתואר שלישי בכל עת

  

  

  :מסלול הלימודים

  :חובותיו הם, לאחר שהתקבל לתכנית הלימודים לתואר שלישי

אלא אם כן הועדה לתארים , )לא כולל סדנאות(ס "ש 12שהם קורסים בהיקף , לעמוד בלימודי חובה .1

  .נחהמתקדמים קבעה מכסה גבוהה יותר לפי הנחיית המ
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 .מומלץ –קורס בכתיבה מדעית באנגלית  .2

הארכת תקופה זו טעונה אישור של הועדה . להגיש תוך שנה אחת הצעת מחקר בחתימת המנחה המיועד .3

 .לתארים מתקדמים

 .סדנאות וכדומה בנוסף לאמור לעיל, הועדה רשאית לדרוש מתלמידים השתתפות בקורסים .4
  

  :בחינת מועמדות

תועבר , והמלצות בכתב של שני חברי סגל קבועים בנוסף למנחה, ידי המנחה- על לאחר אישורה, הצעת המחקר

לאישור ועדת הדוקטורט המחלקתית בעקבות המלצת ועדת המחלקה תועבר ההצעה לאישור הועדה 

  .תקבע את הבוחנים לקראת בחינות המועמדות, ועדה זו. האוניברסיטאית

  .ח בחתימתו ויעבירו לועדה המחלקתית"המנחה יאשר הדו. ח התקדמות"דו, אחת לשנה, התלמיד יגיש למנחה

כל חריגה מפרק זמן זה טעונה המלצת ועדת המחלקה . על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים

  .ואישור הועדה האוניברסיטאית

  .התלמיד יהיה רשאי באישור המנחה וועדת המחלקה לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר

  .עבודת הדוקטור תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר השפה האנגלית

  

  :חובות נוספים של תלמידי מחקר

  :המחלקה לכלכלה מצפה מתלמיד מחקר להשתתף

  .בסדנא בתחום המחקר, באופן שוטף .1

 .בסמינר המחלקתי הנערך אחת לשבוע .2

 .בסדנאות הדוקטורנטים, באופן שוטף .3

 .'ב-ו' ל בסמסטר א"חים מחובקורסים הניתנים על ידי מרצים אור .4

 .בכנסים מדעיים המתקיימים במהלך השנה .5
  

  :תמיכה כספית בתלמידי תואר שלישי

היקף הסיוע יקבע כל . ללימודים ולמחקר יקבלו סיוע בעדיפות ראשונה" זמן מלא"תלמידי מחקר המקדישים 

. להישגיהם ולתקציב בהתאם, לתלמידים במעמד זה תוענק מלגת קיום ומשרת הוראה חלקית. שנה מחדש

היקף הסיוע יקבע מדי . ללימודים ולמחקר יקבלו סיוע בעדיפות שניה" זמן חלקי"תלמידי מחקר המקדישים 

על , כאמור מדי שנה, היקף הסיוע יקבע. התקדמות סבירה במחקר מהווה תנאי הכרחי להענקת סיוע כספי. שנה

-תנתן עדיפות חד. ת על חוות דעת כתובה של המנחהעל ידי הועדה לתארים מתקדמים תוך הסתמכו, בסיס אישי

  .משמעית לתלמידים מצטיינים

  

כל תלמיד יתבקש להצהיר על מעמדו המתכונן בשנה . מדי שנה תוגשנה בקשות לתמיכה כספית לשנה הבאה

  .ויתחייב להודיע על כל שינוי במעמדו") זמן חלקי"או " זמן מלא("הבאה 

  .מקסימום התמיכה הכספית הינה לארבע שנים

ימים  3גוריון -ללימודים ולמחקר חייבים להימצא באוניברסיטת בן" זמן מלא"תלמידי מחקר המקדישים 

  .לקיים את החובות הנוספים שפורטו לעיל, בשבוע וכמו כן
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  שפיצר.ק ג'וג. ש שרלוט ב"המחלקה לעבודה סוציאלית ע

  )144סימן מחשב (

  

גוריון שואפת להכשיר עובדים סוציאליים -המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן

יכולת , גישה יצירתית, התנסות מעשית, גישה אינטגרטיבית המורכבת מידע עיוניבקיאים בה

  .ומחויבות לערכי המקצוע ,מחקרית

  

  שנתית לקראת תואר בוגר בעבודה -לקה לעבודה סוציאלית מציעה תוכנית לימודים תלתהמח

  .(.M.S.W)שנתית לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית - ותכנית דו, ).B.S.W(סוציאלית 

  תואר בוגר בעבודה סוציאלית

מטרת התוכנית להכשיר עובדים סוציאליים מיומנים לעבודה במיגון רחב של תפקידים 

  . רווחההבשרותי 

עם מועילה התוכנית מיועדת להקנות בצורה שיטתית את הידע והמיומנות הדרושים לעבודה 

  .מיומנויות וידע הדרושים למחקר ולהערכהווקהילות  ,קבוצות, משפחות, יחידים

  הנחות ייסוד של התכנית 

 סיון בהתערבותיבתכנית המחלקה להכשיר עובדים סוציאליים כשירים שלהם מיומנות ונ
על מנת לקבל כשירות משפחתית ו, קהילתית ,קבוצתית, פרטנית: מישורים המוכריםב

  .כמקובל

ליישם ו בוגרי המחלקה יהיו מסוגלים להשתלב בכל מסגרת בה מועסקים עובדים סוציאליים

  .  שלמדו לטובת הפונים אליהם בסוכנויות הרווחה השונותאת המיומנויות 

מודים מתקדמים בעבודה סוציאלית ללא כל ליית לבוגרי המחלקה יוכלו להתקבל לכל תכנ

  ).שגים הלימודייםיכפוף כמובן לה( צורך בלימודי השלמה

וכן ידע בסיסי בשיטות מחקר , מיומנויות בהתערבותכוללת תיאוריות ולימודים התכנית 

והיא כוללת , בשדה היא חלק מרכזי בתכנית הלימודים עשיתההכשרה המ .וסטטיסטיקה

ומלווה בהדרכה  ,עם אוכלוסיות יעד שונות, שוניםהרווחה הומגוונת בשירותי  התנסות ישירה

  .או קבוצתית/אישית ו

  מבנה הלימודים

  התוכנית לתואר בוגר בעבודה סוציאלית

 108מחלקתית -נה תוכנית חדיבמחלקה לעבודה סוציאלית ה, תוכנית הלימודים לתואר בוגר

תלמידים לעמוד בדרישות הפקולטה למדעי חייבים כל ה, בנוסף לדרישות המחלקה. ז"נק

כל  .חובה ובחירה כמפורט בדרישות הפקולטה ,לימודים כללייםכולל , הרוח והחברה

  :התלמידים במחלקה חייבים להשתתף בלימודים הבאים
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  ז"נק   108  לימודי המחלקה

  ז דרישות הפקולטה"נק   2  אנגלית כשפה זרה

  הפקולטה ז דרישות"נק   10כלליים לימודי בחירה

  ז"נק  120  כ נקודות לתואר "סה

  

את לימודי האנגלית חייבים כל  .לימודים אלה משוקללים בחישוב הציון הסופי לתואר

כמו כן מאחר ובשנה . הסטודנטים לסיים עד סוף שנת הלימודים השנייה שלהם באוניברסיטה

  .חלק מהלימודים הכלליים' ב - ו' בשנים אלמוד מומלץ ל, יש עומס רב' ג

  היכללי מעבר משנת לימודים אחת לשני

. למעט הקורסים בהם נדרש ציון מעבר אחר גבוה יותר. כל קורס חייב להסתיים בציון עובר

  ציון עובר הוא 

  .לפחות 56

בכל הקורסים , לפחות 75ממוצע משוקלל של על הסטודנטים להשיג ' ב - ל' במעבר משנה א

שהינו קורס שנתי חובה , עבודה הסוציאליתלפחות בקורס יסודות ב 70 וציוןהמחלקתיים 

בשדה בהצלחה ולקבל ציון  עשיתהסטודנטים חייבים לעמוד בדרישות ההכשרה המ. ' לשנה א

לשנה ' במעבר משנה ב .' בדרישות אלה לא יוכלו לעבור לשנה ב יעמדוסטודנטים שלא . עובר

ולעמוד בדרישות , יתעשמההסטודנטים חייבים לקבל ציון עובר בכל הקורסים ובהכשרה ' ג

  .המחלקה

  פיצול שנת לימודים

ילמדו קודם הם , ראוי לציין שבמקרים מיוחדים בהם סטודנטים צריכים לפצל שנת לימודים

פיצול . עשיתאורטיים ורק לאחר מכן ילמדו קורסים מתודיים והכשרה מיאת הקורסים הת

. לפנות בכתב םהמעונייני על הסטודנטים. תכנית הלימודים מחייבת אישור של ועדת ההוראה

אלא , הם קורסים צמודים שלא ניתנים לפיצול ,עשיתהקורסים המתודיים וההכשרה המ

  .במקרים מיוחדים ובאישור ועדת ההוראה של המחלקה

  הכשרה מעשית בשדה

ההכשרה מיועדת  .ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכנה לעיסוק במקצוע

הדרושים לפעולה במסגרת העבודה , המיומנות והגישות, עלהקנות בצורה שיטתית את היד

 .בהם הסטודנטים עתידים לפעול, ולאפשר ביצוע יעיל של תפקידים בשירותי הרווחה השונים
מקנה להכשרה המעשית , תוך יישום הידע הנלמד בקורסים, חשיבותה הרבה של ההתנסות

  .מקום מיוחד בתוכנית הלימודים במהלך שנות הלימודים

  .שרה המעשית מתקיימת בשירותי רווחה מגוונים מאזור הדרום ועד המרכזההכ

  

כדי להכיר את הארגונים , בשדה במהלך סמסטר אחד יקדישו הסטודנטים יום אחד, 'בשנה א

ולהיחשף לאוכלוסיות השונות הנזקקות  ,העוסקים בשינוי חברתי של החברה האזרחית

בו יבקרו הסטודנטים ' וכז במהלך סמסטר בבמהלך השנה יתקיים שבוע מר, כמו כן. לעזרה
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הסטודנטים . 'בתי חולים שירותי מבחן וכו, לשכות רווחה -- בשרותי הרווחה המסורתיים 

  .מטופלים ומנהלי שירותים, םייפגשו עם עובדים סוציאליי

  

, להכשרה מעשית בשדה) שעות ליום 8(שני ימי עבודה מלאים  יקדישו הסטודנטים, 'בשנה ב

ההדרכה לסטודנטים תינתן ' בשנה ב. םבסביבתוהמשפחה הלמידה הוא הפרט כשמיקוד 

  .בעיקר באופן קבוצתי

כשמיקוד הלמידה הינו ) שעות ליום 8(ימי עבודה מלאים  יקדישו הסטודנטים שני, 'בשנה ג

ההדרכה לסטודנטים תינתן . או הקהילה/הפרט ברמת המיקרו וברמת המאקרו הקבוצה ו

  .בעיקר באופן קבוצתי

יתכננו תוכניות התערבות , הסטודנטים ילמדו לזהות תופעות חברתיות' , ג –' בשנים ב

הקהילה , הקבוצה, המשפחה, הפרט: בהתאם ויפתחו מיומנויות בשיטות ובמתודות שונות

  .ושינוי מדיניות

  

  הערכת הישגים בהכשרה מעשית

  :הסטודנטים בשדה מוערכים פעמים בשנה

 .'הערכת ביניים בסוף סמסטר א
  .הערכה סופית בסוף השנה

  

  כללי מעבר בהכשרה מעשית

תוכנית . על מנת לעבור משנה לשנה יש לקבל ציון עובר בהכשרה בשדה בתום שנת הלימודים

' הערכת סמסטר ב, היא הערכת ביניים' הערכת סמסטר א. ההכשרה המעשית הנה שנתית

  .נכשל/עובר: היא סופית

  

יש להמציא אישורים  מילואים או לידה, רה של מחלהבמק. יש חובת נוכחות בימי ההכשרה

תישקל  20%- סטודנט שיעדר בשל הסיבות הללו מעל ל. מתאימים ליחידה להוראה בשדה

  .היחידה להכשרה מעשית ידי- להמשך הכשרתו ע

סטודנטים שנכשלו בהכשרה מעשית יוכלו לחזור על תכנית ההכשרה של אותה שנה פעם אחת 

  .יופסקו לימודיהם במחלקה היינכשלו בפעם השנ .בלבד

וועדת ההוראה במחלקה תדון בהמשך , סטודנטים שנכשלו על רקע של בעיות אתיקה

  .לימודיהם במחלקה

  .ציון עובר בהכשרה מעשית הוא תנאי לקבלת התואר בוגר בעבודה סוציאלית

  

  אופן השיבוץ 

  .השיבוץ נעשה לאחר הצגת הארגונים לסטודנטים ובשיתופם  :'בשנה א

הסטודנטים ממלאים טופס עדיפויות בסיומה של השנה הקודמת על פי    :'ג –' שנים בב

  .רשימת סוכנויות משוערת

היחידה להכשרה מעשית אינה מתחייבת להיענות לעדיפויות הסטודנט אם כי נעשה מאמץ 

  .להתחשב בבקשת הסטודנט
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  :חשוב לציין

  שיבוץ ברווחה

משובץ ברווחה לפחות פעם אחת במסגרת השנים כל סטודנט לעבודה סוציאלית חייב להיות 

 .'ג- ו' ב
  שבע- שיבוץ מחוץ לבאר

' שנה א. 'ג-ו' שבע באחת מהשנים ב- כל סטודנט יצטרך לעבור הכשרה מעשית מחוץ לבאר

 .אינה נחשבת לצורך העניין
  נסיעות

עלות הנסיעות להכשרה מחוץ לעיר נעה בין . האוניברסיטה אינה משתתפת בהוצאות נסיעה

  .לחודש₪  100-600

  הקלטות

 .חובה להצטייד בטייפ מנהלים לצרכי הדרכה

 
  יתכנו שינויים בהכשרה בשדה

  אתיקה מקצועית: כללי התנהגות 

חלים על הסטודנטים כללי התנהגות מקצועית , במסגרת הלימודים וההכשרה המקצועית

חוק "ו" אלקוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישר"והאתית כפי שנקבעו ב

כל מקרה של הפרה בקוד האתיקה יובא לדיון בועדת ההוראה ". 1996, העובדים הסוציאליים

  . של המחלקה

  בחינות וציונים

המרצה יודיע לסטודנטים בראשית כל . דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס היא בידי המרצה

  .קורס על האופן שבו ייקבע הציון הסופי

  מועדים מיוחדים

מועד אחרון . הזכאים למועדים מיוחדים יגישו בקשה למזכירות המחלקה בכתבסטודנטים 

ינתנו יאישורים על מועדים מיוחדים . באתר המחלקהלהגשת בקשות יפורסם בכל סמסטר 

הנמצא באתר את הבקשות יש להגיש על טופס  .אך ורק לזכאים על פי הנוהל המופיע בשנתון

טופס אשר לא ימולאו בו פרטים  .רים מתאימיםיש למלא את הטופס ולצרף אישו. המחלקה

המחלקה תפרסם את שמות הסטודנטים שבקשותיהם . לא יטופל -או לא יצורפו אישורים /ו

רוצים /סטודנטים שבקשתם אושרה ואינם יכולים .אושרו ותפרסם תאריכים של הבחינות

  .לגשת לבחינה חייבים להודיע על כך למחלקה בכתב שבוע לפני הבחינה

  ה על קורסיםחזר

סטודנטים אשר נכשלו בקורס חובה חייבים ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות 

סטודנטים אשר נכשלו . לבחינה הסופית של הקורס רקתלמידים לא יורשו לגשת . הקורס

האמור לעיל תקף גם לגבי קורסי . בקורס חובה לא יורשו להירשם לקורסים מתקדמים
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לשפר את הציון הסופי בקורס רשאים לחזור על הקורס בתנאים  תלמידים הרוצים .בחירה

  :הבאים בלבד

  

או שיש בו מגבלות של  ,אם הקורס אינו מתקיים .פעם אחת בלבדעל קורס לחזור אפשר 

ר ועדת "כפוף לאישור יו, ילמדו קורס אחר, או שינוי בתכנית הלימודים קליטת סטודנטים

 יופסקו לימודיהם -יה יונכשלו גם בפעם השנשחזרו על קורס חובה  תלמידים .הוראה
סטודנטים אשר נרשמו לקורס ולא ביטלו את הרשמתם בתקופת השינויים של  .במחלקה

 .נחשב הדבר כאילו למדו את הקורס ונכשלו, או לא עמדו בדרישות הקורס/אותו סמסטר ו

 שנתי חייבים במידה והקורס. כלל זה חל גם על הכשרה מעשית, תיזכות החזרה הינה חד פעמ
של השנה  ללא סיום המטלות לשנה שנהניתן לעבור מלא . לחזור על שני חלקי הקורס

   .הקודמת

  

' עד סוף שנה בן שסטודנטים ישלימו את כל חובות לימודי האנגלית הדרישות הפקולטה 

סטודנטים חייבים לסיים , כמו כן. ' אחרת לא יוכלו להתחיל בלימודים של שנה ג, כולל בקיץ

  .'ת רמת הבינוני באנגלית עד סוף שנה אא

  עבודת סמינר       

, כתיבת עבודה אקדמית מקוריתמחקר וסמינר מציגים הסטודנטים את יכולתם ב תבעבוד

יכתבו * כל הסטודנטים .העבודה תוכן בהנחיה של מרצי המחלקה והם אלה שיעריכו אותה

לסטודנטים המפצלים את  .וגרבשנתם האחרונה בתכנית הב, בדרך כלל, סמינר אחת תעבוד

  .העבודה תיכתב לאחר השלמת קורסי החובה במחלקה –תוכנית הלימודים 

אף כי קשה לקבוע . סמינר יהלמו מאמר בכתב עת מדעיה תוצורתה של עבוד, ארכה, תכנה

  :בתכנה היא תתייחס. מסגרת אחידה לכל הסמינרים במחלקה

  .להגדרת השאלה הנחקרת והצדקתה

  .ידוע אודות השאלה עד כהדיון עיוני ב

  .הצגת דרך העבודה

  .הצגת הממצאים החדשים

  .דיון וסיכום

אחד יוחזר עם הערות . העבודה תודפס ברווח כפול ושוליים נאותים ותוגש בשני עותקים

 .ישמר בספרית המחלקה והשני
ר של יוקדם לה תקצי. ב"ביבליוגרפיה וכיו, לא כולל לוחות, עמודים 20 -אורכה של העבודה כ

למותר לציין שהעבודה צריכה לעמוד בכל כללי הציטוט . מלים המסכם את תכנה 100 – 150

  .המקובלים בכתיבה מדעית

יינתן ציון , על סיום העבודה והגשתה הסופית) ים והמנחה/הסטודנט(לאחר שיוסכם במשותף 

 . אפשרות תיקון נוסף ללא
  .את עיתון המחלקה למעט משתתפי סמינר שיווק ופרסום המחויבים להוציא
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  הנחיות לסגירת תואר

הציון יהיה . יחושב לסטודנטים הציון הסופי במחלקה, בסיום כל החובות לקראת תואר בוגר

הציון הסופי  .ז של כל קורס"ממוצע כל הציונים בקורסים השונים ומשוקללים על פי נק

  .לפחות 65המשוקלל חייב להיות 

  

ואר במחלקה לאחר קבלת כל הציונים בקורסים על הסטודנטים למלא טופס סגירת ת

משך הטיפול בבקשה לסגירת תואר  ,באתר האינטרנטלמצוא את הטופס ניתן . המחלקתיים

ספריה והלימודים , על הסטודנטים האחריות לטפל בנושאי שכר לימוד .יארך עד שבוע ימים

יש  .הפקולטה בקשתם תתעכב במזכירות -סטודנטים שלא טיפלו בנושאים אלו  .הכלליים

  .ל"לציין שהמחלקה איננה מטפלת בנושאים הנ

  כנית הלימודיםות

  .כנסים אשר המחלקה מקיימת, להשתתף בימי עיון יחויבובמהלך הלימודים הסטודנטים 

  

  יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים
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  מבנה הלימודים

  )ז"נק 108(תוכנית חד מחלקתית 

  

  מבנה הלימודים

  )ז"נק 108(תוכנית חד מחלקתית 

  'שנה א

  קורסי חובה

  ז"נק  1.5  )שנתי(הכשרה בשדה 

  ז"נק  4  )שנתי(יסודות בעבודה סוציאלית 

  ז"נק  4  )שנתי(יסודות הסוציולוגיה 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(מבנה חברתי של ישראל 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי( םכלכלה לעובדים סוציאליי

  ז"נק  4  )שנתי(מבוא לפסיכולוגיה 

  ז"נק  4  )שנתי(מדיניות רווחה 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(משפט ואתיקה 

  ז"נק  4  )שנתי(יסודות הסטטיסטיקה 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(תאורית באישיות בפסיכולוגיה 

  ז"נק  0.5  )סמסטריאלי(מפגשי סטודנטים ומדריכים 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(חוק ורווחה 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(ס בארגוני החברה האזרחית  "ע

  ז"נק  2  חירהקורס ב

 -------------  

  ז"נק  36    כ"סה

  

  'רשימה א

)סמסטריאלי(הורות יעילה   1.בחירה א

  ז"נק   2    

יצירה ורפלקציה, דרמה  2.בחירה א

  ז"נק   2    

אקטיביזם חברתי     3.בחירה א

  ז"נק   2  )סמסטריאלי(

  

  הערה

  .'יש לבחור קורס אחד מתוך קורסי הבחירה מרשימה א' במהלך שנה א
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  'שנה ב

  קורסי חובה

  ז"נק   6  )שנתי(כשרה בשדה ה

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(מעבדה 

  ז"נק  4  )שנתי(עבודה פרטנית עם היחיד 

  ז"נק  4  )שנתי(עבודה קבוצתית 

  ז"נק  4  )שנתי(עבודה קהילתית 

  ז"נק  4  )שנתי(פסיכופתולוגיה 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(הערכת טיפול 

