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 בפקולטה למדעי הרוח והחברה  (.M.Aם לקראת תואר מוסמך )לימודי

והחבר הרוח  למדעי  המחלקות   הבפקולטה  והחברה"  הרוח  במדעי  "מוסמך  התואר  את  להעניק    זכאיות 

עם  ג  :תכניותוה של  היסטוריה  כללית;  היסטוריה  והטכנולוגיה;  המדעים  הוראת  סביבתי;  ופיתוח  יאוגרפיה 

פילוסופיה; כלכלה; לימודי המזרח התיכון; לימודי מגדר; לשון עברית; מחשבת ישראל; מקרא  ישראל; חינוך;  

עברית;   ספרות  ובלשנות;  זרות  ספרויות  ואנתרופולוגיה;  סוציולוגיה  סכסוכים;  וישוב  ניהול  וארכיאולוגיה; 

תקשור חזותית;  ותרבות  האמנות  תולדות  פסיכולוגיה;  וממשל;  פוליטיקה  סוציאלית;  לימודי  תעבודה   ,

  .אפריקה, מדעים קוגניטיביים

 תקנות הלימודים  

התקנונים  את  ו  בשנתון הפקולטההתקנות וההוראות המפורטות    את  הכירל  ות והסטודנטיםבאחריות הסטודנטי 

 .  תקנונים ונהלים מזכירות האקדמית:הבאתר  נהלים המפורטים הו

. שינויים  מעת לעת  תקנות ותכניות לימודיםנהלים,    תשנו ל  עשויותת והפקולטית  וועדות המוסמכים המחלקתי 

. חשוב לעקוב אחר תכנית  בדיוור ישיר או      הפקולטיים באתרים  ם המחלקתיים ו/או  באתרי  לידיעהיובאו  אלה  

 הלימודים ותקנות הלימודים במהלך התואר.  

 תואר שני מזכירות 

הנוגעים לסדרי הלימודים, תכניות הלימודים, הרשמה לקורסים,  עניינים  בפקולטה מטפלת בשני  תואר  מזכירות  

לו הריכוז   הפקולטית,  ופניות  המוסמכים  ציונים,  עדת  ציונים דיווח  גיליונות  המוזמנים    הנפקת  ואישורים 

 ועוד.  אישורי זכאות  הכנת , לימודים  חופשותאישור , בתשלום

   .עלולה להפריע למהלך הלימודים התקיןששאין לה מענה בשנתון ו בעיה או עניין   אנא פנו אלינו בכל

  .bgu.ac.il2hsf@ : שלנו מיילכתובת ה (, 2)שלוחה   6477777-08: שלנו טלפוןמספר ה

  א דוארת,  גורן- צוקר גולדשטיין  72גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, בניין  -אוניברסיטת בן:  נוכתובת

    דף הביתלקישור לדף הבית של הפקולטה לחצו: . 0084105שבע, מיקוד -באר 653

 :הגורמים הבאיםשל כל  המלצותבצירוף יועברו  אקדמייםבעניינים אל ועדת המוסמכים הפקולטית פניות 

 מנחה   או צהמר -

    מחלקתייו"ר ועדת מוסמכים   -

 ראש מחלקה   -

 .  תטופלנהלא יוחזרו לפונה ו לעיל  ותמפורטה המלצות ה  כללהן  תצורפנהפניות שלא 

 בתואר שני  אנגליתת וחוב

ראשון    תוארבחובות האנגלית    כלהשלמת    הואשני  קבלה לתואר  הרשמה ולל )הכרחי אך לא מספיק(  בסיסיתנאי  

מיון של  הת  ובחינ   ל סמךפטור ע ציון  או  לפחות    56בציון    מתקדמים בברמת    אנגליתקורס    -הפטורעד לרמת  

   כמפורט בטבלה: שדורשות ציון סף גבוה יותר. ישנן מחלקות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

  

 

 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
mailto:hsf2@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx
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 מחלקה 

 

 ציון נדרש לנתיב הכללי 

 