  ז"נק  4  )שנתי(פסיכולוגיה התפתחותית 

  ז"נק  2  )יאליסמסטר(חשיבה פוליטית 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(שיטות מחקר כמותי 

  ז"נק  4  'אחד משני הקורסים שברשימה א

  )'קורסי בחירה בהתאם להערות ורשימה ב(

 -------------  

  ז"נק  38    כ"סה

  

  'רשימה א

  ז"נק  4  )שנתי(מגדר בריאות   1.חובה א

  ז"נק  4  )שנתי( שימוש בסמים   2.חובה א

  

  'רשימה ב

)סמסטריאלי(הילד  זכויות  1.בחירה ב

  ז"נק  2    

                           ס "סוגיות במשפט לעו                                                                                     2.בחירה ב

  ז"נק2 )סמסטריאלי(      

סוגיות נבחרות באתיקה מקצועית                                                                              3.בחירה ב

  ז"נק 2)סמסטריאלי(    

ת להכרת האוכלוסיהשיטות דמוגרפיו                                                                        4.בחירה ב

  ז"נק 2) סמסטריאלי(    

  

  הערות

  .'רסי הבחירה מרשימה ביש לבחור לפחות קורס אחד מתוך קו' במהלך שנה ב

  . 108 -ז ל"יש לבחור קורסי בחירה שישלימו את סך הנק, במהלך הלימודים לתואר ראשון
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  'שנה ג

  קורסי חובה

  ז"נק  8  )שנתי(הכשרה בשדה 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(מעבדה 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(גישות קוגנטיביות והתנהגותיות 

  ז"נק  2  )סמסטריאלי( -אלימות במשפחה

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(ראומה ופוסט טראומה ט

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(שיטות מחקר איכותני 

  ז"נק  0  )סמסטריאלי(קוים מנחים בתכנון והערכת פרויקטים 

  ז"נק  6  'קורסי חובה מרשימה ג 3

  ז"נק  2  )שנתי(  1סמינר 

  )'קורסי בחירה בהתאם להערות ורשימה  ד(  בחירה

 -------------  

  ז"נק  26    כ"סה

  

  'ימה גרש

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(סוגיות בעבודה פרטנית   1.חובה ג

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(התערבות קבוצתית    2.חובה ג

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(מבוא להתערבות משפחות    3.חובה ג

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(עבודה קהילתית ושינוי חברתי   4.חובה ג

  ז"נק  2  )סמסטריאלי(בעיות ילדים   5.חובה ג

  

  'רשימה ד

יכולוגיה של הגירה     פס  1.בחירה ד

  ז"נק 2) סמסטריאלי(    

)סמסטריאלי(מצבי דחק   2.בחירה ד

  ז"נק 2    

)סמסטריאלי(פגיעה מינית   3.ה דבחיר

  ז"נק 2    

)סמסטריאלי(זכויות אדם   4.ה דבחיר

  ז"נק 2    

פיתוח מיומנות בעבודה קהילתית                                                                               5.בחירה ד

  ז"נק 2                                                                                         

  

  הערות

 . 108 -ז ל"יש לבחור קורסי בחירה שישלימו את סך הנק, במהלך הלימודים לתואר ראשון
  .'אפשר ללמוד קורסי בחירה מרשימה ב' בשנה ג

  .קורסי בחירה אינם יכולים להחליף קורסי חובה
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  לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית

  )144-2סימן מחשב (

  

בודה סוציאלית היא מקצוע פעיל ובו מתח מתמיד בין ההיבטים האקדמיים לבין ההיבטים ע

  : תוכנית המוסמך מבקשת לגשר בין שני היבטים אלה ומטרותיה הן. המעשיים

המסוגלים להעניק ללקוחות שירותי רווחה , ם סוציאליים מיומניםלהכשיר עובדי •

  . המשפחה והקהילה, איכותיים וחדשניים ברמת הפרט

להכשיר אנשי מקצועי המסוגלים להתמודד עם בעיות השעה בחברה הישראלית ועם  •

 . בעיות הייחודיות לאזור הנגב ולפעול לקידום של צדק חברתי

ת ולהקנות מיומנויות שתהפוכנה את המחקר לחלק לעודד מצוינות אקדמית ומחקרי •

בין אם בצורת צריכת מחקר וספרות מחקרית , בלתי נפרד מהפעילות המקצועית השוטפת

 . עדכנית ובין אם באמצעות ביצוע מחקרי הערכה להתערבויות

שתתרום להתמקצעות , לפתח מנהיגות מקצועית המאופיינת מצוינות אקדמית ומעשית •

 . העבודה הסוציאלית והעלאת רמתה של

  תוכנית הלימודים

  כללי  נתיבמחקרי ובנתיב לימודים בעבודה סוציאלית בהמחלקה מציעה תוכנית 

 : *בתוכנית שלוש מגמות לימודים

o  הקהילה ושינוי חברתיעבודה סוציאלית בתחום 

o  ילדים ומשפחותעבודה סוציאלית עם 

o  בריאות נפשעבודה סוציאלית בתחום 
  תיומנוא באמצעות טיפולבעבודה סוציאלית ב **לקה התמחותכמו כן מציעה המח

  

  . מגמות הלימודים יצוינו בגיליון הציונים בלבד*

  . באישור הזכאות ובתעודת המוסמך, ההתמחות תצוין בגיליון הציונים**

  

ההתמחות בעבודה : שימו לב. יש לציין בעת ההרשמה התמחות או מגמהאת הבחירה ב

יומיים עד ( במשך שנתיים מלאה מתקיימת במערכת תיומנוא עותבאמצסוציאלית בטיפול 

   . ללמוד מערכת חלקיתלפצל את הלימודים או אין אפשרות ). שלושה ימים בשבוע

 תארים קבלתל עיוניים זיכוייםשל  הצביר מאפשרת הלימודים בעבודה סוציאלית תוכנית

 מומחה"ו" הנפש בבריאות תסוציאלי עבודהב מומחה", "קהילתית סוציאלית דהובעב מומחה"

יש , הסוציאליים מועצת העובדים מוענקים מטעם תארים אלו ". משפחות עם סוציאלית בעבודה

  ".מומחה"לבירור הדרישות הנוספות לקבלת תואר  הסוציאליים למועצת העובדים לפנות
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  תנאי הקבלה 

. הרוח והחברהתנאי הקבלה במחלקה כוללים בתוכם את דרישות הקבלה של הפקולטה למדעי 

אין קבלה אוטומטית ללימודי . יש לעמוד בעת הקבלה גם בתנאי הקבלה של המחלקה,  כמן כן

  .זהים, והקבלה לכל מגמות הלימודההרשמה תנאי . התואר השני

  :רשםירשאים לה

  .ובוגרי תוכנית השלמה בעבודה סוציאליתבוגר בעלי תואר  •

  .בוגר לפחות בתואר  85בעלי ממוצע של  •

במסלול ). B.A-לא כולל הכשרה מעשית בשלב ה(בשדה של שנתיים סיון יבעלי נ •

יכולים להגיש את מועמדותם גם בעלי ) 93מעל ציוני התואר הראשון ממוצע (מצטיינים 

 .ניסיון נמוך משנתיים

ראה הפרק הכללי . בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה –חובת אנגלית  •

 .בשנתון
  : תהליך הקבלה

  מסמכים  - 'שלב א

 :בעת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים

 ).מופיעה בנספח ידיעון ההרשמה( אקדמית אחתהמלצה   .א 

  ).בטפסים המופיעים בידיעון ההרשמה לא(מודפסים  - קורות חיים  .ב 

על המועמדים לתאר היכן הם . על עמוד אחד תמודפס –הצהרת כוונות   .ג 

רו להתחיל ללמוד מדוע בח, מבחינה מקצועיתבהווה  רואים את עצמם 

דווקא עכשיו תואר שני ואיך הם רואים את עצמם בעתיד מבחינה מקצועית 

  .ואקדמית

   מיוןבחינת  –' שלב ב

בבחינה יהיה על   .מיוןבבחינת  להשתתףיזומנו של הקבלה ' מועמדים שיעברו את שלב א

 מאמר זהולכתוב ל באנגלית מתוך מספר מאמרים מוצעיםאחד לבחור במאמר הנבחן 

 .'מילונית וכד, אפשר להשתמש בבחינה במילון. עמודבאורך של עד  בעבריתתקציר 

קריאת מאמר וסיכום  –מטרת הבחינה היא לבחון את יכולתו האקדמית של המועמד 

  .בתמציתיות את תוכנו

בחינה זו אינה בחינת ידע באנגלית ואינה מיועדת לקבוע את רמת : כםלתשומת לב

בחינה זו אינה במקום בחינת הידע באנגלית שמקיימת , כן כמו. האנגלית של המועמד

בהתאם לקריטריונים של , הפקולטה למדעי הרוח והחברה לחלק מהמועמדים

  .האוניברסיטה

  ראיון קבלה –' שלב ג

וועדת הקבלה יזומנו מועמדים שעברו את שני השלבים הראשונים  דעת שלעל פי שיקול 

  .של הקבלה לראיון אישי או קבוצתי

  ובניית תוכנית הלימודים   קבלה –' לב דש

  .הודעת קבלה נשלחת למי שהתקבלו לתוכנית על ידי המשרד לרישום תלמידים



319 

 

יחד עם הודעת הקבלה נשלחת על ידי המחלקה תוכנית הלימודים וכן זימון ליום 

על מנת לסייע . אוריינטציה לקראת הרישום לתוכניות ומסלולי הלימודים השונים

המחלקה מקיימת ייעוץ אישי לכל סטודנט , הרכיב את תוכנית לימודיםללסטודנטים 

 את ההרשמה האלקטרונית יש לבצע רק לאחר שהתוכנית אושרה בייעוץ האישי. חדש

  . במחלקה

  

  תכנית הלימודים

כל קורס יכול לזכות את . הקורסים המוצעים הם קורסים שנתיים וקורסים סמסטריאליים

 12-16בהיקף של , כלליים קורסי חובההלימודים כוללים . ות זכותודנק 4עד  2–הסטודנטים ב 

  .וקורסי בחירהנקודות זכות  8בהיקף של , הם קורסים מעשייםש, קורסי פרקטיקום. נקודות

סטודנטים הלומדים  .הסטודנטים הלומדים באחת המגמות יבחרו קורסים ייחודיים למגמה

של ססת על עבודה מחקרית המלווה בהדרכה בנתיב המחקרי נדרשים לכתוב עבודת גמר המבו

    .חבר סגל מן המניין במחלקה

  

  .שנתייםמשך הלימודים בתכנית הינו 

  :פירוט הקורסים בשני נתיבי הלימוד

  נתיב מחקרי  

 ז"נק
  נתיב כללי

  ז"נק

  12 14 קורסי חובה

  4  4 שיטות וסוגיות בטיפול  

  4  4 מדיניות רווחה   

 4 4שיטות מחקר   
 - 2ר תזהסמינ  

 8 8  חובה בהתמחות*/לבחירה רקטיקוםקורסי פ

      פרקטיקום קבוצתי  

      פרקטיקום פרטני  

      פרקטיקום עם ילדים   

      פרקטיקום עם משפחות  

      פרקטיקום קהילתי   

      פרקטיקום בטיפול קצר מועד  

      התנהגותי-פרקטיקום בטיפול קוגניטיבי  

      *רתיים יצי פרקטיקום בשימוש באמצעים  

  24  14  קורסי בחירה 

  -  8  )תזה(עבודת גמר 

 0  -    בחינת גמר
  44 44  ז"נקכ "סה
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  בודת גמר ע

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט תחת הנחייה והדרכה של חבר  •

כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר . סגל מן המניין

  . המחלקה

    ).יש לקרוא הפרק בשנתון הפקולטה(תיבת עבודת הגמר על פי תקנון הפקולטה נהלי כ •

והשלמת , כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתיתנתיב מחקרי ל נתיבמעבר מ •

 .נתיבהקורסים בהתאם לדרישות ה

 .לפני הגשתה לאישור" סמינר תיזה: "להציג את הצעת המחקר בקורס מומלץ •

 .מהציון הסופי בתואר 50%ה ציון עבודת הגמר מהוו •

  בחינת גמר

בתום עם סיום חובות השמיעה בבחינת גמר  נוייבח ) ללא תזה(הכללי  הלומדים בנתיבים סטודנט

מהציון  15%ומשקלה הוא  75ציון עובר בבחינה הוא . )31.12עד לתואר  ההשניישנת הלימודים 

  .הסופי של התואר

  

  .ממחלקות אחרות, ה בקורסים ברמת תואר שניז בחיר"נק 8  עדסטודנטים רשאים ללמוד 

  

  ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

  

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%קורסים                       מחקרינתיב 

  50%עבודת גמר         

  85%קורסים            כללינתיב 

  15%בחינת גמר          

 

 

  

  :לפרטים נוספים

  bialika@bgu.ac.il, 6472338-08אנה ביאליק 
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לקראת , תכנית לימודי ההשלמה לבוגרי אוניברסיטה שאינם בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית

  עם הכשרה לעבודה סוציאלית) M.A(לימודי תואר שני 

  

  . תוכנית לימודי ההשלמה כוללת לימודי השלמה עיוניים והכשרה מעשית בשדה

  :לן תוכנית הלימודיםלה

  

  קורסי חובה עיוניים

  :על כל הסטודנטים ללמוד את קורסי החובה העיוניים הבאים

  ש"ש 2    ז"נק 2  )מרוכז(סדנת אוריינטציה לעבודה סוציאלית  -  1קורס 

  ש"ש 4    ז"נק  4          )שנתי( מדיניות רווחה  -  2קורס 

  ש"ש 4    ז"נק 4    )שנתי( וציאליתסבודה התערבויות בע -  3קורס 

  ש"ש 4    ז"נק 4                  )שנתי( יסודות בעבודה סוציאלית -   4קורס 

  ש"ש 2    ז"נק 2      )        סמסטריאלי(ס עם קבוצות  "ע -  5קורס 

  ש"ש 2    ז"נק 2  )    סמסטריאלי(ס קהילתית ושינוי חברתי "ע -  6קורס 

  ש"ש 2    ז"נק 2                )           סמסטריאלי(ס "יזמות וחדשנות בע – 7קורס 

  ש"ש 2      ז"נק 2                  )שנתי אחת לשבועיים(' א  מעבדה -  8קורס 

  ש"ש 2ז                "נק 2)                                שנתי אחת לשבועיים('  מעבדה ב – 9קורס 

  הכשרה מעשית בשדה

  ש"ש 16    ז"נק 0      )מעשי(הכשרה מעשית בשדה  – 10קורס 

  ש"ש 40    ז"נק 24  כ"סה                                                                                    

  :הערות

  ס בשנת "בע הלתלמידי תכנית ההשלמהינו קורס חובה " ס"יזמות וחדשנות בע"הקורס    *  

   ס בשנת "ידי התואר השני בעלמרות שקורס זה מוצע גם כקורס בחירה לתלמ .ט"תשס       

  עבור הסטודנטים  בתואר שניהזכות במניין נקודות  לא יוכרש להדגיש שהקורס י, ט"תשס       

   . ההשלמות שלמדו אותו בשנת       

  "כשירות"התוכנית מעניקה ללומדים הכשרה מעשית בשדה בהיקף הנדרש לשם קבלת     **

  גם במהלך השנה הראשונה ללימודישית בשדה  נמשכת ההכשרה המע. בעבודה סוציאלית       

  שעות 16 :סמסטרים 4כ "סה.  (והיא כוללת שני ימי הכשרה מלאים בכל שבוע, השניתואר ה       

   ).שעות שבועיות  64, שבועיות בכל סמסטר       

  .מרבית מקומות ההכשרה המוצעים לסטודנטים הינם  באזור הדרום        

  מתקיים, שהינו קורס המלווה את השנה השנייה של ההכשרה המעשית, "' מעבדה ב"הקורס ***   

  בהיותו קורס חובה בתוכנית לימודי . השניתואר ההראשונה ללימודי במהלך השנה         

     .במניין נקודות הזכות לתואר השני אינו נכללהוא , ההשלמה        

  

  

  ) בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתיתלסטודנטים החייבים להשלימם ( קורסי השלמה

  ש"ש 6    ז"נק 4      )שיעור ותרגיל( סוציולוגיהמבוא ל -  1קורס 

  ש"ש 6    ז"נק 4      )שיעור ותרגיל( פסיכולוגיהמבוא ל -  2קורס 



322 

 

  ש"ש 8    ז"נק 4      )שיעור ותרגיל( סטטיסטיקה – 3קורס 

  ש"ש 4    ז"נק 4     )פסיכולוגיה אבנורמלית(פסיכופתולוגיה  -  4קורס 

  

מקורסים אלה מתבקשים לשלוח למחלקה תדפיס לימודים " פטור"סטודנטים המבקשים לקבל 

בצרוף טופס בקשה לפטורים אשר נמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח  2/9/08מעודכן עד לתאריך 

  .טופס בקשה להכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים/תואר שני/טפסים/והחברה

ל "ימלא את הטופס הנדרש לא יוכל לעבור לתואר שני בסוף שנה סטודנט שלא). ב הטופס"מצ(

  . ט"תשס

  .פטור יינתן רק לסטודנטים אשר למדו קורסים אלו ברמה אוניברסיטאית ובהיקף המצוין לעיל*  

  שימו לב, גוריון פטורים מקורסים אלה-סטודנטים בוגרי מדעי התנהגות באוניברסיטת בן*  

  .בהודעת הקבלה    

  :דימי לימו

  ).ראה טבלה מצורפת(' ימי ב - לימודי השלמה עיוניים

 .'וד' ימי א –שנה שנייה ', ג-ו' ימי א -שנה ראשונה : הכשרה מעשית
  .ב לוח שבועי של הקורסים העיוניים של תוכנית ההשלמה"רצ*

  :שכר הלימוד בתוכנית ההשלמה

  :ט עבור קורסי ההשלמה העיוניים"ל לשנת תשס"שכה* 

ל הבסיסי המלא השנתי לכל "משכה 2.5%ר קורסי ההשלמה העיוניים הנו ל עבו"גובה שכה

הקורסים במסגרת תוכנית ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר ( ז או שעת לימוד"נק

  ).ל בלבד ולא לתואר"נקודות הזכות צוינו  לצורך חישוב שכה(שני 

ם בלימודי השלמה לתואר שני שכר הלימוד בתוכנית ההשלמה כפוף לעקרונות שכר הלימוד לחייבי

  .'פרק ד, בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד

ההכשרה המעשית בשדה אינה מקנה נקודות זכות אך מחייבת השתתפות לצורך קבלת הרישוי * 

  ).לפעול כעובד סוציאלי על פי חוק העובדים הסוציאליים

  

  :לפרטים נוספים

 ratson@bgu.ac.il, 6472328-08איריס רצון 
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י יתקיים אחת לשבועיים במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השנ" ' מעבדה ב"הקורס * 

14:00-16:00בין השעות ', בימי ב

  יום חמישי  יום רביעי  יום  שני  שעה

  

08:00-10:00  

  

  

התערבות בעבודה 

  סוציאלית

  )שנתי(

    

10:00-12:00  

  

  

  'מעבדה א

  )שנתי אחת לשבועיים(

סוציולוגיה /תרגולים

  וסטטיסטיקה

  

12:00-14:00  

  

  

יסודות בעבודה 

  סוציאלית

  )שנתי(

    יסודות הסטטיסטיקה

14:00-16:00  

  

  

עבודה סוציאלית 

קהילתית ושינוי חברתי 

  )'סמסטר א(

  

  ס "יזמות וחדשנות בע

  )'סמסטר ב(

  תרגול בסטטיסטיקה   יסודות הסוציולוגיה

16:00-18:00  

  

  

  ס עם קבוצות"ע

  )'סמסטר ב(

  תרגול בסטטיסטיקה   מבוא לפסיכולוגיה

18:00-20:00  

  

  

  מדיניות רווחה

  )שנתי(
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  רב תחומיים המחלקה ללימודים

  )147סימן מחשב ( 

  המסלול מאפשר לימודים לתואר ראשון בלבד

  

  מטרות הלימודים

להרחיב ולהעמיק את , לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של נושאים המשלבים ביניהם דיסציפלינות שונות

  .והטבע החברה, ההשכלה האקדמית הכללית של סטודנטים בתחומים שונים במדעי הרוח

   

  תנאי קבלה

אך כיוון שהתכנית מורכבת מחטיבות  .חייבים לעמוד בתנאי הקבלה של המסלול ללימודים כלליים יםתלמידה

אשר שייכות למחלקה , דהיינו( בחטיבות מחלקתיות, לימודים של הפקולטות למדעי הרוח והחברה ומדעי הטבע

תנאי הקבלה  בחטיבות העצמאיות. מחלקה ותהבא הם בהתאם לתנאי הקבלה אליהן תנאי הקבלה, )מסוימת

תלמידים שלא  ).חברה או טבע,רוח( הם בהתאם לתנאים המקובלים בפקולטה אליה משתייכת החטיבה

  .התקבלו לחטיבה כלשהי יצטרכו לבחור חטיבה אחרת

    

  מבנה הלימודים

  

  :התוכנית מוצעת במסגרות הבאות

  

  )ז"נק 112(    תוכנית חד מחלקתית   .א

  )ז"נק 56(    ית דו מחלקתיתתוכנ  .ב

       

  )ז "נק 112(מחלקתית - מבנה תוכנית לימודים חד

  

באחת משתי האפשרויות , המחלקה ללימודים רב תחומיים ילמדו את כל לימודיהם במסגרת יםהתלמיד

  :הבאות

  

 ; ז כל אחת"נק 28ארבע חטיבות בנות   .א

 .ז כל אחת"נק 14ז כל אחת ושתי חטיבות בנות "נק 28שלוש חטיבות בנות   .ב
  

בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאים  לתואר  50%-מהתכנית בחטיבות מדעי החברה ו 50%בוגרי התוכנית שילמדו 

  .במדעי הרוח והחברה" רב תחומייםבוגר בלימודים "

 
רב בוגר בלימודים "מהתוכנית בחטיבות מדעי החברה יהיו זכאים לתואר  75%בוגרי התוכנית שילמדו לפחות 