 מחקרי הלנתיב נדרש ציון 

 75 אין לימודים בנתיב זה  פסיכולוגיה 

 65 65 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 56 מקרא  
 

65 

 65 56 ארכיאולוגיה  

 70 56 ספרות עברית 

 65 56 לשון עברית 

 65 56 לימודי המזרח התיכון 

 65 65 היסטוריה של עם ישראל  

 56 56 מחשבת ישראל  

 65 65 היסטוריה כללית  

 65 65 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 

 חינוך:
 חינוכית פסיכולוגיה 

 
 נהל, חברה ומדיניות החינוך מ
 

 יעוץ חינוכי  
 

 חינוך, למידה והתחדשות  

 
 אין לימודים בנתיב זה 

 
56 
 
56 
 
56 

 
75 
 
65 
 
70 
 
65 
 

 75 75 פילוסופיה

 75 75 ספרויות זרות ובלשנות 

 65 65 פוליטיקה וממשל  

 65 65 כלכלה 

 56 56 עבודה סוציאלית  

 56 56 תקשורת 

 56 56 תולדות האמנות ותרבות חזותית

 65 65 לימודי מגדר 

 56 56 ניהול וישוב סכסוכים 

 65 65 הוראת המדעים והטכנולוגיה 

 75 אין לימודים בנתיב זה  מדעים קוגניטיביים  

 75 65 לימודי אפריקה  

 

 

. הגשת מועמדות תתאפשר רק לאחר  יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני  לא  ללא אנגלית,תואר ראשון    מי שסיימו *

   השלמת כל הרמות הנדרשות באנגלית עד לרמת הפטור. 

ללמוד    ידרשו,  על פי המפורט בטבלה לעיל  לקבלההנדרש    ציוןהמ   נמוךאנגלית  ציונם ב ו  ראשוןתואר    מי שסיימו**

עד תום  להשלים    חובה זו יש.  לפחות  234קבל ציון  גשת לבחינת אמיר ולאו ל  ,מתקדמים באנגלית  קורס  את ה

 מותנה במילוי חובה זו בהצלחה. בסמסטר השני  המשך הלימודים .בלימודים  הראשוןהסמסטר 
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 לתואר שני  קבלההרישות ד

שני    הקבלה  תואר  להחלט הינה  ללימודי  ועד ובהתאם  הקבלה ות  ממוצע  ,  הפקולטיתו   המחלקתית  ת  סמך  על 

 . ודרישות נוספות לרמת מתקדמים בת אנגלית עד והראשון, סיום חוב בתוארהציונים 

  )עם עבודת תזה(  מחקריהנתיב  לו  ,לפחות  80הינו    )ללא עבודת תזה(  תיב כללינלתואר שני  הנדרש לקבלה    הציון

 .  למועמדות ולמועמדים יפורסם בידיעון  והמידע על כך גבוה יותר רףת לקבוע  ו רשאי  מחלקותה .לפחות 85

   לימודיםמעמד 

   ן מן המניימעמד 

 . אישור זכאות סיום תואר ראשון וקבלת .א

 .  הקבלה דרישותכל ב עמידה .ב

 . אנגליתהת  וחובסיום  .ג

 לא מן המניין  מעמד 

טרם  אך  תואר הראשון  השמיעה באת חובות    מו שסיי  סטודנטיות וסטודנטים  :על תנאילא מן המניין   .1

המשך  .  אחתשנה אקדמית  סמסטר אחד ובמקרים חריגים להינו למעמד זה  .  םציוניהאת כל    ו קיבל

זו חובה  במילוי  מותנה  המחלקתית  .הלימודים  הפקולטית   , הוועדה  הוועדה  ל  ,באישור  אשר  רשאית 

מצטייניםקבל וסטודנטים  סטודנטיות  שניהלמסלול    ת  לתואר  התואר    מהיר  של  השלישית  בשנה 

   .הראשון

המניין   .2 מן  וסטודנטים  משליםלא  ב  בעלי: סטודנטיות  לימוד  רקע אקדמי  למחלקה  קרובים  התחומי 

  קורס השלמה או שניים. קורסי ההשלמה להשלים    נדרשיםו ,  דרישותיהבעומדים    הםציוני ש  ,המקבלת

המחלקתית, הוועדה  ידי  על  להשלימם   יקבעו  תום    וחובה  עד  או  הראשון  הסמסטר  תום  שנה  העד 

בהצלחה בהתאם לתנאים שצויינו  בהשלמת הקורסים  מותנה    לימודיםההמשך  .  םלימודיבהראשונה  

 בהודעת הקבלה.  