 .במדעי החברה "תחומיים 
    



325 
 

רב בוגר בלימודים "מהתוכנית בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאים לתואר  75%בוגרי התוכנית שילמדו לפחות 

  .במדעי הרוח" תחומיים 

  

 .במסגרת התוכנית יצטרך התלמיד לכתוב לפחות שתי עבודות סמינר
  

, )ז כמקובל"נק 10במקום (ז "נק 6 הסטודנטים יהיו חייבים ללמוד לימודי בחירה פקולטיים כלליים בהיקף של

  .ז"נק 2בהיקף של ) 2רמת מתקדמים (ואנגלית כשפה זרה 

  

  )ז "נק 56(מחלקתית -מבנה תוכנית לימודים דו

  

  רב תחומיים במחלקה ללימודים  ילמדו יםהתלמיד. מחלקתי-הלימודים יתקיימו במסלול דו

הקבלה למחלקה השניה היא בהתאם לתנאי הקבלה . ה נוספתלימודים במסגרת מחלק )ז"נק 54( וכן) ז"נק 56(

   .הנהוגים בה

  

  :יוכלו לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות המחלקה ללימודים רב תחומיים תלמידי 

  

  .ז"נק 28כל אחת בת , לימודים בשתי חטיבות מורחבות  .א

  .אחת  ז כל"נק 14ז ושתי חטיבות רגילות בנות "נק 28בת לימודים בחטיבה אחת מורחבת   .ב

  

  .כל הסטודנטים יהיו חייבים לכתוב לפחות עבודת סמינר אחת

ז "נק 10במקום (ז בלבד "נק 8אך בהיקף של , כל הסטודנטים יהיו חייבים ללמוד לימודי בחירה כלליים

  .ז"נק 2בהיקף של )  2רמת מתקדמים (ואנגלית כשפה זרה , )כמקובל

  

  הנחיות כלליות

  

 השניה ות על ידי המחלקה/המוצעת ות/רשאים לבחור בחטיבה לא יהיוים סטודנטמחלקתי - במסלול הדו

  .ושבה ילמד )תהדיסציפלינארי(

  

, מתמטיקה(הלומדים באחת החטיבות המורחבות של הפקולטה למדעי הטבע  יםסטודנטמחלקתי -במסלול הדו

סטודנטים  .החברהאו במדעי הרוח ) ז"נק 28(חטיבה מורחבת נוספת  חייבים לקחת )מדעי המחשב ומדעי החיים

  .ז"נק 14אלו לא יוכלו ללמוד את יתרת לימודיהם בחטיבות רגילות בנות 
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   :כתיבת עבודת סמינר אפשרית באחת משתי הדרכים

ה אם קורס זה כלול במסגרת החובות של /ת התלמיד/יש לכתוב עבודת סמינר באחת החטיבות בהן לומד  .א

  .החטיבה

באישור , ה יכתבו סמינר באחד מקורסי הבחירה בחטיבה/ידהתלמ, במידה ואין חובת סמינר בחטיבות  .ב

  .המרצה של הקורס

  

  'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א

  

בחרו  בה חטיבהאליה שייכת הפי דרישת כל מחלקה ומחלקה ש-הם על' לשנה ב' תנאי מעבר משנה א

  .65ולא פחות מממוצע של , הכללי. א.ללמוד במסגרת המסלול לב םהסטודנטי

  

  חובת יעוץ

הסכמת היועץ על את ולקבל  ללימודים רב תחומיים במחלקה  חייבים להשתתף בקדם יעוץכל התלמידים 

  .של הפקולטה תהרשמי תהכללי תקופת הרישוםקדם היעוץ יתקיים לפני . ללמוד יםמבקש הםהחטיבה שבה 

  

  רשימת החטיבות בפקולטה למדעי הרוח והחברה

  חטיבות מחלקתיות ובטיפול מחלקתי

וכנית ת או –מורחבות חטיבות 

  ז"נק 28  מחלקה משנית

  המחלקה  ז"נק 14 –חטיבות רגילות 

  מקרא

  היסטוריה מקראית

  ארכיאולוגיה

  מקרא

  היסטוריה מקראית

  ארכיאולוגיה

 ארכיאולוגיה, מקרא

  והמזרח הקדום

  ספרות עברית

  ספרויות יהודיות

  ספרות עברית

  ספרויות יהודיות

  ספרות עברית

  עברית לשון    לשון עברית

  היסטוריה של עם ישראל  חטיבה ללימודי העולם הקלאסי  ישראלעם  היסטוריה של

  היסטוריה כללית    היסטוריה כללית

  לימודי מדינת ישראל    לימודי מדינת ישראל

  מחשבת ישראל

  חטיבה ללימודי אגדה והלכה

  מחשבת  ישראל

  חטיבה ללימודי אגדה והלכה

  מחשבת ישראל

  ןלימודי המזרח התיכו

  חטיבה בשפה ותרבות ערבית

  מזרח התיכוןלימודי ה  לימודי המזרח התיכון

  פילוסופיה

  תחטיבה למחשבה מדינית וחברתי

  פילוסופיה

  חטיבה למחשבה מדינית וחברתית

  פילוסופיה

  פוליטיקה וממשל

  לימודי פוליטיקה וחברה אירופית

  פוליטיקה וממשל  

  חינוך    חינוך
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  יאוגרפיה ופיתוח סביבתיג    גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  חטיבה בתולדות האמנות

  באמנות יצירהחטיבה 
 חטיבה באמנות ובמוסיקה

  תולדות האמנות

  ספרויות זרות ובלשנות    אנגלית בלשנות או ספרות

  בלימודים רב תחומיים    לימודי יהדות מודרנית

  

  )בפקולטה למדעי הרוח והחברה( עצמאיות  חטיבות

  ז"נק 14חטיבות רגילות   ז"נ 28חטיבות מורחבות 

  חטיבה ללימודי פולקלור

  יםאורבניללימודים חטיבה 

  חטיבה ללימודי תקשורת

  חטיבה ללימודי מגדר

  חטיבה ללימודי צבא ובטחון

  חטיבה ללימודי פולקלור

  יםאורבניללימודים חטיבה 

  גרמניים- וחטיבה ללימודים אוסטר

  ללימודי מגדרחטיבה 

-תרבותי-דתיהנצרות הקדומה בהקשר חטיבה 

  היסטורי

  

  
  )בפקולטה למדעי הטבע(רשימת חטיבות 

  ז"נק 14חטיבות רגילות   ז"נ 28חטיבות מורחבות 

  *)ז"נק 30.5(חטיבה במדעי המחשב  

  *)ז"נק 31(חטיבה במתמטיקה  

  

  *)ז"נק 15(חטיבה במדעי המחשב  

  .של מחלקות האם מותנה באישור מיוחד* 

  

  ** כללי. א.חטיבות רק  במסגרת ב

  ז"נק 14חטיבות רגילות   ז"נ 28חטיבות מורחבות 

  *חטיבה ברווחה חברתית

  טיבייחטיבה במדע קוגנ

  *חטיבה בכלכלה

  חטיבה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בשילוב מדע (חטיבה בפילוסופיה של מדעי הנפש 

  )קוגניטיבי בלבד

  *חטיבה ברווחה חברתית

  

  

  מותנה באישור מיוחד של מחלקות האם* 

  רות לגבי חטיבות להן נדרשים תנאים מיוחדיםהע

  . תלמידים בעלי ציון פסיכומטרי או סכם הגבוהים ביותר מבין מבקשי החטיבה 5מתקבלים   -לחטיבה ברווחה חברתית 

  .תנאי קבלה לחטיבה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה זהה לתנאי קבלה במחלקה

   600מעל  סכם/עלי ציון פסיכומטריתקבלים במ – מדעי המחשב, מתמטיקה, לחטיבות כלכלה

  .'יח 4בהיקף שח  90בבגרות במתמטיקה או ציון ' יח 5בהיקף של  85וציון 

  .ערביתהמיועדת לתלמידים השולטים בשפה  –החטיבה לשפה ותרבות ערבית  



328 
 

  .מיועדת לדוברי אנגלית בלבד –החטיבה לספרות או בלשנות אנגלית 

    מדעי הטבעמהפקולטה ל תלמידים רשאים ללמוד רק חטיבה אחת

מכל , סטודנט שיפסיק לימודיו במחלקה. תחומיים- ללימודים רבחטיבות אלה מוכרות אך ורק במסגרת המחלקה **  

  .לא יוכרו לו חטיבות אלו כחטיבות עצמאיות, סיבה שהיא
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  ברווחה חברתית היבטח

  )ז"נק 14( - מצומצמת  בהטיח  . א

  

  חובהקורסי 

  

  שנתי קורס  ז"נק  4     רווחה מדיניות

  סמסטריאליקורס   ז"נק  2   בודה סוציאליתואתיקה וע

  קורס סמסטריאלי       ז"נק  2   חשיבה פוליטית  

  קורס שנתי              ז"נק      4   יסודות הסוציולוגיה

    קורס סמסטריאלי  ז"נק      2     חוק ורווחה

      _______  

  ז"נק   14    כ"סה    

  )ז"נק 28( -מורחבת  היבטח  .ב

  

  חובהי רסקו

  שנתי קורס  ז"נק   4    רווחה מדיניות

  סמסטריאליקורס         ז"נק   2  בודה סוציאליתאתיקה וע  

  שנתי קורס  ז"נק   4  הסוציולוגיה יסודות

  סמסטריאליקורס   ז"נק   2    מבנה חברתי

  שנתי קורס       ז"נק  4  יסודות הסטטיסטיקה         

  קורס שנתי   ז"נק        4                             ולוגיהמבוא לפסיכ

  ז            קורס סמסטריאלי"נק         2                                          שיטות מחקר

  טריאליז            קורס סמס"נק         2                          ס                                          "כלכלה לע

  ז            קורס סמסטריאלי"נק         2                          פסיכולוגיה של הגירה                             

  קורס סמסטריאלי  ז"נק       2  חוק ורווחה

                                                                                         ____  

  ז"קנ      28כ       "סה                                                                            

  

  

  

  : הערות

  . מתי מתקיים כל קורס במחלקה לעבודה סוציאלית או באתר האינטרנט יש לבדוק על לוח המודעות     -

  . יש ללמוד את הקורסים בסדר הכרונולוגי בו הם מתקיימים     -

  !אינם יכולים ללמוד חטיבה בחינוך, סטודנטים הנרשמים לחטיבה ברווחה חברתית      -       
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  להכלכחטיבה ב

  

  ז "נק 28 -ת ורחבה מבחטי

  ה לכלכלה קתלמיד המבקש ללמוד חטיבה זו חייב לעמוד בתנאי הקבלה של המחל* 

  

  םדישת קרד  ז"קנ      'נה אות שחוב

  

    ןיא  4      ' א לכלהא לכמבו

    'כלכלה אא לובבמ 70ון יצ  4      ' ב לכלהלכא מבו

  

  'ב הות שנבוח

  

  'וב' לכלכלה א אובבמ 70ון יצ  4    ' ם אחירית המתור

    'תורת המחירים א  4    ' ם בחירית המתור

  'וב' לכלכלה א אובבמ 70ון יצ  4    ' א לכלהרו כמאק

      'מאקרו כלכלה א  4    ' ב הלכלכרו מאק

  

  'ג הות שנבוח

    

  'ב+'מאקרו א', ב+'תורת המחירים א  3    שראללת יכלכ

      1  יש להשלים מלימודים כלליים * 

         _____  

    28כ    "סה        

  

  רי מעבאנת

  ". כחוזר על שנה"עומד בתנאי המעבר משנה לשנה ייחשב  ונייד שאמלת

  

  'שנה בבר למע יתנא

   .'וב' ות במבוא לכלכלה אלפח 70 ן שלציו

  

  

  )במכללת אחוה בלבד נלמדת( –ז "נק 28 –תכנית חטיבה בכלכלה 

  ז"נק    שנה          :  קורס  

  

  4    'א      מיקרו –יסודות הכלכלה   .1

  4    'א    מאקרו –יסודות הכלכלה   .2

  3.5    'א      יסודות החשבונאות   .3

  3.5    'ב      יסודות מימון הפירמה  .4

  4    'ב        כלכלה ניהולית  .5
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  3    'ב    מבנה כלכלי תעשייתי של ישראל  .6

  3    'ב      הישראלי  סמינר המשק  .7

  3    'ב      קורס בחירה בכלכלה  .8

  בהתאם לאישור היועץ  

  

  .חטיבה זו מוצעת במכללת אחווה בלבד

סטודנט שלא ילמד את אחד . במכללה 1-7מחויבים ללמוד את כל הקורסים המפורטים מ  דנטיםוהסט

    .לימודים רב תחומיים לא יוכל ללמוד באוניברסיטה במסגרת, הקורסים
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  ה במדע קוגניטיביחטיב

  

, )ז"נק 54(במסלול בלשנות במחלקה לספרויות זרות ובלשנות  בתוכנית דו מחלקתית מיועדת לסטודנטים

 כולל(סטודנטים במחלקות אחרות   .)ז"נק 54( במחלקה לפילוסופיהאו ) ז"נק 54( פסיכולוגיהבמחלקה ל

לחטיבה במידה והתכנית שהם מרכיבים כוללת לפחות נושא אחד מתוך  יכולים להתקבל) לימודים רב תחומיים

, בלשנות): ובין אם כמחלקה הלימודים הרב תחומייםבין אם כחטיבה נוספת במסגרת (נושאי המדע הקוגניטיבי 

  .הקבלה לתכנית היא על בסיס תחרותי. מדעי המחשב ופסיכולוגיה, פילוסופיה

  

          )9-2008( בשבתון(shir@exchange.bgu.ac.il      נעמי שיר ' פרופ: יועצי החטיבה 

  arikc@bgu.ac.il       ר אריאל כהן"ד    

  hillaj@bgu.ac.il    ר הילה יעקובסון"ד    

  

  אמבו

  

קוגניציה האנושית והן של המבנה והתהליכים הכרוכים הן ב יקוגניטיבי הוא מדע מולטי דיסציפלינר מדע

מתמקד בחיפוש אחר הבנת העקרונות שלפיהן פעילויות קוגניטיביות  יהמדע הקוגניטיב. בסימולציה חישובית

אים שהמדע הקוגניטיבי מטפל בהם הנוש. אם על ידי בני אדם ואם על ידי מכונות, וצעותמב אינטליגנטיות

ית ועד לפתירת בעיות מסובכות במוח האנושי החל מתפישה חוש, ושימוש בידע, שמירה, כוללים צבירה

רים שוהוראה ולמידה של כי, המטרה העתידית היא הבנה טובה יותר של מוח האדם. מלאכותית ציהנגיובאינטל

החקר האנושי . שיתרמו לכישורים האנושיים בדרכים חשובות ובונות יםאינטליגנטיושל פיתוח כלים , שכליים

  .של המוח יוירו פסיכולוגמערב הדמיות מופשטות ומחקר נ

תחומי והתפתח בכל העולם כתוצאה מההבנה כי התקדמות מחקרים -בין חקרמ חהקוגניטיבי נוצר כשט עהמד

, מדעי המחשב, כולוגיהפסי, בלשנות: ף בין החוקרים בתחומים הרלוונטיים שהםתורצינית דורשת שי

  ).של הפסיכולוגיה ושל הלשון, של הנפש(פילוסופיה 

- אוניברסיטת בן(מדעים קוגניטיביים  :וכנית יוכלו להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים לדוגמהי התרבוג

עי מדו) גוריון-אוניברסיטת בן(בלשנות ספרויות זרות ובלשנות ב, )גוריון-אוניברסיטת בן(ה יגופסיכול, גוריון

בהמשך יוכלו . ובעולם ת באוניברסיטאות שונות בארץוספוותכניות דומות נ) האוניברסיטה העברית(המוח 

  .ל"ישומית בתחומים הניהסטודנטים להשתלב הן בעבודה מחקרית והן בעבודה 

  

  םיהלימוד המבנ

 
 לימודים רב תחומייםחטיבות מורחבות במסגרת  2טודנט המרכיב תכנית מלאה במדע קוגניטיבי ילמד כל ס

ספרויות : באחת המחלקות) ז"נק 54(יבחר כמחלקה נוספת  למידהת. שאחת מהן היא החטיבה במדע קוגניטיבי

  . פסיכולוגיהאו  פילוסופיה, )המסלול לבלשנות(זרות ובלשנות 

  

  

  ):בנוסף לחטיבה המוצעת(מדע קוגניטיבי הם בית נכתכבים השונים המומלצים לההר
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 ז"נק 54 ותול בלשנמסל – יות זרות ובלשנותספרו.1
  

  :אחת החטיבות דלהלן, קוגניטיבי במדעסף לחטיבה בנו, לימודים רב תחומיים רתבמסג

        ז"נק28                       ולוגיהכפסי .א

  ז"נק 28                       המחשב ימדע .ב

  ז"נק 28                                                   פילוסופיהה בחטיב. ג

  ז"נק 54 פסיכולוגיה . 2

 
 :אחת החטיבות דלהלן, סף לחטיבה במדע קוגניטיביבנו, לימודים רב תחומיים רתבמסג

 ז"נק 28    שנותבל.א
     ז"נק 28    דעי המחשבמ.ב
  ז"נק 28                                       פילוסופיה. ג

  ז"נק 54   הפילוסופי. 3

 :אחת החטיבות דלהלן, סף לחטיבה במדע קוגניטיביבנו, לימודים רב תחומיים רתבמסג
 ז"נק 28  שנותבל.א
      ז"נק 28  דעי המחשבמ.ב

  ז"נק 28                         פסיכולוגיה. ג

  
            

יופעלו תנאי הקבלה של . תנאי הקבלה לחטיבה+ הקבלה לתוכנית הם תנאי קבלה של כל מחלקה  יתנא

ש לפנות ליועצי התכנית למחלקה לספרויות זרות ובלשנות י. טודנטס להמחלקה המחמירה ביותר בתכניתו של כ

  .לתיאום התוכניתאו לפילוסופיה 

  

  ז"נק 29-26חטיבה במדע קוגניטיבי 

  ז"נק 4        )ב+א(מבוא למדע קוגניטיבי     'שנה א

  1:מהקורסים הבאים 2                    

    ז"נק 3        מבוא לפילוסופיה של הנפש    

  ז"נק 8            מבוא לבלשנות    

  ז"נק 5          מבוא לפסיכולוגיה    

    

  ז"נק 4          פסיכולינגויסטיקה  2' שנה ב

  ז"נק 4          לינגויסטיקהניורו  או  

  ז"נק 6            )ב+א(לוגיקה     

    :מהקורסים הבאים 2  או  

  פילוסופיה של הפסיכולוגיה והמדעים    

  ז"נק 3            הקוגנטיביים       

    ז"נק 3        מבוא לפילוסופיה של הלשון    
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  ז"נק 3      3פילוסופיה של הלשון למתקדמים    

  ז"נק 3        פילוסופיה של הנפש למתקדמים    

  ז"נק 4        4קורס בתחום המדע הקוגנטיבי    

 

  ז"נק 4          4סמינר במדע קוגניטיבי    'שנה ג

                  ______  

  5ז"נק 26-29              כ"סה              

  הרישום למבוא לפסיכולוגיה באישור. את הקורס השלישי מביניהם יש לקחת במסגרת החטיבה או המחלקה המשלימה. 1

  .היועץ    

  או פסיכולוגיה באישור /חטיבה יבחרו קורסים בבלשנות ו/ומדים את הקורסים בפילוסופיה במסגרת מחלקהסטודנטים הל. 2

  .היועץ

  .מבוא לפילוסופיה של הלשון: תנאי קדם. 3

  .הסטודנט יבחר מבין רשימת קורסי בחירה וסמינרים אשר תורכב מדי שנה בתאום עם המחלקות. 4

  .הרכב התכנית באישור היועץ בלבד. 5

  

  

  :יות זרות ובלשנותספרו

  ז"נק 28בלשנות ב מסלול 

  ז"נק 8        א לבלשנותמבו    'אשנה 

  )ז"ן אנגלית לפי הצורך ללא נקולש(    

  

  ז"נק 4          ירתחב    'בשנה 

    ז"נק 4                                            יקהסמנט  

          ז"נק 4    קורס בחירה  או - לוגיהופונ    

  ז"נק 4          נרסמי    'גשנה 

    ז"נק 4        בחירה סקור    

  )לשון או כדומה שתרכי, יכולוגיה של הלשוןפס(    

               _______    

  ז"קנ 28     כ"סה            

  ז"נק 28ה במדעי המחשב בחטי

  על פי קריטריונים דומים לאלו הנהוגים בקבלת תלמידים   תקבעה חטיבראשונית ל קבלה  .א

  .המחשב יעמדב .B.Scוכנית הלימודים קורסים הם מתכל ה  .בשלמחלקה למדעי המח

  

  . קורסי החובה הראשונים 4עם סיום ע ה הסופית לתכנית תיקבהקבל  .ב

  

      מדעיקה ללבמח )עמוס ביימל' פפרו(טיבה במדעי המחשב יש לפנות ליועץ ה לחקבלם לש  .ג

   .המחשב וזאת בתאום עם יועץ החטיבה למדעי הקוגניטיבי             

  

    ק המחלקה למדעי המחשבפירוט התוכנית בפר



335 
 

  

  ז "נק 28 מדעי ההתנהגותבחטיבה 

  )קורסים בפסיכולוגיה קוגניטיבית(

  

  ז"נק   5      לפסיכולוגיה מבוא  'א שנה

    ז"נק   3    )'א' סמס(לסטטיסטיקה  אומב  

  ז"נק   3    )'ב' מסס(ית ה סטטיסטהסק  

      

  ז"נק   3      פסיכולוגיה ניסויית  'בשנה 

  

  ז"נק   4      ביתכולוגיה קוגניטיפסי  'גשנה 

  סדנה בפסיכולוגיה, ס בחירהקור  

  ז"נק 10-12        ניטיביתקוג  

                                   _________        

  ז"נק 28-30    כ"סה        

  

  ז "נק 28במסגרת מדע קוגניטיבי  של הנפש חטיבה בפילוסופיה

ללמוד חטיבה זו ולא את  הנפששל  על המשלבים לימודי מדע קוגניטיבי עם חטיבה בפילוסופיה: שימו לב

  .החטיבה הכללית בפילוסופיה

  ´שנה א

  ז"נק 3        תרגיל) + ´א(מבוא ללוגיקה . 1

  ז"נק 3        תרגיל ) + ´ב(מבוא ללוגיקה . 2

  ז"נק 2           מבוא לפילוסופיה של המדע. 3

  ז"נק 3         מבוא לפילוסופיה של הנפש. 4

  או

  ז"נק 3           מבוא לפילוסופיה של הלשון     

  'שנה ב

  ז"נק 3    ) 'ב- 'א(מדקארט עד קאנט : פילוסופיה חדשה . 1

  ז"נק 3          מבוא לפילוסופיה של הנפש. 2

  או

  ז"נק 3             וא לפילוסופיה של הלשוןמב     

  ז"נק 3-4                        שיעור בחירה מתקדם. 3

  'שנה ג

  ז"נק 4             פילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים. 1

  ז"נק 3-4    סמינר בנושאים הקשורים למדעים הקוגניטיביים. 2

                  _________        

  ז"נק 28-30       כ"סה              
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  :הערות

  .'יש ללמוד את אותו קורס מבין השניים שלא נלמד בשנה א: 2סעיף ' שנה ב. 1

  ז"נק 3בשנים שבהם יהיה בן ו" פילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים"בשנים שבהם לא יינתן השיעור . 2

  .ז המתאים"ים בהיקף הנק/בחירה מתקדמ  י/ידי לימוד שיעור-ז על"הנק 28ישלימו התלמידים את מכסת 

  .י הבחירה והסמינר/ת החטיבה על קורס/יש לקבל את אישור יועצ. 3

  

  

ת החטיבה /ועצבתאום עם י. ינוך ובמחלקות אחרות מחוץ לפקולטהלחים מתאימים ניתנים גם במחלקה סקור

  .קורסי התוכנית הקבועיםחלק מקורסים אלה במקום ניתן ללמוד 

  

  ז"נק 56החטיבות שבחרתם יהיו לפחות  שבשתייש לדאוג * 

  

  

  .פרויות זרות ובלשנותסלקה להמח –אריאל כהן ' דר, נעמי שיר' פרופ: י החטיבהציוע

  .המחלקה לפילוסופיה –ר הילה יעקובסון "ד             
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  .א.ב-מתמטיקה ל

  )140סימן מחשב (

מחלקתית ותוכנית המחלקה המשנית רשאים לבחור בצירוף של מתמטיקה עם לימודים -תלמידי התוכנית הדו

זהים לתנאי המעבר של . א.מתוך מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה תנאי המעבר למתמטיקה לתואר ב

  . למדעי הטבע בפרק הדן בכללי מעבר לתואר בוגר פרטים מלאים בשנתון הפקולטה. הפקולטה למדעי הטבע

  

  מבנה הלימודים

  

  מתמטיקה - מחלקתית - תכנית דו  .  1

  'שנה א 

  דרישות קדם סמסטר         ות          נקוד                 היקף                   שם הקורס                מספר הקורס         

  ת  ש      

  סתיו                  6.0  2  5  1'אא "חדו         201-1-0011

  201-1-0011                אביב  5.0  2  4  2'א א"חדו  201-1-0021

  סתיו  5.0  2  4  מבוא ללוגיקה  201-1-0201

  ותורת הקבוצות  

  בדידהמתמטיקה   201-1-2201

  201-1-0201, 201-1-7011אביב          5.0  2  4    

    סתיו  5.0  2  4  1אלגברה   201-1-7011

  201-1-7011  אביב  5.0  2  4  2אלגברה   201-1-7021

      

  תנקודו  31.0    כ"סה    

  'ג- 'שנה ב

  סמסטר           דרישות קדם  נקודות    היקף  שם הקורס  מספר הקורס

  ת  ש    

  201-1-7021,201-1-0021סתיו        4.5  1  4  'משוואות דיפר  201-1-0061

  רגילות  

  201-1-0031               אביב  4.5  1  4  הפונקציות תורת  201-1-0251

  תהמרוכבו  

  201-1-7021,  201-1-0021      סתיו  6.0  2  5  3' א א"חדו  201-1-0031

  201-1-7021סתיו                 4.5  1  4  3אלגברה   201-1-7031

   201-1-0021, 201-1-2201      סתיו  4.5  1  4  הסתברות  201-1-8001

  סתיו  5.0  2  4  מבוא למדעי  202-1-1011

            המחשב  

  נקודות 28.0    כ"סה    

  

  לתואר  60.5   כ "סה    
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  מתמטיקה -תוכנית מחלקה משנית .  2

  

  סמסטר           דרישות קדם    נקודותף         היקף    שם הקורס    מספר הקורס

  ת  ש    

    סתיו  6.0  2  5  1'א א"חדו  201-1-0011

  201-1-0011אביב                  5.0  2  4  2'א א"חדו  201-1-0021

    סתיו  5.0  2  4  מבוא ללוגיקה   201-1-0201

  ותורת הקבוצות  

    סתיו  5.0  2  4  1אלגברה   201-1-7011

  201-1-7011אביב                  5.0  2  4  2אלגברה   201-1-7021

  201-1-0201, 201-1-7011אביב      5.0  2  4  בדידהמתמטיקה   201-1-2201

              

  נקודות 31.0    כ"סה    
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  .א.ב- ל סטטיסטיקה  

  )143סימן  מחשב (           

  

רק עם הפקולטה  מחלקתית- ניתנת במסגרת תכנית דו.  B.Aתכנית הלימודים בסטטיסטיקה לקראת התואר 

 55הקורסים בסטטיסטיקה יינתנו במסגרת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול ויכללו  .למדעי הרוח והחברה

  .קריטריונים דומים לאלו הנהוגים בחוג לכלכלההקבלה לתכנית תיקבע על פי  .ז"נק

  

  מבנה הלימודים

  סטטיסטיקה - מחלקתית - תכנית דו  .  1

   'שנה א
 ז"נקשם הקורס הקורס' מס

 14נ "א לתעו"חדו201-1-9611
 4  2נ "א לתעו"חדו201-1-9621
 3.5  אלגברה לינארית201-1-9181
 3.5נ"מבוא להסתברות תעו364-1-1041
 3פיתוח תוכנה מונחה עצמים–364-1-1421

 18   ז"כ נק"סה
   

   'ג+ ' שנה ב
 ז"נקשם הקורס הקורס' מס

 3.5אמידה ומבחני השערות364-1-1291
 3.5רגרסיה לינארית364-1-1061
 3.5תיכנון ניסויים364-1-1071
 3.5בקרת איכות ואמינות364-1-1091
 3.5 364-2-1581ספרתית או סימולציה  סימולציה364-1-3091
 13.5חקר ביצועים 364-1-3051
 3סטיקהינושאים נבחרים בסטט364-1-1571
 3   סמינר 364-1-4401
 9  :קורסי בחירה
 3  מכונות לומדות364-1-5011
 4מבוא לאקונומטריקה142-1-1081
 23.5חקר ביצועים 364-1-3061
 4מתמטיתסטטיסטיקה 201-1-8011
 3מבוא לקבלת החלטות364-1-4241
 3תורת התורים364-2-1021
 3תורת המשחקים364-2-1131

 36   ז"כ נק"סה

  54: ז"כ נק"סה 

  ייתכנו שינויים בנושאי קורסי הבחירה* 
  08-6472596. טל אחראית אקדמית התוכנית -עדנה שכטמן ' פרופ

  
  
  
  



340 
 

  מדעי המחשב

  )146סימן מחשב (
  

מחלקה , המחלקה למדעי המחשב מציעה שתי תכניות במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  .משנית וחטיבה מצומצמת

ומאפשרת חשיפה מהירה לנושאים מרכזיים במדעי , התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים

  .גבוהה יחסית בקורסי החובה לכן נדרשת רמת הישגים. תוך ויתור על ידע בסיסי רחב, המחשב

קריטריוני הקבלה דומים לאלו הנהוגים . לשם קבלה למחלקה משנית יש לפנות למדור רישום

  .במחלקה למדעי המחשב

  

  מדעי המחשב כמחלקה משנית .א
  

  קורסי חובה

  

  

 Windows, Internet, E-mail -רקע קודם חסר ב מיועד לסטודנטים עם* 
  

  

  קורסי בחירה

  .ז"נק 11.0-8.0בהיקף , או קורסים אחרים באישור היועץ, קורסים מתוך הרשימה הבאה
  

 דרישות קדם  סמסטר ז"נק מעבדה/תרגולשעורשם הקורסמספר קורס

  202-1-1031  סתיו  5.0  2  4  תכנות מערכות  202-1-2031

  202-1-2031  אביב  1.5  3  -  דה בתכנות מערכותמעב  202-1-2071

אוטומטים ושפות פורמליות   202-1-2011

  וחישוביות

  202-1-1031  סתיו  5.0  2  4

  202-1-2011  אביב  5.0  2  4  תכנון אלגוריתמים  202-1-2041

  202-1-1031  אביב  5.0  2  4  עקרונות שפות תכנות  202-1-2051

    יוסת  3.5  1  3  מערכות ספרתיות  361-1-3131

  361-1-3131  אביב  3.5  1  3  מבוא למחשבים  361-1-3201

  

  

  

  

  דרישות קדם  סמסטר ז"נקתרגילשעורשם הקורסמספר קורס

    סתיו  0.0      הדרכה במעבדה*  202-1-1001

  ) במקביל( 201-1-0201  סתיו  5.0  2  4  מבוא למדעי המחשב  202-1-1011

מבוא ללוגיקה ותורת  201-1-0201

  הקבוצות

    סתיו  425.0

  201-1-0201  אביב 425.0מתמטיקה  בדידה 201-1-2201

  ,202-1-1011  אביב  5.0  2  4  מבני נתונים  202-1-1031

  )במקביל( 201-1-2201
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  :תוכנית מומלצת לפי סמסטרים

  תכנית חטיבה מצומצמת במדעי המחשב .ב
  

מבוא ללוגיקה ", "מבני נתונים", "מבוא למדעי המחשב"תכנית זו כוללת את הקורסים 

  .ז"נק 15.0בהיקף של ) פירוט בתכנית מחלקה משנית" (ותורת הקבוצות 

כז הקבלה טעונה אישור של מר. לשם קבלה לחטיבה מצומצמת יש לפנות למזכירות הפקולטה

קריטריוני הקבלה זהים לקריטריוני הקבלה למחלקה . המחלקה המשנית למדעי המחשב

  .משנית

  תקנות לימודים במחלקה משנית ובחטיבה

  .בכל סמסטר יש לקבל אישור על תכנית לימודים מוצעת מאת מרכז המחלקה המשנית .1

בכל ( 65ניתן להשתתף בקורסי בחירה רק לאחר השלמת כל קורסי החובה בציונים מעל  .2

 .70ובממוצע ציונים מעל ) קורס וקורס
  

 

מספר 

  נקודות

מספר   שם המקצוע

  המקצוע

מספר 

  נקודות

מספר   שם המקצוע

  המקצוע

  'סמסטר א      'סמסטר ב  

  

  

201-1-0201  מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות  5.0 201-1-2201  מתמטיקה בדידה  5.0

          
    כ"סה  5.0    כ                   "סה  5.0

  'סמסטר ג      'סמסטר ד  

  

  

202-1-1011  מבוא למדעי המחשב  5.0  202-1-1031  מבני נתונים  5.0

202-1-1001  הדרכה במעבדה  0.0     

          

    כ"סה  5.0   כ"סה 5.0

          
  'סמסטר ה      'סמסטר ו  

  

  

   קורס בחירה      קורס בחירה  

    כ      "סה      כ"סה 
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  :סטודנט צפוי להפסקת לימודיו בתכנית בכל אחד מהמצבים הבאים .3

  ,  בתום הסמסטר השני ללימודיו 65.0-אם ממוצע ציוניו המצטבר בתכנית הינו נמוך מ. א

  .או בתום כל סמסטר מאוחר יותר    

  .תיים של לימודיםאם איננו רשאי להשתתף בקורסי בחירה בתום שנ. ב

   .לאחר הרשמתו אליו בפעם השניה, אם נכשל במקצוע.  ג

אם , בפרט. התקנות בנוגע למועדים מיוחדים הן בהתאם לנהוג בפקולטה למדעי הטבע .4

נדרש הסטודנט במידת האפשר לגשת , באותו יום' מתקיימות שתי בחינות במועד א

 .'ן במקצוע בחירה במועד בולהבח, לבחינה במקצוע מדעי המחשב או במקצוע חובה



 

ת 
ר
שו
ק
ת
 ל
ה
ק
חל
מ
ה

)
18
3

(  



343 
 

   לימודי תואר שני בתקשורת

  )183-2סימן מחשב (

  

 םלקראת השתלבות חקר התקשורתללהעניק לסטודנטים ידע עיוני ומיומנויות  מיועדתהתכנית 

   .או בהוראה/ובמחקר , אקדמיהב

של  ותוההשפע התכנים, הפעולהמנגנוני , תהליכי ההפקה לשלהרחיב ולהעמיק את ההבנה  :יעדי התכנית

לימוד של להוראה ולהכשירם ל; להוסיף ידע על תהליכי תקשורת; יימים וחדשיםאמצעי תקשורת ק

  .תוכן ושיח, ארגון, טכנולוגיה, ערכים  – השונים הסביבה התקשורתית והיחסים בין מרכיביה

  

   תנאי הרשמה וקבלה

  :התכנית מיועדת

  ;או חטיבת לימודים בתקשורתבתקשורת לבוגרי תואר ראשון   .1

החלטת  בהתאם לללמוד קורסי השלמה מועמדים אלה יידרשו . בתחומים אחרים לבוגרי תואר ראשון .2

  .ועדת הקבלה המחלקתית

  

 82-המחקרי ו נתיבל לפחות 85וניהם בתואר הראשון הוא שממוצע צי בוגריםרשאים להגיש מועמדות 

  .הכללי נתיבל

  .םהקבלה מותנית בהישגים בלימודים ובהתאמת המועמדים ללימודי

  

  לקראת תואר שני מהלימודי השל

. לפי הרקע האקדמי של הסטודנטים, יידרשו ללמוד קורסי השלמה אחריםתואר ראשון במקצועות  בוגרי

והיסטוריה של מפת התקשורת בעולם ובישראל , מושגי יסוד בתקשורת – קורסים 3  כולליםלימודי ההשלמה 

  . אמצעי התקשורת

  

  ").חובת אנגלית - תואר שני"ראה פרק (הרוח והחברה  בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי  –חובת אנגלית 

  

  לימודים  תכנית

   .כללינתיב ומחקרי נתיב : הלימודים במחלקה לתקשורת מתנהלים בשני נתיבי לימוד

המיועדים קורסי יסוד  עיוניים שהם , חובה קורסיז "נק 8חייבים ללמוד ) בשני נתיבי הלימוד(הסטודנטים כל 

, שלושה סמינרים בנתיב הכללי וארבעה בנתיב המחקריהבחירה מקיפים לימודי  ".תרבות משותפת"לטפח 

  . בהתאם

  .ביום בשבוע ניתן לרכז את הלימודים  

  .לפחות בכל הקורסים 80ממוצע  של , )בנתיב המחקרי(מחקר הגשת הצעת : 'לשנה ב' מעבר משנה אתנאי 

נתיבי הלימוד לסיים חובות השמיעה ולהגיש  על הסטודנטים בשני. שנתייםמשך הלימודים בתואר שני הינו 

  .עבודת גמר לשיפוט או להבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים

  

  )ז"נק 36( נתיב מחקרי

  :)תזה(וכתיבת עבודת גמר  כלהלן, ז"נק 24בהיקף של   קורסים כוללת לימוד בנתיב המחקרי תכנית הלימודים

  ז  "נק  8  קורסי חובה

  ז "נק 16  סמינרים

   ז"נק 8  עבודת גמר 
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  ) ז"נק 36( נתיב כללי

  :כלהלן, ז"נק 36 בהיקף שלקורסים  כוללת לימוד בנתיב הכללי תכנית הלימודים

  ז"נק  8  קורסי חובה

  ז"נק 12  סמינרים

  ז"נק 12  י בחירהקורס

  ז"נק   4      סדנאות

    בחינת גמר 

  

  בחינת גמר  או עבודת גמר

 הגשת עבודת גמר קרינתיב המחנדרשת ב, וארבע עבודות סמינריונית מלבד הבחינות בקורסים השונים

בטיפול עצמאי  הםבלימודי וליישם ידע שרכש סטודנטיםה יםבעבודה זו נדרש. ")עבודת תזה(" מחקרית

עד סוף השנה הראשונה במהלך השנה הראשונה ללימודים ויאושר ייבחר  נושא עבודת הגמר .בסוגיה מחקרית

 השנה השנייה תוםבחינת הגמר בנתיב הכללי תיערך ב .חר מתחילת שנת הלימודים השנייהולא יאוללימודים 

  .)לאחר סיום חובות השמיעה לתואר(ללימודים 

  

  הציון הסופי לתואר הרכב 

  50%קורסים                      :נתיב מחקרי

  50%גמר             עבודת 

  

     75%             קורסים    :נתיב כללי

  25%      בחינת גמר

  

  משאבי לימוד

מלגות מוענקות בהתאם . מחקר במהלך הלימודיםבבהוראה ויוכלו להשתלב מצטיינים  סטודנטים 

  .ולהישגי הסטודנטים למדיניות האוניברסיטה

  
 ; להלן סיכום השוואתי בין שני הנתיבים

  הנתיב הכללי  הנתיב המחקרי  

ממוצע לתואר  פי- עלסף קבלה 

לה במוסד מוכר להשכ ראשון

  גבוהה

85  82  

השלמות לסטודנטים שלא 

  למדו תקשורת לתואר ראשון

, מושגי יסוד בתקשורת

התקשורת אמצעי היסטוריה של 

  ומפת התקשורת

, מושגי יסוד בתקשורת

התקשורת אמצעי היסטוריה של 

   ומפת התקשורת

  ז"נק 36  ז"נק 24  )קורסים(חובות שמיעה 

  ז  קורסי חובה"נק  8  מבנה הלימודים

  ז  סמינרים"נק 16

  

  ז קורסי חובה"נק 8

  ז סמינרים"נק 12

  בחירהקורסי ז "נק 12

  ז סדנאות"נק   4
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  אין  יש  )תזה(עבודת גמר 

  יש  אין  בחינת גמר בתום הלימודים

, מחקרהצעת  ואישור הגשת  'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א

   80: ציונים ממוצע 

  

   80: ממוצע ציונים

  יםשנתי   שנתיים   משך הלימודים

  50%קורסים              מבנה הציון הסופי

  50%עבודת גמר       

  

   75%    קורסים  

  25%בחינת גמר  

אפשרות להמשך לימודים 

  לתואר שלישי

  אין  בתום הלימודים לתואר שני 

      

ופקולטית בהתאם באישור ועדת הוראה המחלקתית כרוך מעבר מנתיב כללי לנתיב מחקרי  •

 .)לפחות בכל הקורסים 85ממוצע של ( הראשונה נת הלימודיםהסטודנט בשי הישגל

 : מעבר מנתיב מחקרי לנתיב כללי יעשה בשני מצבים, לחילופין •
המחלקתית ולא לועדת המוסמכים ובמקרה עליו לפנות בכתב , החלטת הסטודנטעל פי . א

  ימודיויאוחר מתום השנה הראשונה לל

שנה תום הב ציוניםבמקרה וממוצע ה ,תאם להחלטת ועדת המוסמכים המחלקתיתבה .ב

  .85 - מ נמוךראשונה ה

  

  ophirsh@bgu.ac.il  6477211-08ו  נשרון טולד :מזכירות המחלקה
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  טכנולוגיההמדעים והלימודים לתואר שני בהוראת 

  )199-2סימן מחשב (

  

. הוראת המדעים  והטכנולוגיה היא דיסציפלינה החוקרת תהליכי למידה והוראה של המדע והטכנולוגיה

  . ובין המחקר ויישומו בשדה, במסגרת הלימודים מושם הדגש על שילוב בין תיאוריה למעשה

  

הסתכלות כוללת ומעמיקה על  ים בהים והטכנולוגיה היא להקנות ללומדמטרת התכנית להוראת המדע

התכנית מעניקה  . ולתת לו כלים לפתח תהליכים אלו במערכת החינוך, תהליכי ההוראה והלמידה בכיתה

התוכנית משלבת . סמך התובנות העולות ממחקריו-גם על, בין היתר, חוקר-ההזדמנות להתפתח כמורה

למידה והוראה במתמטיקה מדעי הטבע  תתיאורי, מחקר חינוכי: ומים כגוןלימודים מתקדמים בתח

שבה מתמחה  הוהעמקת הידע תיאורטי בדיסציפלינ, ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעים, והטכנולוגיה

   . הסטודנט

  דרישות סף לקבלה

  .  לפחות 75ציון ב, במדעי הטבע או הנדסה ).B.Sc(" בוגר במדעים"בעלי תואר  •

  .לפחות 80ציון ב, בתחומי ההנדסה השונים B.Tech" בוגר בטכנולוגיה"ואר בעלי ת •

 ציוןב, מדעים או טכנולוגיה, שהתמחותם הוראת מתמטיקה, .B.Ed" בוגר בהוראה"בעלי תואר  •
 .  לפחות 85       

חובת  –ראה פרק תואר שני (בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה  –חובת אנגלית  •

 ). אנגלית

 . או ניסיון של שנתיים לפחות בהוראה/תעודת הוראה אקדמית ו ילהיות בעל יםחייב יםמועמדה •

 . ת והפקולטיתי ועדת הקבלה המחלקתי"מקרים חריגים  ידונו ע •
  

  שנתייםל הלימודים לתואר שני הינם – משך הלימודים

  ).חובת אנגלית – ראה פרק תואר שני(בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה  – אנגליתחובת 

  

  :הלימודים לתואר שני בהוראת המדעים והטכנולוגיה מתנהלים בשני נתיבי לימוד – תוכנית הלימודים