  תנאי הקבלה במלואם ב  שאינם עומדים  ומועמדים  מועמדות:  לקראת תואר שני  הכנהאו    השלמה לימודי .3

הציון  )  או שאינם עומדים בציון הנדרש לקבלה לתואר שני  ,נדרשים להשלים שלושה קורסים לפחותו

לקבלה  הנדרש  ציון הסף  משהציון בקורס אנגלית מתקדמים ב נמוך  , או  (80-נמוך מ ראשון  הבתואר  

ההכנה  קורסיתכנית.   באו    מחלקהב קורסי  או  ב  ההשלמה  יוכרו  השנילא  בתואר  הקורסים  .  מניין 

המחלקתית  אישורב קורס  קורס  דללמו  ניתן  הוועדה  מתכנית  או  השני ים  התואר  של  .  הלימודים 

וסטודנטים את  סטודנטיות  בהצלחה  ההכנה   שיסיימו  או  ההשלמה  הוועדה    לימודי  באישור  יתקבלו 

יוכרו  במסגרת זו,    שנלמדומתכנית התואר השני ים  או קורס . קורסתואר שניהמחלקתית והפקולטית ל

 במניין הנקודות לתואר.  
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 כתיבת עבודת גמר   השלמת

  עלי להיות ב נדרשים    ,גוריון בנגב-ת בןדוקטורט באוניברסיט  תקבל ללימודי לה   מבקשיםהומועמדים  מועמדות  

עם   שני מחקרי  ותואר  ראשון  )תואר  גמר  ותואר  תואר    בעלי.  (תזהעבודת  )שני  ראשון  גמר  עבודת    ( תזהללא 

לימודים  נדרשים   במסגרת  תזה  לתוארשלהשלים  להגיש    ,לא  יוכלו  בהצלחה  זה  במסלול  שעמדו  אחרי  ורק 

בסמכות    נהבאחריות הפקולטה ואילו הקבלה לדוקטורט הי  נהמועמדות ללימודי דוקטורט. השלמת התזה הי

 בית ספר קרייטמן ללימודים מתקדמים. 

ברת או חבר סגל אקדמי בכירים במחלקה או  הגשת מועמדות למסלול זה מחייבת קבלת אישור להנחייה מח

 בתכנית. בחלק מהמחלקות והתכניות נדרשת כתיבת כתיבת הצעת מחקר טרם הקבלה למסלול.   

גמר    85הציון המינימלי הנדרש להגשת מועמדות למסלול השלמת תזה הינו   לפחות בתואר השני ללא עבודת 

בית ספר קרייטמן ובמחלקה הרלוונטית טרם הגשת  )תזה(. יש לבדוק את תנאי הקבלה לתואר השלישי באתר  

 המועמדות למסלול זה.  

 מועמדות ומועמדים שכתבו עבודת גמר )תזה( בתואר השני לא יוכלו להגיש מועמדות למסלול זה.  

במחלקה נלמד  השני  התואר  בהם  שונהבאו    במקרים  שבו    תחום  השלישי,  מבקשים  מזה  התואר  את  ללמוד 

ראש ויושבי  המחלקתיוועד   יושבות  המוסמכים  יתייעות  ובמידה    צות  הפקולטית,  המוסמכים  ועדת  יו"ר  עם 

השלמת  הקבלה ל על מנת לאשר את  קרייטמן.    בית ספרהבקשה אל    תופנה,  את הקבלה  לאשר  ותתקבל המלצה

מת תזה יכול לכלול גם דרישה להשלמת  אישור להשלגורמים.  השלושת  נדרשת הסכמה של  זה  כתזה במקרה  ה

ו קורסים.   תזה   המועמדיםהמועמדות  חלקית    להשלמת  המלצה  או  חלקית  תשובה  יקבלו  או  לא  מהמחלקה 

 .  של שלושת הגורמים לאחר קבלת ההחלטה הסופיתממדור רישום, אלא תשובה סופית מהפקולטה 

השלמת התזה הינה בסמכות  הקבלה ל,  זהיםבמקרים בהם התואר השני ללא תזה ותחום המחקר להשלמת תזה  

      . ת המוסמכים המחלקתית והפקולטיתוועד

 דרך להתקדמות במחקר במסלול השלמת כתיבת עבודת גמר האבני 

  מחלקות ב  .למסלול  בסיסי להגשת מועמדות  הינם תנאי  נושא מחקרו   אישור הנחייה:  קביעת מנחה ונושא מחקר

סגל אקדמי    ילהיות חבר  יםגמר יכולהעבודת    ת ומנחהמנח   נדרשת גם הגשת הצעת מחקר.תכניות מסויימות  בו

באישור  ובהתאם לאופיו של המחקר    הנחייה נוספת תבחןבמוסד אקדמי מוכר.    בכירמן המניין בדרגת מרצה  

 ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית.  

המחקר,  הצעת מחקר תוגש לאישור עד תום הסמסטר הראשון. על ההצעה לכלול: נושא    :הגשת הצעת מחקר

)למעט נספחים   עמודים 10תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות. היקף ההצעה לא יעלה על 

 .  וביבליוגרפיה(

 עמודים )לא כולל ביבילוגרפיה, ציטוטים ונספחים(.   80  לא יעלה עלהיקף עבודת גמר : היקף עבודת גמר

הראשונה. בקשה להארכת מועד הגשת עבודה,    שנה העבודת גמר תוגש לשיפוט בתום    :טהגשת עבודת גמר לשיפו

המחלקתית   המוסמכים  ועדות  באישור  מותנית  במחקר,  מפורט  התקדמות  ודוח  מנחה  המלצת  בצירוף 

 והפקולטית.  

 הערות: 

 .  עבודת התזהשל הציון ת גיליון ציונים הכולל איקבלו מסלול השלמת תזה ות ומסיימי  מסיימ*

 . בגיליון מופיע אינו  הקורסים, אם נלמדו, ציוניממוצע  **

 לתואר   לימודים לא

 ללמוד יוכלו ,תוארלא לש ס או קורסיםקור ללמוד   בקשיםהמ  זכאותאישור    בעליתואר ראשון    ות ובוגריבוגר

אח  זה  במעמד אקדמית  שנה  ו  לאישור בכפוף תעד  והפקולטיתה תוועד מרצה  המחלקתית  לימודים  .  קבלה 

   תואר. לקראת לימודים של מצטברות זכויות מקנים אינםמזכים בתואר אקדמי ובמסגרת זו אינם 
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 :לימוד נתיביבשני  תקיימיםמבפקולטה הלימודים 

 מחקרי ה  נתיבה

האקדמית  ה שכלה, בהרחבת ה תהמחקרי  יכולתהבפיתוח   יניםהמעוני ות ולסטודנטים סטודנטימיועד לנתיב זה 

זההיקף  .  המקצועית  תמחותה ה  והעמקת  בנתיב  לפחות    הלימודים  זכות  36הוא  השלמה  )  נקודות    לאקורסי 

  ם לימודיהאת    מושלייהמחקרי    בנתיב  הלומדיםוהסטודנטים    ות סטודנטיה  .(לתואר  נקודותה  נכללים במניין

במהלך    הידע שרכשוהעצמאי ואת ח , את כושר הניתויתהמחקר  יכולתםאת   וציג יבה    )תזה(  עבודת גמר  בכתיבת

  ו והוכיח   מחקרהמתקדם של    בשלב  מי שנמצאיםנקודות זכות.    6היקף עבודת התזה הינו לפחות    .הלימודים

 . במסגרת המסלול המשולב לעבודת דוקטורט  הלהרחיב  וכליו  ,תםיכולת בולטת בעבוד

 כללי ה  נתיבה

זה   לסטודנטינתיב  ה   םהמעונייניולסטודנטים    ות מיועד  ה  השכלהבהרחבת  ובהעמקת  בתחום  האקדמית  ידע 

אך חייבים בבחינת    גמרעבודת    כתיבתפטורים מ  בנתיב הכללי  הלומדים  .עוסקיםהם  הלימודי או המקצועי בו  

  נקודות זכות   36-לא יפחת מ הכללי  היקף הלימודים בנתיב  גמר מסכמת לאחר  סיום חובות השמיעה בתואר.  