  ) ז"נק 40( נתיב מחקרי

סמינר בולהשתתף , ז"נק 6לכתוב עבודת גמר בהיקף של , ז"נק 33ללמוד קורסים בהיקף של  יםעל הסטודנט

הצעת מחקר תוגש . י מותנית באישור ועדת המוסמכים המחלקתיתהקבלה לנתיב המחקר. ז"נק 1תזה בהיקף 

עבודת הגמר . אוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודיםלא י ובאישור חריג עד תום השנה הראשונה ללימודים 

ועדת מוסמכים מחלקתית ובאישור הפקולטה תאושר , מנחהבהמלצת  .ללימודים שנייהתום השנה ה עדתוגש 

. על הסטודנט להיבחן בבחינת גמר בעל פה, בנוסף .הגשת עבודה לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים

   .75הינו ציון עובר בבחינת הגמר . שיפוט העבודה בתום תהליךהבחינה תתקיים 

  .כולים להמשיך ללימודי תואר שלישיים יהנתיב המחקרי בעלי הישגים לימודיים גבוהבוגרי 
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  )ז"נק 40( הנתיב הכללי

 במסגרת הקורס  מחקר זוטאלהכין  עליהם, בנוסף. ז"נק 39ם בהיקף של ללמוד קורסי יםעל הסטודנט

בתיאום  יםהסטודנט י "יבחר ענושא העבודה המסכמת . ז"נק 1בהיקף של " בנושא נבחר יתספרות הריסק"

 31.12-בתום השנה השנייה ללימודים ולא יאוחר מה ,פה-בבחינת גמר בעל ים להיבחןסטודנטעל ה. עם המנחה

  .75ציון עובר בבחינת הגמר הינו . באותה שנה

וכתיבת עבודת נוספים  השלמת קורסים רק לאחר  מתקדמים םבוגרי הנתיב הכללי יוכלו להמשיך ללימודי

  .גמר

  

  :מבנה הלימודים

  :מורכב מארבעה תחומים מכלול הקורסים של התכנית

  ).ז חובה"נק 21- כ( לנתיב הכללי והמחקרי, קורסי הליבה של הוראת המדעים  .א

  .)ז"נק 6לפחות ( לנתיב הכללי והמחקרי, קורסים במקצוע ההוראה  .ב

 .להשלמת מכסת הנקודות לפי נתיב הלימודים –חובת בחירה מתוך קורסי המחלקה   .ג

 .לפי הנדרש –ים קורסים להשלמה בחינוך או במקצוע מדעי משל  .ד

 ).ז"נק 1(המחקרי  נתיבחובה ל –סמינר תיזה   .ה

  ).ז"נק 1(חובה לנתיב הכללי  –בנושא נבחר  יתספרות סקירה  .ו

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  

    50%קורסים              מחקרי  נתיב 

  35%עבודת גמר            

      15%בחינת גמר            

  

  75%           קורסים  נתיב כללי

  25%  נת גמר בחי    

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  :לפרטים נוספים

  techeduc@bgu.ac.il, 6461901-08כרמל בן יהודה 
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 לימודים לתואר שני בניהול וישוב סכסוכים

)198-2סימן מחשב (  

 

התוכנית נועדה להכשיר אנשי מקצוע וחוקרים ברמה גבוהה לחקר סכסוכים ומציאת דרכים 

, התוכנית מציגה בפני הסטודנטים את תחום חקר הסכסוכים והדרכים לניהולם ולצמצומם. לפתרונם

התוכנית בנויה על גישה רב . התפתח לשלבים הרסנייםמתוך מודעות לעובדה שסכסוכים עלולים ל

בכלל זה התוכנית תעסוק . העוסקת בהיבטים שונים של הסכסוך, תחומית ועל למידה רחבת היקף

. היסטוריים ואקולוגיים, פוליטיים, חינוכיים, כלכלים, ניהוליים, פסיכולוגיים, בהיבטים חברתיים

קורתי של מבנים חברתיים ותהליכי שינוי אשר בתוכם תוכנית הלימודים שמה דגש על הניתוח הבי

יחד , התוכנית משלבת את הצורך בפיתוח תיאורטי ובמחקר מעמיק. ובמהלכם מתפתחים סכסוכים

, עם הקניית מיומנויות לצורך השתתפות פעילה בפרויקטים למניעת אלימות בקהילה ובתהליכי גישור

  . פישור ומשא ומתן

הרי שעל הסטודנטים להגדיר תחום , וניהולם יש פנים רבות ומורכבותמכיוון שלגורמי סכסוכים 

להשתתף בהתנסות מעשית מבוקרת , ובנוסף, מחקר או נושא מרכזי שאותו הם בוחרים לבחון לעומק

  . המלווה בהדרכה אקדמית

 

 תנאי קבלה לתכנית הלימודים
בלה של המחלקה   נקבעים על ידי ועדות הקהתנאים להרשמת הסטודנטים ללימודי המוסמך 

 .ולמעלה 85בממוצע ) א.ב( סטודנטים שסיימו תואר ראשוןרשאים להגיש מועמדות . והפקולטה

 א .ואינה מהווה המשך ישיר של תוכנית ב - שתוכנית זו מגשרת בין תחומי לימוד שונים ןמכיוו

 םעונייניהסטודנטים המ –) בארץ לא קיים תואר ראשון בלימודי סכסוכים(באוניברסיטאות בארץ 

פוליטיקה , סוציולוגיה, ניהול, הגיאוגרפי, האנתרופולוגי: בתוכנית זאת יבואו מדיסציפלינות שונות

  .  וממשל ופסיכולוגיה

, סטודנט שיבחר קורס מתקדם, לכן. התוכנית המוצעת מציעה אשכולות ותחומי התמחות שונים

להשלים את , במקרים מסוימים ,יידרש, שאינו המשך ישיר של תחום הלמידה שלו בתואר הראשון

הרוצה להתמחות , סטודנט שבידו תואר ראשון בסוציולוגיה, לדוגמא. הידע הבסיסי הדרוש לקורס זה

דרך (יידרש להוכיח , "מ"הארגוניים והאסטרטגיים של סכסוכים ומו, היבטים כלכליים"באשכול 

או יצטרך ללמוד קורס בסיסי , שיש לו ידע בסיסי בכלכלה) הצגת גיליון ציונים אוניברסיטאיים

 מרציעל כל סטודנט לעבור ייעוץ פרטני עם , לצורך זה. בכלכלה לפני שיוכל להשתלב באשכול זה

  . לו להשתלב בתוכנית לפי בחירתו שיאפשרו  תהתוכנית כדי להבהיר מה דרישות הקדם המינימאליו

  מיון המועמדים

קורות חיים , האקדמיים בתואר הראשוןמיון המועמדים יעשה על בסיס של פרופיל ההישגים 

  . וראיונות

  . )ראה שנתון הפקולטה( בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה - חובת אנגלית
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 חובות הסטודנטים

. על הסטודנטים להשלים את חובות השמיעה תוך שנתיים בתחילת לימודיהם -משך הלימודים. א

 .םבתום השנה השנייה ללימודית עבודת הגמר לשיפוט סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי יגישו א

ר ועדת המוסמכים המחלקתית ובאישור הפקולטה "יו, במקרים חריגים בהתאם להמלצת המנחה

   . תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים

פורט בפרק העוסק במבנה ם במכסת נקודות זכות שהיקפן מיכל הסטודנטים חייב - נקודות הלימוד. ב

  . הלימודים

בקשה למועדים ). 'אין מועדי ב(סטודנטים לתואר שני רשאים להבחן במועד אחד בלבד  -בחינות. ג

- ראה תקנון הבחינות(עדה המחלקתית יש להגיש בכתב לו) לסטודנטים שלא נבחנו כלל(מיוחדים 

 ). מזכירות אקדמית
  - ציונים וקורסים. ד

  . לפחות 65רסים הינו ציון עובר בקו. 1  

, סטודנטים שנכשלו בקורס ומבקשים לחזור עליו יכולים לעשות זאת רק אם מדובר בקורס חובה. 2  

       .          שתתפות הראשונה בקורסהותוך שנה לאחר ה
 . סטודנטים לא יהיו זכאים למועד מיוחד בקורס עליו הם חוזרים. 3  
  . יבים ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמיתסטודנטים חי -קורסים שנתיים. 4  

 

 תכנית הלימודים
.מחקרי וכללי: הלימודים בתכנית לניהול וישוב סכסוכים מתנהלים בשני נתיבי לימוד  

 נתיב מחקרי (40 נק"ז)

)ז"נק 16(קורסי חובה  4  

ז"נק 4תיאוריות ופרספקטיבות        : ניהול וישוב סכסוכים  
ז       "נק 4ין קבוצות                                        קונפליקט ופיוס ב  

ז         "נק 4מודלים בינתחומיים ובינתרבותיים  : מניעת אלימות  
ז         "נק 4תיאוריה ופרקטיקה                             : חינוך לשלום  

 

)ת התכנית/עם יועצ יאוםבת( )ז"נק 4-6(קורסים בשיטות מחקר למתקדמים  2  
 שיטות מחקר כמותיות

 הערכת פרויקטים
 שיטות מחקר איכותניות

 

)ז"נק 2-8(סדנא אחת או שתיים   

ז"נק 4"                                                          תיאטרון הרחובות הפנימיים" - סדנת זהויות  

ז"נק 4כלים יצירתיים בפתרון קונפליקטים                                                                           
ז"נק 4סדנת מפגש של יהודים וערבים  : תהליכים אישיים וקבוצתיים במפגש בינקבוצתי  
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ז"נק 4                                       פתרון סכסוכים בתכנון עיר ואזור                                        
ז"נק 4חיים בשירות בניית השלום                                                                            יסיפור  

ז"נק 4           סכסוכים בספרות העברית                                                                               
ז"נק 4"                                         לדוג מטאפורות בים החיים" –סדנת דינמיקה באמנות   

ז"נק 4הכרות עם כפרים בדואים לא מוכרים                                                                        

 
              )ז"נק 4(פרקטיקום 

העבודה תיעשה במסגרת של . בהיקף של יום בשבוע הודה המעשית תיעשה בשנת הלימודים השנייהעב

  .תוך הדרכה צמודה', ארגונים קהילתיים וכו, רים"מלכ, ארגונים ממשלתיים

 

) ז"נק 2-10(קורסי בחירה   
. התכנית בהתאם לתוכנית שתפורסם בתחילת שנת הלימודיםת /לפי התייעצות יועצ  

 

 עבודת גמר (8 נק"ז)

כי הם , ום מדעי מסויםהסטודנטים הגיעו לרמה מתאימה בתח כימטרת העבודה היא להוכיח 

לחקור בעיה בקיאים בספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי הם מסוגלים לחקור בעיה מסוימת 

לנתח ממצאים בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה וסגנון , מסוימת

  . יםנאות

הצעת עבודת . ליצור קשר עם מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודיהם יםעל הסטודנט

הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקתית עד תום השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום 

. )דוקטורט(מתקדמים  תנאי להמשך לימודים העמידה בחובה זו מהוו. הסמסטר השלישי ללימודים

  . וועדת המוסמכים הפקולטית בודה יאושר על ידי ראש התוכניתהמנחה לע

 

 נתיב כללי (40 נק"ז)

)ז"נק 16(קורסי חובה  4  

ז"נק 4תיאוריות ופרספקטיבות        : ניהול וישוב סכסוכים  
ז       "נק 4קונפליקט ופיוס בין קבוצות                                          

ז         "נק 4בינתחומיים ובינתרבותיים  מודלים : מניעת אלימות  
ז         "נק 4תיאוריה ופרקטיקה                             : חינוך לשלום  

 

)ת התכנית/עם יועצ תיאוםב( )ז"נק 4-6(קורסים בשיטות מחקר למתקדמים  2  
 שיטות מחקר כמותיות

 הערכת פרויקטים
 שיטות מחקר איכותניות
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)ז"נק 2-8(ים סדנא אחת או שתי  

ז"נק 4"                                                          תיאטרון הרחובות הפנימיים" - סדנת זהויות  

ז"נק 4כלים יצירתיים בפתרון קונפליקטים                                                                           
ז"נק 4סדנת מפגש של יהודים וערבים  : פגש בינקבוצתיתהליכים אישיים וקבוצתיים במ  

ז"נק 4פתרון סכסוכים בתכנון עיר ואזור                                                                               
ז"נק 4             חיים בשירות בניית השלום                                                               יסיפור  

ז"נק 4סכסוכים בספרות העברית                                                                                          
ז"נק 4"                                         לדוג מטאפורות בים החיים" –סדנת דינמיקה באמנות   

ז"נק 4מוכרים                                                                      הכרות עם כפרים בדואים לא   

 
)             ז"נק 4(פרקטיקום   

העבודה תיעשה במסגרת של . בהיקף של יום בשבוע ההעבודה המעשית תיעשה בשנת הלימודים השניי

.כה צמודהתוך הדר', ארגונים קהילתיים וכו, רים"מלכ, ארגונים ממשלתיים  

 

) ז"נק 2-10(קורסי בחירה   

 

 בחינת גמר

לא (בתום השנה השנייה ללימודים  הסטודנטים יבחנו בבחינת גמר עם סיום חובות השמיעה לתואר

. 75 ינוציון עובר בבחינה ה. )בשנה השנייה ללימודים 31.12- יאוחר מ  

 

 הרכב הציון הסופי לתואר
50%         קורסים    נתיב מחקרי   

50%    דת גמרעבו    
85%קורסים                 נתיב כללי  

    15%בחינת גמר                             

 

 
 

:לפרטים נוספים  

 ifat@bgu.ac.il , 08-6461391 יפעת אברהם
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  מגדר ב לימודי תואר שני

  )196-2סימן מחשב (

  

  תיאור התכנית

כפי  שהם ', גברי'וה' נשי'בבסיס התיאוריות הפמיניסטיות והמחקר המיגדרי קיימת ההבנה שה

אלא תולדה של חברה , מוכרים ומיוצגים בתרבות אינם תולדה הכרחית של שוני טבעי מהותי

ת המבנים החברתיים ואת יחסי הכוח החברתיים לימודי מיגדר מנסים לתאר ולהבין א. ותרבות

תיאוריות פמיניסטיות מאפשרות ניתוח ביקורתי של מבנה . שמבנים את הסובייקט הגברי והנשי

מופקעת מרגע שאנו " אדם הגברי"בלעדיותו של הקול ההגמוני של ה. הכוח ואי השוויון בחברה

" הקול הגברי"ו" הקול הנשי"ה של מסתכלים על מיגדר כקטגוריה אנליטית כולל אחדותם הבדוי

קולות אלה נקראים ונחקרים היום כשהם . שגם הם מפורקים למרחב של קולות אלטרנטיביים

, פסיכולוגיה, ספרות(מחלחלים מתוך התיאוריות הפמיניסטיות אל תחומי הדיסציפלינות השונות 

ונחיצות לשם הבנת  שם הם מזוהים כשדה ביקורתי ייחודי אשר לו תרומה) ועוד, סוציולוגיה

  . התחומים עצמם בצורה מורכבת היסטורית ועכשווית

עיקר תרומתה האינטלקטואלית של הקריאה המיגדרית היא בהדגשת הסובייקטיביות המיגדרית 

ובהבנה העקרונית של דרכי פעולתה של , המובלעת בכל מערכת ייצור הידע באוניברסיטאות

רה ביקורתית פמיניסטית ניכרים בשינוי העמדות כלפי הישגיה של חקי. סמכות מחקרית ופרשנית

התפתחות זו חלה הן על  .וכלפי הידע ההגמוני כמו גם קידומו של מחקר על קבוצות מיעוט, הקנון

  .המחקר האמפירי והן על התיאוריה

הפריחה והעניין המתפשט בנושאים של מגדר ויחסים בין המינים מבטיח כי בפני בוגרי התכנית 

עיבוד הידע והתאמתו לתחומי תעסוקה . היפתח אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונותצפויות ל

מעניק הכרה גדלה והולכת בפיתוח תפקידן של נשים בתעשייה בטכנולוגיה במדע ובחינוך 

בתחומים רבים גדל הצורך במתן ביטוי לתרומתן הייחודית של נשים בפיתוח חיי . ובפוליטיקה

  .החברה

  

השונים להעמיק את השכלתם והבנתם התואר הראשון מהתחומים  בוגריל התכנית תאפשר

החפצים  סטודנטים. ללימודי התואר השלישי ךאותם לבצע מחקרים ולהמשי ותכשיר בנושא זה

  .)ללא תיזה( כללי נתיבמחקרי יוכלו ללמוד ב נתיבלהרחיב השכלתם מבלי להמשיך ב

מתודולוגיים מגוונים בהתאם  ללומדים כלים קהשכלה מעמיקה בתחום לימודי המגדר תעני

- אינטר יםמחקרל היא תקנה להם ראיה אינטגרטיבית. לתחום ההתמחות בו יבחרו

  .ותכשיר אותם לעבודה בתחום בו יבחרו םדיסציפלינאריי

  

  קבלה תנאיקהל היעד ו 

במדעי הטבע , התכנית פתוחה להרשמה לבוגרי תואר ראשון מכל התחומים במדעי הרוח והחברה

  .80ריאות שממוצע ציוניהם הינו לפחות ובמדעי הב

  

עובדים סוציאליים , לאנשי מקצוע שעיסוקם מחייב התמחות במיגדר כגוןהתכנית מיועדת גם 

דין המעוניינים בלימודי מיגדר -עורכי, ובעלי תפקידים האחראים על נושאי אלימות במשפחה

למיגדר מובהק אחד כמו מנהלי כוח אדם שהעובדים שלהם משתייכים , וזכויות נשים וגברים
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או שוטרים ואנשי צבא וזאת בהתאם לתכנון , מורות במשרד החינוך ואחיות שירותי הבריאות

  .  מראש עם המוסדות שיהיו מעוניינים בתכנית ויפנו אלינו

  

  דרישות השלמה  

בהתאם ) בייעוץ אישי(למועמדים ללא רקע בפמיניזם או בלימודי מגדר תקבע תכנית השלמות 

  . גדר שלמדוילקורסי המהלימודים בתואר הראשון ובהתאם  םלתחו

  

  חובת אנגלית

  ).חובת אנגלית –ראה בפרק תואר שני (בהתאם לתקנון הפקולטה 

  

  . הלימודים בתכנית הינם לשנתיים – משך הלימודים

  

  תכנית הלימודים

עבודת גמר מחקרי עם נתיב : בשני נתיבי לימוד יםהלימודים לתואר שני בלימודי מגדר מתנהל

המועמדים רשאים לבחור את נתיב הלימודים עם . )ללא תזה(לי עם מבחן גמר כלנתיב ו) תזה(

  ).מותנה באישור ראש התכנית(הרשמתם או במהלך השנה הראשונה ללימודים 

  

  )ז"נק 40( נתיב מחקרי

  )ז"נק 12( קורסי חובה

  :שלושה קורסים לפי הפירוט הבא

 ז"נק 4     )                            ראשונהשנה בחובה ( תיאוריות בלימודי מגדר
 ז"נק 4)                               ראשונהשנה בחובה ( מתודולוגיות בלימודי מיגדר
  :סטודנטתואר ובכפוף לכיוון ההתמחות של הל שנה השנייהאחד מהקורסים הבאים ב

  ז"נק 4                מיגדר וחברה

  ז"נק 4                           מיגדר והיסטוריה

  ז"נק 4                    לשון וחברה, מיגדר

 
  )ז"נק 8(סמינרים 

הסמינרים . יחויבו לקחת שני סמינרים במהלך לימודיהם המחקרי נתיבסטודנטים הלומדים ב

 ראשומיגדר ואשר הוכרו על ידי , משפחה, גברים, נשיםונושאם קשור ב השונותיינתנו במחלקות 

  .  ים המלמדיםצרהתכנית בהסכמת המ

  )ז"נק 10( קורסי בחירה

או חלקם יינתנו במחלקות אחרות בבחלקם יינתנו במסגרת התכנית והבחירה  קורסי

באישור ראש , כחלק מתכנית הלימודים של התכניתאך יוכרו באוניברסיטאות אחרות בארץ 

  . התכנית
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  )ז"נק 2( קולוקוויום

. ז"נק 0.5ויזכה ב במשך שנתיים כל סמסטר יתקיים בש מחלקתי בסמינרישתתפו סטודנטים ה

לאחר אישור הצעת , הרצאות במסגרת הקולוקוויום גישהידרשו למחקרי הסטודנטים בנתיב ה

  .המחקר

  

  )ז"נק 8( עבודת גמר

 . על הסטודנט ליצור קשר עם מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודיהם •

ית עד תום השנה הראשונה ללימודים ולא הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקת •

. עמידה בחובה זו מהוו תנאי להמשך לימודים. יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים

  . והפקולטה המנחה לעבודה יאושר על ידי ראש התוכנית

  ).יש לקרוא הפרק בשנתון הפקולטה(תקנון הפקולטה על פי  עבודת הגמרנהלי כתיבת  •

והשלמת , מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית כללי נתיב מחקרי לנתיבמעבר מ •

 .לימודים של הנתיב הכלליבהתאם לדרישות ההנדרשים  הקורסים
  

  )ז"נק 40( נתיב כללי

  )ז"נק 12( קורסי חובה

  :שלושה קורסים לפי הפירוט הבא

 ז"נק 4     )                            ראשונהשנה בחובה ( תיאוריות בלימודי מגדר
 ז"נק 4)                               ראשונהשנה בחובה ( תודולוגיות בלימודי מיגדרמ

  :סטודנטובכפוף לכיוון ההתמחות של ה בשנה השנייה לתואראחד מהקורסים הבאים 

  ז"נק 4                מיגדר וחברה

  ז"נק 4               מיגדר והיסטוריה

 ז"נק 4                    לשון וחברה, מיגדר

  
  )ז"נק 12( םסמינרי

השונות הסמינרים יינתנו במחלקות . סמינריםיחויבו בשלושה  כלליה סטודנטים הלומדים בנתיב

התכנית בהסכמת  ראשומיגדר ואשר הוכרו על ידי , משפחה, גברים, נשיםונושאם קשור ב

  .  ים המלמדיםצהמר

  