 .( לתואר הנקודותבמסגרת  כלולים אינםקורסי השלמה )

 משך הלימודים 

   .שנתיים ינוה  ,בשני נתיבי הלימוד ,הלימודים בתואר השני משך 

הסטודנטי   הכללי  נתיבב והסטודנטיםעל  השמיעה    ות  חובות  את  הקורסים  בלסיים  השנייהכל  השנה    בתום 

כדי להשתתף    דצמבר של השנה השנייה  31(, ולסגור את התואר עד  75)ציון עובר    להיבחן בבחינת גמר,  ללימודים

 . בטקס הענקת התארים הקרוב

הסטודנטי  המחקרי  נתיבב השמיעה  והסטודנטים    ותעל  חובות  את  הלסיים  עבודת  קורסים  בכל  את  ולהגיש 

העבודה  לדחיית מועד הגשת  בשנה השנייה ללימודים. מי שיקבלו אישור    1.9עד    , מאושרת על ידי המנחה,הגמר

  לא מובטח להם שיקבלו את תעודת המוסמך בטקס הענקת התארים הקרוב.   ,1.10עד 

 לקורסים  רישום

חייבים והסטודנטים  גמרלו   יםלקורס  סמסטר  בכללהירשם    הסטודנטיות  הלימודים  עבודת  לנתיב     . בהתאם 

.  (בסמסטר  נקודות זכות   14-ל   9מסך הנקודות הנדרשות בתואר )בין    רבעחובה להירשם בכל סמסטר לפחות ל

מתבצע   לקורסים  זמן  ב   אינטרנטבהרישום  לחלונות  ומועדים(  הרשמהלהתאם  באתר  ה  )שעות  מתפרסמים 

הדואר    אלקטרוני דואר  בנשלח  אשר  ובחוזר    הפקולטה )  ת והאוניברסיטאי לכתובות        .(post.bgu.ac.ilבלבד 

תוך  ם  לימודיה  והשלמתקורסים  ל  רישוםאפשר  י  בושימוש מושכל  והינו אישי    חלון הזמן להרשמה לקורסים

  , ומירה משמעתיתיעב  מהווה האישיים םעודו המקורי ולא לצרכיילא בהתאם לי ששימוש בחלון הזמן   .שנתיים

   לדין משמעתי. ו לרעה זכות זו יועמד  ונצליש

   שינוייםתקופת 

  או ביטול  ההוספ   תתאפשר  לא.  במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר  אפשרילקורסים    רישום ב   יםשינוי

  נרשמו שלא    רשאית להפסיק את הלימודים לסטודנטיות ולסטודנטיםהפקולטה    אחרי תום תקופת השינויים.

ידרשו לחדש    ,יבקשו לחזור ללימודיםלא נרשמו לקורסים ו מי ש.  חופשת לימודיםל  לצאת ביקשו    ולאלקורסים  

 . רישוםמדור ב הרשמה
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   ויתור אקדמי

ימים לפני תחילת    30לאחר תום תקופת השינויים ועד  של קורס או קורסים  הגיש בקשה לויתור אקדמי  ניתן ל

  יושלמושלא ציון נכשל בקורס  קבלת    מניעתהיא  אקדמי  ה ויתור  הו   ו שלמטרת.  סמסטרכל  תקופת המבחנים של  

לאחר הגשת בקשה לויתור אקדמי  לגשת לבחינה    ותרש  אין  .ויתור אקדמי כרוך בקנס ובעלות הקורס  .בוהמטלות  

 . שומות האקדמיותמופיע בר  הקורסגם אם 

 עיכוב רישום לקורסים 

 לקורסים מהסיבות הבאות:  ההרשמה  את  לסטודנטיות ולסטודנטים  עכבת לו פקולטה רשאי ה ומחלקה ה