  )ז"נק 14( קורסי בחירה

או קם יינתנו במחלקות אחרות חלביינתנו במסגרת התכנית ו בחלקםהבחירה  קורסי

באישור ראש , אך יוכרו כחלק מתכנית הלימודים של התכניתבאוניברסיטאות אחרות בארץ 

  . התכנית

  

  )ז"נק 2( קולוקוויום

   . ז"נק 0.5הסטודנטים ישתתפו בסמינר מחלקתי שיתקיים בכל סמסטר במשך שנתיים ויזכה ב 
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  )ז"ללא נק( בחינת גמר

 שמיעההסיום חובת לאחר , ן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודיםעל הסטודנטים להיבח

  .75הוא  ת הגמרציון עובר בבחינ. לתואר

 .יםהסטודנטשל מתכונת הבחינה תותאם לכיוון ההתמחות 
  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  

     50%    קורסים   נתיב מחקרי  

  50%עבודת גמר                      

  

  75%      קורסים  נתיב כללי

    25%בחינת גמר                      

  

  

  

  

  henms@bgu.ac.il, 6477953-08כלב - ר הנרייט דהאן"ד :לפרטים נוספים
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  קוגניטיבייםלימודי תואר שני במדעים 

  )197סימן מחשב (

  

לימודי תואר שני במדעים  תיפתח תוכנית השלמות לקראת) 2008-9(ט "תשס בשנת הלימודים

  .ע"בשנת תשתיפתח  לתואר שניהלימודים תוכנית . םקוגניטיביי

  

  מטרות הלימודים

אים מן הדיסציפלינות השונות כלים לשילוב שיטות וממצ סטודנטיםללהעניק התוכנית מיועדת 

פילוסופיה , בינה מלאכותית, מדעי המוח, פסיכולוגיה ןובראש( המרכיבות את המדעים הקוגניטיביים

   .תחומית- מתוך נקודת מבט רב כשרים ותהליכים קוגניטיבייםם למחקר של להכשירו, )ובלשנות

  

  תנאי קבלה

שהתואר הראשון שלהם הוא בכל תחום  ,בעלי נתונים גבוהים סטודנטיםהתוכנית תהיה פתוחה ל

סף הקבלה יהיה  . ובלבד שיעמדו בלימודי ההשלמה הנדרשים בהתאם לרקע האקדמי שלהם, שהוא

בעלי נתונים גבוהים אף  מועמדיםאך במקרים מיוחדים יתקבלו , קבלת התואר הראשון בהצטיינות

ם הקוגניטיביים ייערך גם שהתואר הראשון שלהם אינו במדעי מועמדים .אם לא עמדו בתנאי זה

תלמידים שיידרשו ללמוד לימודי השלמה בהיקף משמעותי  .לבדיקת התאמתם לתוכנית, ראיון קבלה

מועמדים במקרים מיוחדים יתקבלו  .ומעלה 90 של יידרשו לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע

  . אף אם לא עמדו בתנאי זה

  .תייםשנהלימודים בתכנית הינו  – משך הלימודים

  

  תוכנית הלימודים

היא מיועדת בעיקרה לתלמידים המעוניינים ומסוגלים . וריינטציה של התוכנית היא מחקריתהא

תוכנית התואר השני כוללת לימודים ). במסגרת המסלול המשולב(להמשיך ללימודי תואר שלישי 

  .מחקרי בלבד בנתיב

  )ז"נק 42( מבנה הלימודים

, "ניציהמוח וקוג("מרכזיים של המדעים הקוגניטיביים  חמישה קורסי ליבה בתחומים) 1

היסודות הפילוסופיים של המדעים ", "שפה וקוגניציה", "חישוביות וקוגניציה"

הוא " מוח וקוגניציה"הקורס " (סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה קוגניטיבית", "הקוגניטיביים

  .)ה לבחור שלושה מארבעת קורסי הליבה האחרים/ועל כל תלמיד, קורס חובה

  סבב מעבדות וקבוצות מחקר) 2

  ורסים בשיטות מחקרק) 3

  דיסציפלינארי-סמינר מחקר אינטר) 4

בשניים מקורסים ,  יהא להגיש שתי עבודות סמינר הסטודנטיםעל כל ( קורסי התמחות) 5

  )אלה

  .ז"נק 6בהיקף  )תיזה(גמר כתיבת עבודת ) 6
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  .יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותם במהלך לימודיהם יםסטודנטהלכל 

  .חייתם של שני מנחים מדיסציפלינות שונותעבודת המחקר תיכתב בהנ

  

  תוכנית ההשלמות

ראיית הקשרים חומים שונים והמחייב היכרות עם ת ,יפלינארי של התוכניתדיסצ-האינטר האופיי

על כל התלמידים שאינם בעלי . לימודי השלמה סובסטנטיביים מחייב במרבית המקרים, ביניהם

מוד בלימודי ההשלמה שייקבעו להם לפני מועד קבלתם תואר ראשון במדעים הקוגניטיביים יהא לע

, ידי יועצי התוכנית באופן אינדיווידואלי- לימודי ההשלמה יותאמו לתלמידים על .הרשמית לתוכנית

קורסי הליבה ותחומי ) ב; ה/הלימודים האקדמיים הקודמים של התלמיד) א: בהתאם לשני גורמים

מבואות תחומיים וקורסי (ות כוללת קורסים שונים ההשלמתוכנית . ה ללמוד/ההתמחות שבכוונתו

תלמידים שיזכו לפטור  .המחשבומדעי מתמטיקה , פילוסופיה, בלשנות, בפסיכולוגיה) מיומנויות

יוכלו להתחיל בלימוד קורסים מסוימים מודי ההשלמה בשל לימודים קודמים חלקי משמעותי מלי

  .התאם לתוכנית שתיקבע באופן אינדיווידואליב, תואר השני במקביל ללימודי ההשלמהשל לימודי ה

  

  

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  50% - עבודת גמר

  50%  - קורסים    

  

  hilabe@bgu.ac.il :לפרטים נוספים
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  קוגניטיבייםלימודי תואר שני במדעים 

  )197סימן מחשב (

  

לימודי תואר שני במדעים  תיפתח תוכנית השלמות לקראת) 2008-9(ט "תשס בשנת הלימודים

  .ע"בשנת תשתיפתח  לתואר שניהלימודים תוכנית . םקוגניטיביי

  

  מטרות הלימודים

אים מן הדיסציפלינות השונות כלים לשילוב שיטות וממצ סטודנטיםללהעניק התוכנית מיועדת 

פילוסופיה , בינה מלאכותית, מדעי המוח, פסיכולוגיה ןובראש( המרכיבות את המדעים הקוגניטיביים

   .תחומית- מתוך נקודת מבט רב כשרים ותהליכים קוגניטיבייםם למחקר של להכשירו, )ובלשנות

  

  תנאי קבלה

שהתואר הראשון שלהם הוא בכל תחום  ,בעלי נתונים גבוהים סטודנטיםהתוכנית תהיה פתוחה ל

סף הקבלה יהיה  . ובלבד שיעמדו בלימודי ההשלמה הנדרשים בהתאם לרקע האקדמי שלהם, שהוא

בעלי נתונים גבוהים אף  מועמדיםאך במקרים מיוחדים יתקבלו , קבלת התואר הראשון בהצטיינות

ם הקוגניטיביים ייערך גם שהתואר הראשון שלהם אינו במדעי מועמדים .אם לא עמדו בתנאי זה

תלמידים שיידרשו ללמוד לימודי השלמה בהיקף משמעותי  .לבדיקת התאמתם לתוכנית, ראיון קבלה

מועמדים במקרים מיוחדים יתקבלו  .ומעלה 90 של יידרשו לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע

  . אף אם לא עמדו בתנאי זה

  .תייםשנהלימודים בתכנית הינו  – משך הלימודים

  

  תוכנית הלימודים

היא מיועדת בעיקרה לתלמידים המעוניינים ומסוגלים . וריינטציה של התוכנית היא מחקריתהא

תוכנית התואר השני כוללת לימודים ). במסגרת המסלול המשולב(להמשיך ללימודי תואר שלישי 

  .מחקרי בלבד בנתיב

  )ז"נק 42( מבנה הלימודים

, "ניציהמוח וקוג("מרכזיים של המדעים הקוגניטיביים  חמישה קורסי ליבה בתחומים) 1

היסודות הפילוסופיים של המדעים ", "שפה וקוגניציה", "חישוביות וקוגניציה"

הוא " מוח וקוגניציה"הקורס " (סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה קוגניטיבית", "הקוגניטיביים

  .)ה לבחור שלושה מארבעת קורסי הליבה האחרים/ועל כל תלמיד, קורס חובה

  סבב מעבדות וקבוצות מחקר) 2

  ורסים בשיטות מחקרק) 3

  דיסציפלינארי-סמינר מחקר אינטר) 4

בשניים מקורסים ,  יהא להגיש שתי עבודות סמינר הסטודנטיםעל כל ( קורסי התמחות) 5

  )אלה

  .ז"נק 6בהיקף  )תיזה(גמר כתיבת עבודת ) 6



357 
 

  

  .יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותם במהלך לימודיהם יםסטודנטהלכל 

  .חייתם של שני מנחים מדיסציפלינות שונותעבודת המחקר תיכתב בהנ

  

  תוכנית ההשלמות

ראיית הקשרים חומים שונים והמחייב היכרות עם ת ,יפלינארי של התוכניתדיסצ-האינטר האופיי

על כל התלמידים שאינם בעלי . לימודי השלמה סובסטנטיביים מחייב במרבית המקרים, ביניהם

מוד בלימודי ההשלמה שייקבעו להם לפני מועד קבלתם תואר ראשון במדעים הקוגניטיביים יהא לע

, ידי יועצי התוכנית באופן אינדיווידואלי- לימודי ההשלמה יותאמו לתלמידים על .הרשמית לתוכנית

קורסי הליבה ותחומי ) ב; ה/הלימודים האקדמיים הקודמים של התלמיד) א: בהתאם לשני גורמים

מבואות תחומיים וקורסי (ות כוללת קורסים שונים ההשלמתוכנית . ה ללמוד/ההתמחות שבכוונתו

תלמידים שיזכו לפטור  .המחשבומדעי מתמטיקה , פילוסופיה, בלשנות, בפסיכולוגיה) מיומנויות

יוכלו להתחיל בלימוד קורסים מסוימים מודי ההשלמה בשל לימודים קודמים חלקי משמעותי מלי

  .התאם לתוכנית שתיקבע באופן אינדיווידואליב, תואר השני במקביל ללימודי ההשלמהשל לימודי ה

  

  

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  50% - עבודת גמר

  50%  - קורסים    

  

  hilabe@bgu.ac.il :לפרטים נוספים
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  חטיבות הלימודים

  

ולתלמידים הלומדים  ")נקז 80(  חטיבות הלימודים מיועדות לתלמידים הלומדים בתכנית מחלקה ראשית

ראה בפרק הדן , ז"נק 56ז או דו מחלקתי "נק 112ד מחלקתית בתוכנית ח(.תחומיים-רבבמסלול ללימודים 

  ). בלימודי המחלקה

  

רוכזו כאן על מנת לאפשר לסטודנט התמחות , ונותהקורסים שמהם מורכבות החטיבות במחלקות הש

  .נוספת והעמקת ידיעותיו בתחומים שונים

  

  .ידי היועצים של החטיבות-היעוץ בלימודי חטיבות נעשה על

  

לרבות עבודות , תלמיד הבוחר בחטיבה חייב לעמוד בכל החובות והדרישות של כל השעורים בחטיבה

  .ובחינות

  

  . ייכללו בתעודת הבוגר) ז"נק 28(ורחבות חטיבות הלימודים המשמן של 

במעבר משנה לשנה צריך הסטודנט להגיע לממוצע של . ציוני החטיבות ישוקללו בציון הסופי לתואר בוגר

  .65לפחות 

  

חטיבות חייבים בכתיבת עבודת סמינר בהתאם לדרישות החטיבה כפי שמופיעות /תלמידי מחלקה ראשית

  .בשנתון

  

כסמינר חייב לפנות אל מורה הקורס ) שאינם מוצעים כסמינר(רסי החטיבה תלמיד הבוחר באחד מקו

  .ולהעביר אישור בכתב למזכירות הפקולטה. בבקשה לכתוב עבודה סמינרית בקורס זה

  

  .על התלמיד מוטלת החובה לביצועה של הנחיה זו
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  חטיבה לשפה ותרבות ערבית

  )137סימן מחשב (

  

  מטרת  הלימודים

יבה לשפה ותרבות ערבית תשאף להעניק ידע רחב על השפה הערבית כתוצר של מערכים חברתיים החט

דגש מיוחד יושם על הזיקות . מהתקופה הקדם אסלאמית ועד ימינו, ותרבותיים משתנים לאורך ההיסטוריה

ה מוקד חטיבה זו מהוו.ואלה ישמשו אספקלריה נוספת ללימוד חברות דוברות ערבית, שבין השפה והתרבות

סטודנטים בחטיבה ידרשו . בעיקר מהפקולטה למדעי הרוח והחברה,משיכה לסטודנטים ממחלקות שונות 

  .בשפה הערבית) שליטה(לעמוד בדרישות הקבלה לחטיבה ולהוכיח ידיעותיהם 

  

  ז"נק 28 –מבנה הלימודים 

  חובה –מבואות  –' שנה א

  ז"נק 2   -    מבוא לספרות אסלאמית

  ז"נק 2   -  ת קלאסיתמבוא לספרות ערבי

  ז"נק 2   -  מבוא לתרבות ערבית מודרנית

  ז"נק 2   -  מבוא לספרות ערבית מודרנית

  

  שיעורי בחירה –' ג', ב', שנה א

  ז"נק 12   -      קורס בחירה 3

  

  ז"נק 4   -     ס "פרו –' בשנה 

  ז"נק 4   -      סמינר – 'שנה ג

  

  

  ציוני מעבר בחטיבות

  .60 –ביתר הקורסים בחטיבה ציון המעבר  ,65 –ציוני המעבר במבואות 

  

  .ר יאיר חורי"ד:  יועץ החטיבה
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 חטיבה לצבא ובטחון
)150סימן מחשב (  

 
לבחון את מדיניות , מטרת החטיבה להקנות ידע על המרכיבים  השונים של תורת הביטחון של מדינת ישראל

, צבאיים, תוך דיון רחב בהיבטים פוליטיים ,הביטחון והשלכותיה על מדינת ישראל והחברה הישראלית

תוכנית הלימודים נכללים נושאים מרכזים בצבא והחברה האזרחית ובהשפעות . חברתיים ותרבותיים

.ההדדיות בין הצבא לחברה  

 

 מבנה החטיבה 

.ז"נק  28 -התכנית היא מסגרת לימודים במתכונת חטיבה מורחבת    

 

: בשנה הראשונה יידרשו הסטודנטים ללמוד שני קורסי מבוא. יםהלימודים בחטיבה יתפרסו על שלוש שנ

הסטודנטים ילמדו ארבעה קורסים . בתורת הביטחון של מדינת ישראלהאחד בתולדות מדינת ישראל והשני 

  .בשנה השלישית יהיה על הסטודנטים להשתתף בקורס סמינריוני ולכתוב עבודה סמינריונית. מתקדמים

  

  מבנה הלימודים

  'שנה א

  ז"נק  4        מבוא היסטורי –מדינת ישראל     מבוא

      ז"נק  4          צבא וחברה בישראל    מבוא

       -----------    
  ז"נק  8    כ"סה

  

  'שנה ב

  ז"נק  16    פ בחירת הסטודנט"קורסי בחירה מתקדמים  ע 4  קורסי בחירה

       -----------    
  ז"נק  16    כ"סה

  

  

  'שנה ג

  ז"נק 4                  סמינר

      ------- ----    
  ז"נק  4    כ"סה

                        

  ז"נק 28                כ לתכנית"סה
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  חטיבה ללימודים אורבניים

  )154סימן מחשב (

  

  מטרת החטיבה

כולל , תחומית- החטיבה האורבנית מאפשרת לתלמיד המעוניין בכך ללמוד את הנושא האורבני כיחידה רב

להקנות מושגי יסוד בלימודים אורבניים גם  מטרת החטיבה היא. כלכליים וחברתיים, היבטים גיאוגרפיים

לחטיבה האורבנית יתקבלו תלמידים . מתחומים שאינם מהווים חלק של המחלקה הראשית של התלמיד

  . משנת הלימודים השנייה ואילך

  

  מבנה החטיבה

  :לתלמידי החטיבה שתי אפשרויות להרכבת תוכנית הלימודים בחטיבה

  : ז"נק 14תכנית רגילה בת  .1

  .התלמיד חייב להשתתף בשניים מתוך ארבעת קורסי החובה שיצויינו להלן, בתכנית הרגילה       

  ז מקורסים הניתנים במחלקות שאינן נמנות עם המחלקה   "נק 8התלמיד חייב ללמוד לפחות        

  .דרישה זאת כוללת לפחות אחד משני קורסי החובה. הראשית של התלמיד       

  

  התלמיד חייב להשתתף בשלושה מקורסי , בתכנית המורחבת: ז"נק 28תכנית מורחבת בת  .2

  ,בסך הכל. שניים מהם ממחלקות שאינן נמנות עם המחלקה הראשית של התלמיד, החובה     

  .ז ממחלקות אחרות"נק 14על התלמיד לקחת לפחות      

  

  :קורסי החובה הינם

  .מבוא לגיאוגרפיה עירונית  . א

  .יסודות הסוציולוגיה  . ב

  ).ללא כלכלנים(מבוא לכלכלה   . ג

  .מבוא לגיאוגרפיה כלכלית  . ד

  

.  מתלמידי החטיבה האורבנית) 5(כל הקורסים שאינם מוגדרים כקורסי מבוא פתוחים לכל היותר לחמישה 

תלמידים חייבים למלא טופס , ולהשתתף בקורס מסויים כתלמידי החטיבה, כדי להירשם בחטיבה בכלל

סטודנט שאינו ממלא . בניין מדעי רוח וחברה 236,אבינועם מאיר בחדר ' פרופ, בההרשמה אצל יועץ החטי

  .טופס הרשמה או שאינו מקבל חתימת היועץ להשתתף בקורס מסויים לא יחשב כתלמיד החטיבה

  

יהיה , סטודנט ששמע את המבואות או כל קורס אחר במסגרת לימודיו במחלקת האם או כל מסגרת אחרת

עדיפות להשתתפות בקורס מסויים תינתן לתלמידים המבקשים . פ הנחיות היועץ"רים עחייב בקורסים אח

תלמידים מאותה מחלקה יוכלו להשתתף בקורס . לקחת קורס בתחום שאינו חלק מהמחלקה הראשית שלהם

  .במקרה שישארו מקומות לקראת סוף תקופת השינויים רקעל תקן החטיבה 

  

  בנין מדעי הרוח והחברה  ,236בחדר  אבינועם מאיר' פרופ:  יועץ החטיבה

  

מערכת שעות של תכנית הלימודים מופצת לקראת מועדי הרישום על ידי החטיבה האורבנית ונמצאת 

  . תחומיים -רבללימודים  במחלקהבמחלקה לגיאוגרפיה או 
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  חטיבות לאמנויות

  )134סימן מחשב (

                ז"נק 28 - חטיבה בתולדות האמנות

  'שנה א 

  ז"נק  4      )שנתי(      מבוא כללי לתולדות האמנות

  ז"נק  4      )שנתי(        אמנות ימי הביניים

  ז"נק  4      )שנתי(         15-18אמנות המאות 

  ז"נק  4      )שנתי(        אמנות מודרנית

                   -----------    
  ז"נק  12          כ"סה

  

    'בשנה 

  ז"נק  6                קורסי בחירה

  ז"נק   2            )בתחום ההתמחות(פרוסמינר  1

                   ----------  

  ז"נק  8                  כ"סה

    

  'שנה ג  

  ז"נק  4                קורסי בחירה

  ז"נק   4      )שנתי(      )בתחום ההתמחות(סמינר  1

                   -----------    

  ז"נק   8                  

  .תנאי קדם לסמינר הוא פרוסמינר בתחום ההתמחות* 

  )155ב סימן מחש( ז"נק 28 -  חטיבה באמנות יצירה

  'שנה א

  ז"נק  6        )שנתי(      רישום/ ציור : חובה

  ז"נק  4        )שנתי(    קורס עיוני בתולדות האמנות

  )'ממבחר קורסי שנה א(  

                   -----------    
  ז"נק  10          כ"סה

    'בשנה 

  ז"נק  12        )שנתי(      סדנאות למתקדמים 2

                   ----------  

    ז"נק  12                  כ"סה

  'שנה ג  

  ז"נק  6        )שנתי(      סדנת פרויקט: חובה  

                   -----------    

  ז"נק   6                  
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  )184סימן מחשב ( ז"נק 14 -באמנויות ומוסיקה תוכנית 

 
כגון , ואמנויות אחרות, מוסיקה, מסגרת זו מאפשרת לתלמיד לצרף באופן חופשי קורסים מתולדות האמנות

, מסגרת הקורסים בתולדות האמנות). ין אלה מוצעים בשנה כלשהיאם קורסים מע(תיאטרון או קולנוע 

וזאת בתנאי ', וכן בקורסים של שנה ב, התלמיד חופשי לבחור בשעורי המבוא הכללי וסקירת תולדות האמנות

  .שהוא מקבל את אישורם של יועצי החטיבה

 
 .במסגרת חטיבה זו לא ניתן לכתוב עבודת סמינר

 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



367 
 

  החטיבה ללימודי מורשת יהדות ספרד והמזרח

  )149סימן מחשב (

  מבוא ותיאור החטיבה

  

החטיבה תיתן . מטרת החטיבה היא לרכז את מבחר הקורסים הנוגעים לנושאי יהדות האסלאם לדורותיה

היצע ; המזרח והמזרח הרחוק בארץ, ספרד, תשתית הכרחית לשם דיון ביוצאי מרחבי יהדות האסלאם

  .קורסים יאפשר מבט פנוראמי בינתחומי על התחוםה

  

עצם ריכוזם וארגונם ; החטיבה תשתמש בהיצע הקורסים הקיימים בינתחומי המחלקות מדעי הרוח והחברה