   אי עמידה בדרישות הקבלה  -

   תואר ראשון חובותאי סיום  -

 .  לתואר ראשון עד למועד שנקבע בעת הקבלהאי הצגת אישור זכאות  -

 אקדמיות  העמידה בדרישות  אי -

 חופשת לימודים 

מקרים של  בלתקופה שלא תעלה על שני סמסטרים.    לחופשת לימודיםלצאת  רשאים    ות וסטודנטיםסטודנטי

 בכפוף להצגת אישורים.  ניתן להגיש בקשה חריגה מניעה חמורה 

 : המחלקתית והפקולטיתהוועדה    תאושר בהתאם לכללים הבאים ובכפוף לאישורחופשת לימודים 

 מן המניין אקדמי מעמד  -

           הראשונה שנה חובות הסיום בהצלחה של   -

 לפחות.     80עד למועד הבקשה לחופשה הינו בקורסים ממוצע הציונים  -

 גמר. ה  עבודתכתיבת נותרה השלמת או לסיום חובות השמיעה בתואר ים  קורסעוד נותרו  -

  היום האחרון של תקופת השינויים.עד  בקשה לחופשת לימודים יש להגיש אל מזכירות המחלקה לכל המאוחר  

 . מנחה המלצתו  דוח התקדמות במחקר לבקשה לצרף  ידרשובנתיב המחקרי   ות וסטודנטים הלומדיםסטודנטי

 

   הפסקת לימודים

בקשה יזומה של הסטודנטית או הסטודנט להפסיק    כמו למשלשונות  הפסקת לימודים יכולה להתבצע מסיבות  

, אי עריכת  בהצלחה של חובות ההשלמה, אי עמידה בתנאי קבלה, פסיקת בית דין משמעתי, אי סיום  ללמוד

 . ת עבודת גמראי הגששנקבע,  רישום לקורסים, אי חזרה מחופשת לימודים, אי סיום לימודים במועד

ישות שהוגדרו  בדר  לא עמדו שלימודים למי  את הת להפסיק  ורשאי והפקולטית    מחלקתיתועדת המוסמכים ה

 בעבודת הגמר.   בקורסים או נאותים  הישגיםלא הגיעו לבתכניות הלימודים ו

 רסים וק

באותה  שני חלקי הקורס  למוד אתל חובה. סמסטריםשני ונלמד במורכב משני חלקים ורס שנתי ק  - שנתיקורס 

את חלקו    ולמדיולא    של קורס שנתירק את חלקו הראשון    ולמדי ש  סטודנטיות וסטודנטיםאקדמית.  ה  השנה

בשום  .  יודרישותולעמוד מחדש בכל  בשנה העוקבת  למוד את שני חלקי הקורס  ל  יםחייב  יהיו ,  השני באותה השנה

לאחר    ס שנתי מדווח בתום שנת הלימודיםיון הסופי בקורהצ.  של קורס שנתילא יינתן ציון עבור חלק אחד    מקרה

 שהושלמו כל מטלותיו בשני החלקים. 

מתכנית הלימודים של התואר    או קורסים   קורס ללמוד    ניתן  באישור המחלקה  -  קורסים ברמת תואר ראשון 

לא  בשום מקרה  .  שיעור(סמינר, סדנה,  :  קורסחלה על כל סוג  )מגבלה זו    נקודות זכות  8  עדשל  בהיקף    הראשון
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זהמה  הגיחר   תאושר זה  יקף  להיקף  מעבר  הכרה  תאושר  חריגה    .ולא  של  הנקודות  השלמת    שתידרבמקרה 

 .  מתכנית הלימודים של התואר השני או קורסים קורסהחסרות בלימוד 

  ועדה ו הבאישור  ,דללמוסטודנטים בנתיב המחקרי יוכלו סטודנטיות ו – מחקר מודרך או  קריאה מודרכת  קורס

נקודות    4  עלא יעלה  שלובהיקף    אצל שני מרצים שונים  מחקר מודרךקורס    או קורס קריאה מודרכת  ,  המחלקתית

 . זכות

 

    (5001-5-900קורס   פר)מס מיניתלומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה   -ת חובה אוניברסיטאי