להעניק העשרה ותמיכה , בנוסף יעדיה של החטיבה הם להוסיף קורסים חדשים. יחד ימנף את הדיון במזרח

ת פלטפורמה מתודולוגית וביקורתית לעצם הדיון במזרח ולהעלות תהיות לת, לנושאים חסרים בדיון העכשווי

  .על עצם צורות הארגון של נושאי מזרח ומזרחיות מתוך חשיפת אופני ההיסטוריוגרפיה בתחום

  

  .מרכז אליישר מציע מלגות לתואר ראשון כאופן נוסף של העצמה

   

ב את המינון הבינתחומי בין הקורסים השונים הרכבת החטיבה של כל סטודנט חייבת לכלול יעוץ כדי להרכי

  .בצורה טובה עבור כל סטודנט לפי תחומי עניינו ומטרותיו

  

  נקודות  14חטיבה של 

  

  08-6461334, 08-6479472: חביבה פדיה טל' אחראית החטיבה פרופ
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  חטיבה ללימודי המזרח התיכון

  )156סימן מחשב (

  מטרת החטיבה

מאפשרת לסטודנטים שברצונם להעשיר את ידיעתם על ארצות המזרח התיכון ללמוד נושאים החטיבה 

בתקופה שלמן צמיחת האיסלאם  -הסוציולוגיה והתרבות של האזור,הגיאוגרפיה,ההיסטוריה,מתחומי הדת

  .ועד ימנו

  

  ז"נק 14 – חטיבה רגילה בלימודי המזרח התיכון. א

  ז"נק      4מאנית                 'האימפריה העותמבוא למזרח התיכון ממחמד ועד עליית 

  ז"נק       4מבוא למזרח התיכון המודרני                                                                       

  ז"נק       6                                      בחירה                                                     ישיעור 1.5

                                                                                                                     ______  

  ז      "נק       14 כ               "סה                                                                                             

  

  )בלבד) 147(במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים ( ז"נק 28 –חטיבה מורחבת בלימודי המזרח התיכון . ב

  'שנה א

  ז"נק   4מאנית                       'ת ממחמד עד עליית האימפריה העות"מבוא למזה

  ז"נק   4                                      מבוא למזרח תיכון המודרני                               

  ז"נק   4מבוא לדת האיסלאם                                                                                

  'או ג' ב', שנה א

  ז"נק   4                 שיעור בחירה                                                                            

  ז"נק   4שיעור בחירה                                                                                             

  ז"נק   4שיעור בחירה                                                                                             

  

  'ג שנה

  ז        "נק   4                                                                                                       סמינר

  

                                                                                      

  כוןראה מערכת שעות של המחלקה ללימודי המזרח התי
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  חטיבה ללימודי העולם הקלאסי

  )157סימן מחשב (

  .מטרת החטיבה להקנות לתלמידים ידע במגוון רחב של נושאים הקשורים בתרבות הקלאסית

  :בחטיבה שלושה נושאי לימוד

  ארץ ישראל בתקופה הקלאסית  .א

  היסטוריה וארכיאולוגיה של העולם הקלאסי  .ב

  היהדות והעולם הקלאסי  .ג

  

טיבה מיועדת לתלמידי התכנית מחלקה ראשית בכל מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ומומלצת הח

  .ארכיאולוגיה וספרויות זרות, תולדות עם ישראל, כללית היסטוריה: לתלמידי המחלקות במיוחד

  

  :תכנית הלימודים

  ז"נק 14חטיבה מצומצמת 

  ארץ ישראל בתקופה הקלאסית: ' נושא א

  'שנה א

  ז"נק 8    בימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד, ד בהיסטוריה של עם ישראלקוי יסו

  ז"נק 2        שיעור בארכיאולוגיה קלאסית של ארץ ישראל

  'ג- 'שנים ב

  ז"נק 4        סמינר בהיסטוריה של ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד

  או

  ז"נק 4        סמינר בארכיאולוגיה קלאסית של ארץ ישראל

              _____  

  ז"נק 14  כ"סה                        

  ארכיאולוגיה ופילוסופיה של העולם הקלאסי, היסטוריה: 'נושא ב

  'שנה א

  ז"נק 4          קווי יסוד להיסטוריה של העת העתיקה

  ז"נק 6        או מבוא כללי לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי/ו

    או מבוא לפילוסופיה עתיקה/ו

  'ג- 'שנים ב

  ז"נק 4          העתיקה ס בהיסטוריה של העת"פרו

  או

  ז"נק 4          סמינר בהיסטוריה של העת העתיקה

  או

  ז"נק 4          סמינר בארכיאולוגיה קלאסית

  ___            או

  סמינר בפילוסופיה עתיקה

  ז"נק 14  כ"סה                                                          
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  היהדות והעולם הקלאסי: 'נושא ג

  'שנה א

  ז"נק 4          סטוריה של העת העתיקהקווי יסוד להי

  קריאת מקורות בהיסטוריה של עם ישראל בימי הבית השני

  ז"נק 4          ותקופת המשנה והתלמוד

  

  'ג- 'שנים ב

  ז"נק 4          שעור בהיסטוריה של העת העתיקה

  סמינר בהיסטוריה של עם ישראל בימי בית שני 

  ז"נק 4          ותקופת המשנה והתלמוד

            _____  

  ז"נק 14  כ"סה                                                              

  או בשפה הרומית/החטיבה ממליצה לתלמידיה ללמוד קורס בשפה יוונית ו

  .נקודות זכות לפחות 8בהיקף של 

  האוסטינובר יוליה "ד: יועצת החטיבה
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  גרמניים-חטיבה ללימודים אוסטרו

  )163: בסימן מחש(

  

מטרת החטיבה להקנות לתלמידים ידע במגוון רחב של נושאים הקשורים בתרבות ובהיסטוריה של 

שנות ניסיון תרבותי יהודי  2000 - בזיקה ל, אוסטריה ובאזורים דוברי הגרמנית במרכז אירופה, גרמניה

. וח והחברההחטיבה מיועדת לתלמידי התואר הראשון בכל המחלקות של הפקולטה למדעי הר. גרמני

כמו כן תהיה אפשרות . אומנות וקולנוע, פילוסופיה, מוסיקה, ספרות, הקורסים יכללו לימודי היסטוריה

  .פסיכולוגיה וחינוך, מדעי ההתנהגות, מדעי המדינה, לבחור בקורסים מתחום הסוציולוגיה

  :החטיבה תציע קורסים ללימוד השפה הגרמנית למתחילים ולמתקדמים

  

  דרישות החטיבה

  נקודות זכות 14

  

  'שנה א

  ז"נק 2        שיעור מבוא

  ז"נק 4  )מתקדמים* חובה קורס מתחילים (ית כשפה זרה גרמנ

  

  'שנה ב

  ז"נק 4        קורס מתקדם

  

  'שנה ג

  ז"נק 4        סמינר

  

  

  

  .ז"נק 8קורס בשפה הגרמנית ניתן ללמוד מקסימום *   

  )ז"נק 4. (של הקורס יירשם בלימודים כלליים חלק אחד
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  ה ללימודי מגדר ביטח

  )165סימן מחשב (

  

ידע  יתחומני פ עלרש פתמה רקמח םותח וינה -  הרבחב המיניםבין  םסיחיה כתרמע - וא חקר המגדר

ברה חמגדר ב של ניםום השוייליהג את ןלבחומנת  ונות עלמגו תלוגיווודמתוש בימשה שועו וניםש

  . יתות האנושרבובת

את  וןלבח ניתןבהן  ות לדרכיםי/יםדעו הסטודנטויתו דים בחטיבהמהנל השונים םיסרת הקורגבמס

, יםסופוילפ יםטקסט של תדשחומ ת קריאהומצעבא מגדר לשבה יפקטסמפרנים והש עדיה יתחומ

 סיםקור. 'כדוכלכלה , פוליטיקה, ות אמנ, פרותס, דתה יות בתחוםזמרכ יצירות, ריםוסטה ריםחקמ

 תיועושממ תיות בעלותברח ותריקטגוכ" ותישנ"ו" ותיגבר" תוצרונ בהםנים פוהא דו עלעמי םיאחר

קת לוח זרתן נגהפי לעוד יסה ותהנח נווייד. קוםמול ןזמל תנים בהתאםשהמ םותיירבת יםפיינאומ

 יםכהדר חו מגווןותינו. ות ובחברות שונותופתקים בלנש בריםין גב רהבחב םישאבמוה חוהכ, םדיקיתפה

  . שדמח םוביצלעו יהןי חיתנא םע ותמודדהתל, יהורסטהיה ורךלא, יםשנ נות שלשוצות קבו נקטובהן 

  

  ז"נק 14 –חטיבה מצומצמת  .1

  'שנה א

  ז"נק   4  )סמסטריאלי(  קורס חובה

  ז"נק  4-2  )סמסטריאלי או שנתי(  בחירהקורס 

  ז"נק  6-8  כ"סה    

  'וג' שנה ב

  ז"נק  8-6    קורסי בחירה 2

    ז"נק  14  כ"סה    

  

  ז"קנ 28 –חטיבה מורחבת   .2

  . הלימודים יתפרשו על פני שלוש שנים

  

  'שנה א

  ז"נק   8  )'סמסטר א(  שני קורסי חובה

  _  )'ב סמסטר(  

  ז"נק  8  כ"סה    

  ' שנה ב

  ז"נק   4  )סמסטריאלי או שנתי(  קורס חובה

  ז"נק  8  )סמסטריאלי או שנתי(  שני קורסי בחירה

  _  )סמסטריאלי או שנתי(  

  ז"נק  12  כ"סה    

  ' שנה ג

  ז"נק  4  )סמסטריאלי או שנתי(  קורס בחירה

  ז"נק  4  )סמסטריאלי או שנתי(    סמינר

  ז"נק  8  כ"סה    
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  . במסגרת הסמינר הניתן על ידי החטיבה כל התלמידים חייבים לכתוב עבודת סמינר

  .לא ניתן להמירה על ידי עבודה שתכתב במסגרת סמינר שניתן במחלקה אחרת

  

  .65ממוצע בכל הקורסים תנאי מעבר משנה לשנה ציון : הערה

  

  :ראש החטיבה

  6477953: טל. 72בניין , 361חדר, כללי. א.בכלב המחלקה ל-הנרייט דהאן' דר

  : בהטיחה צותעוי

  6472054: טל. 72בניין , 336חדר , המחלקה למדעי ההתנהגות, ר שרית הלמן"ד

  

 במסלולות החטיבה וימודים מופצת לקראת מועדי הרישום על ידי יועצלשל תוכנית העות כת שמער

   .תחומיים- ללימודים רב
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   באגדה והלכה חטיבה

  )168סימן מחשב (

  

בחטיבה . החטיבה מוצעת מתוך הכרה במרכזיותן של האגדה וההלכה בעיצוב התרבות היהודית לדורותיה

  :מגוון קורסים בנושאים הבאים

  ).כתבי כת מדבר יהודה ועוד, ונייםהספרים החיצ(מקראית לזרמיה השונים - ספרות בתר •

 ).מדרשי הלכה ועוד, מדרשי אגדה, תלמוד, משנה(ספרות התלמוד והמדרש  •

 ).שאלות ותשובות ועוד, ספרות פסקים(ספרות הלכתית שלאחר התלמוד  •
  

י "וניתנים ע) היסטוריים ועוד, הגותיים, לשוניים, ספרותיים(נושאים אלה נלמדים בשילוב של כלי מדע שונים 

מקרא , לשון עברית, היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, מחשבת ישראל: מרצים מהמחלקות הבאות

  .ומזרח קדום

  

  )ז"נק 28(מבנה חטיבה מורחבת   )ז"נק 14(מבנה חטיבה רגילה 

  ז"נק 4 -* קורס מבוא

  ז"נק 10 –קורסי בחירה 

  *שני קורסי מבוא

  ז"נק 16 –קורסי בחירה 

  ז"נק 4 -** סמינר 

  

  :קורסי מבוא* 

  ל וספרותה"מבוא למחשבת חז -   

  תלמוד -   

סטודנט בחטיבה המורחבת ילמד את שני . ל"בחטיבה רגילה יבחר הסטודנט אחד מתוך שני הקורסים הנ

  .הקורסים

  

רישום לסמינר רק לאחר שמיעת קורסי מבוא ורוב . בחירת הסמינר בתיאום עם יועץ החטיבה: סמינר**  

  .קורסי הבחירה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



375 
 

  חטיבה במינהל עסקים

  )166סימן מחשב (                                                          

  

קורסים מקביליםז"נק שם הקורס

 .מבוא לכלכלה לניהול, מבוא לכלכלה ללא כלכלנים3 *מבוא לכלכלה בסיסי 
מבוא להתנהגות 

 ארגונית
יסודות התנהגות ארגונית3

עקרונות השיווק3 ות השיווקיסוד

 3 ***מערכות מידע
יסודות הניהול3 יסודות ניהול הייצור

 3 **יסודות החשבונאות
 3 **יסודות המימון

קורסי בחירה להשלמת 

 ז"נק 28
6 

 28כ"סה
  

  

 3 דיני עסקים
 3 ניהול משאבי אנוש
 3 פסיכולוגיה לניהול
 3 כלכלה ניהולית
 3 ולאתיקה לניה

 3 ניהול פרויקטים
 3 סטטיסטיקה לניהול

 1 כתיבה עסקית 

   
  

  " יסודות הכלכלה מאקרו" - ו) ז"נק 3" (יסודות הכלכלה מיקרו: "במקומו ניתן ללמוד את הקורסים* 

  ).ז"נק 3(   

  ז"נק 3מי שלמד קורס זה במסגרת אחרת ילמד קורס בחירה נוסף בהיקף של ** 

  "שימושי מיקרו מחשב"ניתן ללמוד את הקורס  במקום קורס זה*** 

  

  הערות

במכללת ) לשעבר כללי. א.ב( תחומיים-רבהחטיבה מיועדת רק לתלמידים הלומדים במסלול  ללימודים 

על התלמידים לעמוד בתנאי הקבלה של המחלקה ( .למינהל עסקים וכלכלהבהרכב החטיבות . אחוה

  ). לכלכלה
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 חטיבה ללימודי פולקלור
  )169מחשב  סימן(

  :מטרות החטיבה

   , פולקלור יהודי: לערוך היכרות עם חומרי פולקלור מתרבויות שונות בעיקר אלו הפועלות בישראל. א
  .ופולקלור בדואי, פולקלור ערבי     

  אוריות ואסכולות יפי ת-להקנות לתלמיד כלי מחקר אנליטיים להתמודד עם חומרי הפולקלור על.  ב
  .היקהפולקלוריסטבמדע ת המקובלו     

  

  :מסלולי לימוד 3החטיבה לפולקלור כוללת 

 מעשיות , סיפורים אישיים, אגדות קדושים, מיתוסים ועלילות גבורה, סיפורי עם: ספרות עממית ולשון.  א
  לשונות יהודיות. שירי ערש וקינות, בלדות, שירה וזמר, חידות ופתגמים, בדיחות ואנקדוטות ,קסם      

  ).יידיש, לדינו(      

  מנהגים סביב מחזור , משחקים, עם- ריקודי, חגים, פולחן, טקסים: מנהגים וטקסים עממיים, אמונות.  ב
  .רפואה עממית, מגיה, דמונולוגיה, החיים ומחזור השנה      

 , מוזיאונים, תלבושות, קמיעות,תשמישי קדושה:  מוסיקה ותיאטרון, תרבות חומרית, אמנות עממית.   ג
  .תיאטרון עממי, ליתורגיקה, מוסיקה       

  

  :שעורי השלמה

  .תלמידי כל המחלקות יחויבו בשיעורי השלמה במידה ושיעורי החטיבה חופפים לשיעורים במחלקותיהם

  

  מבנה הלימודים

  ז"נק 28 - חטיבה מורחבת 

  

  '  שנה א

  ז"נק 4            שנתי –מבוא לתרבות עממית 

  ז"נק 2                            'חלק א )ובהשעור ח(שיטות מחקר בעבודת שדה 

                   -------  

  ז"נק 6                  

  'שנה ב

  ז"נק 2          'חלק ב –שיטות מחקר בעבודת שדה 

  ז"נק 4  מרוכז - ) 'חובה לשנה ב(קריאה בטקסטים תיאורטיים : חקר הפולקלור

  ז"נק 4    ס הוא קורס סמסטריאלי "הפרו. ז"נק 4כ "סה -   X 2 ס"פרו

  ז"נק 4          עורי בחירה מהמסלולים השוניםשי

                   --------  

  ז"נק 14                  

  'שנה ג

  ז"נק 4                  סמינר

  ז"נק 4          שיעורי בחירה מהמסלולים השונים

                   ---------  

  ז"נק 18                  

  ז"נק 28כ "סה          
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  ז"נק 14  - חטיבה מצומצמת 

  ז"נק 4          שעור חובה - העממית  מבוא לתרבות 

  ז"נק 2               בלבד' א סמסטר )או שעור מתודולוגי אחר(שיטות מחקר בעבודת שדה 

  ז"נק 4    ז"נק 2= ס הוא סמסטריאלי  "כל פרו. ז"נק X 2  =4 ס"פרו

  ז"נק 4          שעורי בחירה מהמסלולים השונים

  ז"נק 14                  

  .החטיבה ניתן לסיים את הלימודים בשנתיים באישור מרכז: הערה

  

            :מרכזת החטיבה

 talex@bgu.ac.il  תמר אלכסנדר' פרופ
08-6461775 המחלקה לספרות עברית  

  

  

  :מזכירת המחלקה

  08-6461131 –אילנית כהן 

 ilcoh@bgu.ac.il  - אימייל 
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  בה למחשבה מדינית חברתית חטי

  )171סימן מחשב (

  

  )ז"נק 28(כחטיבה מורחבת  

  'שנה א תחובו

                                                  ז"נק2          מטאפיסיקה -  וסופיהללפימבוא   

  ז"נק 2                 אתיקה ופילוסופיה מדינית –מבוא לפילוסופיה    

 ז"נק 4      )'ב- 'א(קריאה וכתיבה  –תרגיל במבוא לפילוסופיה 
  ז"קנ 4          )'ב-'א(לפילוסופיה יוונית  מבוא

  )ז"תפות בתרגיל אופציונלית ואינה מקנה נקתהש(

  ז"נק 4            למחשבה מדינית אמבו

  'ת שנה בחובו

  ז"נק 3          מבוא לפילוסופיה מדינית

  ז"נק 3        מבוא לפילוסופיה של מדעי החברה או/ו

  ז  "נק 3        א לפילוסופיה של המשפט מבו או/ו

  'ג ת שנהחובו

  ז"נק 3          ר אחד לפי בחירת התלמידנסמי

  ז"נק 6              שעורי בחירה

  

  )ז"נק 14(בה מצומצמת חטיכ

  'ת שנה אחובו

  ז"נק 4          )'ב-'א(לפילוסופיה יוונית  אמבו

  )ז"ואינה מקנה נק תאופציונאליתפות בתרגיל תהש(

  ז"נק 4            למחשבה מדינית אמבו

  'ת שנה בחובו

  ז"נק 2      אתיקה ופילוסופיה מדינית –מבוא לפילוסופיה  

  ז"נק 2          מבוא לפילוסופיה מדינית

  )ז"ואינה מקנה נק תאופציונאליתפות בתרגיל תהש(

  'ת שנה גחובו

        ז"נק 2          בחירה סמסטריאלי רשעו

      

  

  

  .נא עיינו בפרק של המחלקה לפילוסופיה –בחינות וציונים , תנאי השתתפות מעבר וסיום

  .לוסופיה דו מחלקתי אינו רשאי ללמוד חטיבה זותלמיד הלומד פילוסופיה בתכנית מחלקה ראשית או פי
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  חטיבה ללימודי תקשורת

  )173:סימן מחשב(

  

  יעדים .1

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

יסיים וכלים לצריכה נבונה בכללם מושגים בס, עיונילהקנות ידע  אמוריםהחטיבה לימודי . התופעות הנכבדות

ייחודה של התוכנית בכך שהיא עוסקת בהיבטים מוסדיים וטכנולוגים של אמצעי התקשורת . תקשורתשל 

  . תיחברי ותרבותהמגוונים בהקשרם ה

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

  . משרד יחסי ציבור או סוכנות פרסום, תחנת שידור, ה עיתוןיהיה ז, מארגוני תקשורת

  

  תנאי קבלה .2

  ).פסיכומטרי+ ציוני בגרות ( 500או סכם   500הלימודים ותנאי הקבלה הם ציון פסיכומטרי . א 

  .חלק מהקורסים פתוחים גם ללימודים כלליים.  ב

  יוכלו, כלליים תלמידים שלמדו קורסים בתקשורת בשנים קודמות במסגרת לימודים.  ג

  .לעבור ללימודים בחטיבה     

י תלמידים שעברו לחטיבה "כל נקודות הזכות שנצברו בקורסים לתקשורת במסגרת לימודים כלליים ע.  ד

  .ייחשבו לזכותם כלימודים בחטיבה, ללימודי תקשורת

   

  מבנה הלימודים .3

  , קורסי חובה חמישהמורכבים מ ו הם"והחל משנת הלימודים תשס ז"נק 28היקף הלימודים בחטיבה הוא 

  . )5411= או בקיצור ( סדנא, אחד וקורס מעשי אחד סמינר, קורסי בחירה ארבעה

  .שנים שלוש תמשכיםהלימודים מ

  

  ; התקשורת מפת; היסטוריה של אמצעי התקשורת; כוללים מושגי יסוד בתקשורת קורסי חובה

  .דיני תקשורת; חברה ותקשורת בישראל

  

  )ז"נק 28(חטיבה /משניתתוכנית מחלקה 

  'שנה א

  ז"נק   2      היסטוריה של אמצעי התקשורת    1חובה 

  ז"נק  2        מפת התקשורת בישראל    2חובה 

  ז"נק  2        מושגי יסוד בתקשורת    3חובה 

  ז"נק  6  כ"סה              

  

  'שנה ב

  ז"נק   2          דיני תקשורת    1חובה 

  ז"נק   6          קורסי בחירה מתקדמים  2

  ז"קנ  8  כ"סה              
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  'שנה ג

  ז"נק  2        תקשורת וחברה בישראל    1חובה 

  ז"נק   4            )שנתי(    סמינר 1

  ז"נק   6          קורסי בחירה מתקדמים 2

  ז"נק  2                סדנא 1

    ז"נק  14  כ"סה              
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  והמזרח הקדום ארכיאולוגיה, חטיבות במחלקה למקרא

  

  )175ימן מחשב ס(מקרא ב החטיב  .1

  ז"נק  2    נוסח המקרא תולדות  

  ז"נק  4    המקרא התהוות ספרות  

  ז"נק  4    טקסט מקראי  

  ז"נק  4    לבחירה מהמערכת סוגיות 

      _______  

  ז"נק  14  כ"סה    

  

  ר שמיר יונה"ד: יועץ החטיבה  

  י להמיר חלק מן הקורסים המוצעים בקורסים אחרים הניתנים במחלקה שאהיועץ ר*

  

  )176סימן מחשב (בהיסטוריה מקראית חטיבה   .2

    ז"נק  4    בתקופת המקרא ישראל תולדות

  ז"נק  4    קריאת מקורות או סוגיה  

  ז"נק  6    סוגיות לבחירה מהמערכת

      ________  

  ז"נק  14  כ"סה    

  

  שמיר יונה ר "ד: יועץ החטיבה         

  

  )177סימן מחשב (חטיבה בארכיאולוגיה   .3

    

  /ארץ ישראל וסוריה מבוא לארכיאולוגיה של  

  ז"נק  4  'א  שנה  ארכיאולוגיה פרהיסטורית  

    /מעבדה למבוא לארכיאולוגיה  

    ז"נק  2  'א  שנה  תרגיל   

  ז"נק  8  'ג- 'ב  שנים  מונוגרפיה        

        ______  

  ז"נק  14  כ"סה      

  

    

  יצחק גלעד' פרופ: יועץ החטיבה  
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 חטיבה בספרות עברית

  )178סימן מחשב (

  

רבית בין רת החטיבה לספרות עברית בחירה מוצעים להלן נועדו לאפשר ללומדים במסגהמסלולים המ

  . החל בהכרה כללית בתחום וכלה בהתמקדות במדורים ובנושאים מיוחדים, אפשרויות שונות

  .בלבד' ז יש להשתתף בסמסטר א"נק 2בשיעורי בחירה המקנים . ז"נק 14כל תלמיד חייב לצבור 

  

  :כללי נושא  .1

  ז"נק  8  לבחירת הסטודנט ואותמב  .2

  ז"נק  4  שעור בחירה  

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק   2  שעור בחירה  

  

  הספרות העברית החדשה נושא  .2

  ז"נק  4  מבוא לסיפורת  2.1

  2 X ז"נק  4  ס בספרות עברית חדשה"פרו  

  ז"נק  2  שעור בחירה  

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק  4  סמינריון בספרות עברית חדשה  

  :או

  ז"נק  4  מבוא לשירה  2.2

  2 X ז"נק  4  בספרות עברית חדשה ס"ופר  

  ז"נק  2  שעור בחירה  

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק  4  סמינריון בספרות עברית חדשה  

   :או
  ז"נק  4  מבוא לסיפורת  2.3

  ז"נק  4  מבוא לשירה

  ז"נק  4  שעור בחירה

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק  2  שעור בחירה

  

  ספרות עממית נושא  .3

  ז"נק  4  דרש ועד החסידותמספרות המ: מבוא היסטורי  3.1

  2 Xז"נק  4  בספרות עממית ס"פרו  

  ז"נק  2  שעור בחירה  

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק  4  שעור בחירה  

    :או

  ז"נק  4  מספרות המדרש ועד החסידות: מבוא היסטורי  

  ז"נק  4  שעור בחירה  

  ז"נק  4  שעור בחירה  

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק  2  שעור בחירה  
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  הביניים-שירת ימי נושא  .4

  ז"נק  4  הביניים- ימיב ה העבריתמבוא לשיר  4.1

  2 X ז"נק  4  הביניים-ס בשירת ימי"פרו  

  ז"נק  2  שעור בחירה  

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק  4  הביניים- סמינריון בשירת ימי  

    :או

  ז"נק  4  הביניים- ימיב ה העבריתמבוא לשיר  4.2

  ז"נק  4  שעור בחירה  

  ז"נק  4  שעור בחירה  

  ז"נק 14כ "סה    ז"נק  2  שעור בחירה  

  

  ז "נק 10תלמיד בחטיבה חייב ללמוד מבוא אחד מתוך ארבעת קורסי המבוא ועליו לצבור 

  .20-עד המאה ה 19- מבוא היסטורי לספרות עברית חדשה המאה ה. או הקורס/מתוך קורסי הבחירה ו
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  במחשבת ישראל חטיבה

  )180סימן מחשב (

  

  

  חטיבה במחשבת ישראל

מקובלים ובעלי , ודים במחלקה למחשבת ישראל מפגישים את התלמידים עם יצירותיהם של פילוסופיםהלימ

, מוסר, טבע העולם והאדם, תורת האלוהות: כגון(שחיבוריהם העוסקים בנושאים שונים , הלכה ומדרש

בתכנית . תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קדם ועד לימינו, )טעמי המצוות ועוד, בעיית הרע, גאולה

  . הלימודים דגש על פרשנות הטקסטים הקלאסיים בהגות היהודית

  

  :במחלקה ארבעה מדורים

  

, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית  והמדרשית, זרמים רוחניים בימי בית שני - אגדה והלכה.   א

  . סידור התפילה ועוד, מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה

      

ספר הכוזרי , המחשבה היהודית מימי הרב סעדיה גאון ועד לשפינוזה - יהודית בימי הבינייםפילוסופיה .   ב

  . נוצרי ועוד-ספרות הפולמוס היהודי, פרשנות פילוסופית למקרא, ם"ל ומורה נבוכים לרמב"לריה

 
וקבלת  ספר הזוהר, תורת הסוד של חסידי אשכנז, ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה -  תורת הסוד.    ג

  . החסידות ועוד, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, שבתאות, י"האר

  

המחשבה , המחשבה היהודית מתקופת מנדלסון וההשכלה ועד היום -  מחשבה יהודית בעת החדשה.    ד

  . המחשבה החילונית ועוד, המחשבה הדתית המודרנית לזרמיה, הלאומית והציונית

  

  

  )ז"נק 14( מבנה תכנית הלימודים

  )ה/לפי בחירת התלמיד(' ר אמדו

  )ז"נק 4(קורס מבוא  1

  )ז"נק 8(קורסי בחירה  2

  

  )ה/לפי בחירת התלמיד(' מדור ב

  )ז"נק 2(בלבד ' קורס מבוא סמסטר א
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  חטיבה בפילוסופיה

  )181סימן מחשב (

  ז"נק 14  -לימודים  תכנית

  

  'ת שנה אחובו

  ז"נק 4  )'ב-'א(לפילוסופיה  אמבו

  ז"נק 2  'קריאה וכתיבה  א: לפילוסופיהל במבוא יתרג

  'ת שנה בחובו

  ז"נק 4  )'ב-'א(מדקארט עד קאנט : סופיה חדשהפילו

  )ז"תתפות בתרגיל אינה חובה ואינה מקנה נקשהה(

  'ת שנה גחובו

  ז"נק 4  ר אחד או שני שעורי בחירהסמינ

  

  .פילוסופיהנא עיינו בפרק של המחלקה ל –בחינות וציונים , תנאי השתתפות מעבר וסיום

  

רשאי ללמוד   אינותלמיד הלומד במחלקה לפילוסופיה  בתוכנית מחלקה ראשית או פילוסופיה דו מחלקתי 

  :את החטיבות  הבאות

  )171(החטיבה למחשבה מדינית חברתית 
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  היסטורי-תרבותי- הנצרות הקדומה בהקשר דתי

  ) 186 סימן מחשב(

  

  ז"נק 14חטיבה 

  .רומית - מתמקדת בראשית הנצרות וצמיחתה על רקע העולם היהודי והפאגאני בתקופה ההלניסטית החטיבה

  

  )ז"נק 8(קורסי חובה  —ב - שנים א

  מבואות היסטוריים) 1(

  ז"נק 2                         מבוא לתולדות עם ישראל  בימי הבית השני     

  או    

  דמבוא לתולדות עם ישראל בתקופת המשנה והתלמו    

      

  ז"נק 2                                       יוון —מבוא לעת העתיקה     

  או    

  רומי —מבוא לעת העתיקה     

  

  מבוא לברית החדשה ולנצרות הקדומה) 2(

  ז"נק 2                                                                מבוא כללי     

  ז"נק 2                                                              טקסטים מרכזיים     

  

  ז"נק 6                                                                           קורסי בחירה —ג -שנים ב

  

  הקאנון היהודי והקאנון הנוצרי

  פרשנות המקרא בברית החדשה

  התפילה בברית החדשה

  המשלים בברית החדשה

  ים החיצונייםמבוא לספר

  מבוא לספרות קומראן

  נוצרים במאות הראשונות לספירה-מקורות ליחסי יהודים

  הספרות האפוקליפטית הקדומה

  תנועות משיחיות בימי הבית השני

  כתות בימי הבית השני

  המדינה החשמונאית

  ארכיאולוגיה ואמנות: כנסיות ובתי כנסת

  מבוא לארכיאולוגיה קלאסית

  ז"נק 14כ "סה                                                                       

  

  פרופסור ציפי טלשיר : יועצת החטיבה

6510669/6461035   ztalshir@bgu.ac.il  
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  ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית חטיבה

  )187 סימן מחשב(

  

  החטיבה  יעדי

האיחוד האירופי . למיות גוברת בהתמדהעל סוגיות עוה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי השפעת

  . הגוש הכלכלי השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה בעולם, גוש האוכלוסין השלישי בגודלוהוא 

 
. לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת בתחומים שונים

מכאן . שראל ולה גם השפעה פוליטית מרכזית על ישראלאירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של י

  . תרבות וכלכלה, חברה, פוליטיקה: יבשת אירופה על כלל נדבכיהעם החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה 

  

התהליכים להבנת מיומנויות  הלמשתתפים ב חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית תקנה

ת ומערכת יחסיה עם האירופיוהחברה המשטר בחינה מעמיקה של המתרחשים על היבשת האירופית תוך 

  .מדינת ישראל

  

  ) ז"נק 28(מבנה החטיבה 

  'שנה א

  ז  "נק 4  -     קורס מבוא

    ז"נק 4  -     קורס בחירה

  

  

   ' שנה ב

    ז"נק 8  -     קורסי בחירה

  

  'שנה ג

  ז"נק 4  -    קורס בחירה

  ז"נק 4  -      סמינר

  

  ז"נק 4  -           ***שפה אירופית

  יש ללמוד עד סיום לימודי החטיבה_

  ז"נק 28         כ"סה

  

 רב תחומייםללימודי פוליטיקה וחברה אירופית מיועדת גם לסטודנטים הלומדים במסלול ללימודים חטיבה * 

  . בפקולטה למדעי הרוח והחברה

  .  סטודנטים 30ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית יתקבלו עד לחטיבה ** 

בחישוב , אף על פי כן. ז בלימודי השפה הזרה"נק 8 -נטים הלומדים באחד מקורסי השפות מחויבים לסטוד ***

ז בלבד "נק 4הכללי לימודי שפה זרה בחטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית יקנו לסטודנטים 

  .ז נוספות יכללו במסגרת הקורסים הכלליים"נק 4-ו

ז "נק 12. החטיבהי "ז ממגוון הקורסים המוצעים ע"נק 16יידרשו ללמוד סטודנטים הלומדים בחטיבה ****

  .  י המחלקות הרלבנטיות ובאישור יועצת החטיבה"נוספות ניתן יהיה לבחור ממגוון הקורסים המוצעים ע
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  וחברה אירופית  הללימודי פוליטיק תוכנית חטיבה

  

  : קורס מבוא

  

  סמסטר   מרצה   מחלקה  ז"נק  קורס

ישראל , ופיהאיחוד האיר

  והקהילות היהודיות

  'א  ר שרון פרדו"ד  פוליטיקה וממשל  4

  

  . לפחות בקורס חובה 70הנו ציון מעבר תנאי **

  : קורסי בחירה

  

  סמסטר  מרצה   מחלקה  ז"נק  קורס

תולדות החריג : עלובי החיים

  )19-20מאות (האירופי 

  

  שנתי  ר יאיר זלטנרייך"ד  פוליטיקה וממשל  4

ר חביאר דה לה "ד  פוליטיקה וממשל  4  )1948-2008( ספרד- יחסי ישראל

  פווארטה

  שנתי

  שנתי  ר שרון פרדו"ד  פוליטיקה וממשל  4  משפט בינלאומי פומבי

: כאשר מזרח פוגש את המערב

-פוליטיקה של הבלקנים במאה ה

20  

  

-אלמה ורדרי' גב  פוליטיקה וממשל  4

  קסלר

  'ב

  

  : סמינרים

  

  סמסטר  מרצה   מחלקה  ז"נק  סמינר

  שנתי  רנה פוזננסקי' פרופ  פוליטיקה וממשל  4  התרבות הפוליטית הצרפתית 

מדיניות החוץ האירופית ואגן הים 

  *התיכון

  

  שנתי  ר שרון פרדו"ד  פוליטיקה וממשל  4

  

  . 2009-2010ע "ל תש"הקורס ייפתח בשנה* 

  

  

  

  :  אירופית המוצעים מטעם הפקולטה למדעי הרוח והחברהשפה  יקורס

  

    . לטינית ,לדינו ,יוונית ,איטלקית ,רפתיתצ ,גרמנית
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  החטיבה לספרויות יהודיות

  ) 189 סימן מחשב(

  

  .המחלקה לספרות עברית בשיתוף עם המחלקה לספרויות זרות ובלשנות והמחלקה ללימודי מזרח תיכון

  :מטרות

  הרחבת הידע בספרויות יהודיות .א

 בחינת המושג מהי ספרות יהודית .ב

 ת במסגרת רחבההבנת הספרות היהודי .ג

  בחינת הקשרים והזיקות בין ספרויות יהודיות שונות .ד

  

  מבנה התכנית

  )יהודית-ערבית, לאדינו, יידיש(יצירה יהודית בשפות יהודיות ) א: (בחטיבה שני נתיבים

  )'גרמינית וכו, צרפתית, אנגלית(יצירה יהודית בשפות הסביבה ) ב(                                   

  

  : ה מציעה כמה תכניות לימודהחטיב

  ז"נק 28חטיבה מורחבת  

  ).3-בלבד מתוך ה 1יש לבחור נושא (נושאים  3-ז הניתנת ב"נק 14וחטיבה מצומצמת 

  

  ז"נק 28חטיבה מורחבת  

  ' שנה א: שעורי חובה

  :מבואות

  ז "נק 2   ב"מבוא לספרות יהודית בארה

  ז"נק 2   מבוא לספרות יהודית באירופה

  ז "נק 2     לאדינומבוא לספרות 

  ז "נק 2     מבוא לספרות יידיש 

  

  'שנה ב: שעורי חובה

  ז "נק 4                 )                 2(ם  סי"פרו

  'שנה ג :שעורי חובה

        ז"נק 4סמינריון                                          

  ז"נק 4-8)  שנות הלימוד 3לאורך (שעורי בחירה 

  ז"נק 4-8                                    שפה           

  

  ז"נק 14ספרות לאדינו   –בנושא 

  שעורי חובה-'שנה א

  ז "נק 2)  ב או לספרות אירופה"מבוא לספרות ארה(מבוא לספרויות יהודיות  1

  ז"נק 2מבוא לספרות לאדינו                           

  'שנה ב

  ז"נק  4                      ס                            "פרו

  ז"נק 4       שפה                                  - לאדינו



390 
 

  ז  "נק 2שעור בחירה                                    1

                   

  ז"נק 14ספרות יידיש    – בנושא

  שעורי חובה -'שנה א

  ז "נק 2)  לספרות אירופה ב או"מבוא לספרות ארה(מבוא לספרויות יהודיות  1

  ז"נק 2 יידיש                         מבוא לספרות 

  'שנה ב

  ז"נק  4ס                                              "פרו

  ז"נק 4שפה                                      -יידיש 

  ז"נק 2שעור בחירה                                   1

  

  ז"נק 14ספרות יהודית בלשונות הסביבה    –מצומצמת חטיבה 

  שעורי חובה-'שנה א

  ז"נק 2         ב"מבוא לספרות יהודית בארה

  ז"נק 2         מבוא לספרות יהודית באירופה

  'שנה ב

  ז"נק  4         ס                                         "פרו

  ז"נק  4 )               באישור יועץ התכנית(שפה 

  ז  "נק  2      שעור בחירה                                  

                                      

  תנאי קבלה 

- רבתלמידים הלומדים במסלול ללימודים ו החטיבה מיועדת לתלמידים הלומדים בתכנית מחלקה ראשית

  .  ירכיבו את תכנית לימודיהם מצירוף של כמה חטיבות תחומיים

  

  

  08-6428323תמר אלכסנדר ' פרופ: ראש החטיבה

  08-6461131החטיבה תנוהל דרך מזכירות המחלקה לספרות עברית   : מזכירות
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  במדעים וטכנולוגיה החטיב

  )195סימן מחשב (

  

  ז"נק 28חטיבה בהיקף 

  

 11.50כ "סה(קורסי חובה 

  )ז"נק

  

  הרצאה  ז"נק

  )ש"ש(

  תרגול

  )ש"ש(

  ותנתמחלקה נ

  מתמטיקה  2  4  5  א ואלגברה"חדו

  פיסיקה  2  3  4  מבוא לחקר ביצועים

  פיסיקה  1  2  2.5  מבוא למערכות מידע תקשורת

קורסי בחירה באישור ועדת 

  הוראה

16.5        

    28  28  28  :כ"סה                                         

  

  :הערות

  דת הוראהניתן להחליף קורס חובה בקורס מקביל באישור וע

  .אחרת ניתן להחליף בקורסי בחירה) מחלקה או חטיבה(קורס חובה הנלמד במסגרת 

  

  .הלימודים בחטיבה מותנים באישור מיוחד
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    עבודות

  :י התלמידים יהיו כדלקמן"מומלץ שתאריכי מסירת העבודות ע. 1

  .שבועות מתום הסמסטר 5תוך  - עבודות רגילות   .א  

  .לספטמבר של אותה שנה בה נלמד הסמינר 30- עד ה - עבודת סמינר  . ב  

2.  

  ה של אבדן   למקר(עד לקבלת הציון , המוגשת למרצה חייב להשאיר לעצמו עותק מכל עבודהכל סטודנט  .א

  .אין להעביר עבודות בדואר אלקטרוני). העבודה       

  התלמיד יקבל אישור. עבודות בהיקף פרוסמינר וסמינר תימסרנה אך ורק באמצעות מזכירות המחלקה .ב

  .לתאריך מסירת העבודה משקל באישור הזכאות לתואר. בכתב על הגשת העבודה ותאריך ההגשה       

  בדצמבר של השנה בה 1-שאית לתת הארכת זמן להגשת העבודה עד לועדת הוראה מחלקתית ר .ג

  . נלמד הקורס              

  הדבר יהווה עבירת משמעת ושני  -חל איסור מוחלט להגיש  אותה העבודה בשני קורסים שונים .   ד       

  .הקורסים יפסלו לסטודנט ויירשם לו ציון אפס בשניהם            

  .מיום המסירה) יום 60(להחזיר את העבודה הבדוקה תוך מקסימום של  חודשיים המורה חייב .  ה 

  העתק מאישור מסירת העבודה מהווה אישור לתאריך סגירת התואר באם זוהי המטלה האחרונה  .   ו 

  .של הסטודנט              

  . רסום הציוןימים מיום פ 3תלמיד הרוצה לערער חייב להגיש את ערעורו תוך  –ערעור על עבודה  .ז

  .הערעורים יוגשו בכתב. תוצאות הערעור על עבודה יש לפרסם תוך שבועיים               

  .שבועייםתוך  המורה חייב להגיב בכתב על כל ערעור   

. יציין מה הציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי, אם החליט המורה לשנות את ציונו של התלמיד

  .השינוי מותנה באישור ועדת ההוראה של המחלקה או יחידת הלימוד שאליה רשום התלמיד

  ולא רק הסעיפים שאליהם , תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהעבודה  כולה תיבדק מחדש       

  כל עוד לא התפרסמו , ציון שהתפרסם הינו סופי גם אם התלמיד מערער עליו .התייחס בערעורו               

  .עלול להיות נמוך מהציון המקורי, הציון הסופי לאחר הערעור .תוצאות ערעורו               

  .ודשיים מיום פרסום הציוןאו הציון הסופי אם עברו למעלה מח העבודהלא ניתן לערער על ציון                

 1- במקרים חריגים רשאית ועדת הוראה מחלקתית לאשר דחייה בהגשת עבודות אך לא יאוחר מ .ח

להשתתף בטקס הענקת לא יוכל  חייב לקחת בחשבון כי סטודנט שקיבל דחייה . בדצמבר באותה שנה

  .תארים באותה שנה

עדת ההוראה המחלקתית ומועדת ממרצה הקורס ומו(סטודנטים שיקבלו אישור חריג מהמחלקה  .ט

  יחויבו בקנס, בשנה שאחרי סיום הקורס 30.9ועד  1.12-להגיש עבודות אחרי ה) הוראה פקולטית

  .ל השנתי"משכ 5%בגובה        

  או , בספטמבר של השנה בה נלמד הקורס 30עד (שסיים את לימודיו לתואר ונותר חייב עבודה סטודנט  .י

  או ציון בחינה שלא נמסר במועד ) בדצמבר של השנה בה נלמד הקורס 1עד הארכה שניתנה באישור        

  .ל הבסיסי המלא של אותה שנה בה דווח האיחור"משכ  5%- יב על כל שנת איחור במחו       

  .ציון באיחור שעולה על שנתיים/ לא ניתן להגיש עבודה        

  .מינר מהמזכירות בה הוגשה העבודהעל הסטודנט לקבל אישור עם תאריך על מסירת עבודת הס . יא
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