חובה להשלים את הלומדה  בכל התארים.  ומיועדת לסטודנטיות ולסטודנטים    ן מקווחובה  קורס  הלומדה היא  

   . בתואר בסמסטר הראשון או לכל המאוחר עד תום השנה הראשונה

 .  (100)ציון  הצלחהסיומה בניתן לבצע את הלומדה מספר בלתי מוגבל של פעמים עד ל

מתוקשבת  ,במודל  נמצאתהלומדה   שלי.,  הוראה  שלי  הקורסים  בקורסים  תופיע  שעות    24תוך    הלומדה 

 מההרשמה. 

 «מינית הטרדה  למניעת  והנהלים החוק להכרת לומדהרישום לקישור ל

תחסם גישתם למערכת המידע  עד תום השנה הראשונה  לומדהה שלא ישלימו את וסטודנטים   ותסטודנטי

. כדי לשחרר את  וכן לא תתאפשר סגירת התואר  הפקת אישוריםו צפייה בציוניםולא תתאפשר האישי  

 .  בהקדם ובהצלחה יש להשלימההחסימה 

   :לכתובת מייל  זהותעודת ת פרבמייל, בצירוף שם מלא ומס לפנות ניתן ללומדה  הנוגעת  בכל שאלה

masscourse@post.bgu.ac.il  

 

   עבודת גמר או לקורס כתיבת עבודת גמר לקורסרישום הנחיות 

  מקנה  זה. קורס  'עבודת גמר'לקורס   השלישיסמסטר  ב להירשם  חייביםבנתיב המחקרי  וסטודנטים    ת סטודנטיו

זכות  באופן  אשר    נקודות  הסמסטריםשווה  מתחלקות  שני  בסמסטר  בין  העתקה   הרביעי.  ליתרת    תתבצע 

   .הנקודות

מי שסיימו ללמוד ארבעה סמסטרים בתואר אך לא סיימו את חובות השמיעה )קורסים( או טרם הגישו עבודת  

עד ראשית חודש ספטמבר ויצרפו דוח התקדמות מפורט   לימודים  בקשה להארכתגמר לשיפוט או גם וגם, יגישו  

 של המחקר ולוחות זמנים לסיום החובות )הטופס נמצא באתר הפקולטה(.  

ראשון  ה  ללא נקודות זכות בסמסטרירשמו לקורס 'כתיבת עבודת גמר'    משלימי תזה  סטודנטיםות ו סטודנטי

והשני. אם לא תוגש עבודת גמר לשיפוט בתום השנה הראשונה, יש להגיש בקשה להארכת לימודים בצירוף דוח  

 התקדמות מפורט ולוחות זמנים לסיום הכתיבה והגשת העבודה )הטופס נמצא באתר הפקולטה(.  

 

  פטור מקורסים

שנלמדו במוסד אקדמי    או קורסים  סעל סמך קור חובה  מקורסי  השלמה או    מקורסילהגיש בקשה לפטור    ניתן 

  לצרף גיליון ציוניםלפטור ו למלא טופס בקשה  ישמזכה בנקודות זכות. אינו . הפטור ושוקללו בתואר אחר מוכר

דיגיטלית. לפטורהטופס  את    חתום  להגיש    בקשה  האל  יש  ועדות  מחלקהמזכירות  של  אישור  טעון  הפטור   .

 בקשה לפטור. עבורם הוגשה  שים או לקורס להירשם לקורסהמוסמכים המחלקתית והפקולטית. אין 

 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=csh
https://xmail.bgu.ac.il/owa/redir.aspx?C=Qpi5SwNzSUCdHHtoyUxVfWEs6dl1ktIILMayKXWWlYtYXO8LmINXRBJkZ0j_7sHcct4tr9tv9ss.&URL=mailto:masscourse%40post.bgu.ac.il
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 הכרה בקורסים 

 : מתקיימים הקריטריונים הבאים  כלשובתנאי להגיש בקשה להכרה בקורסים    ניתן

   .הקורסים נלמדו במוסד אקדמי מוכר .1

  .ממועד הגשת הבקשה להכרהשנים   5עד  הקורסים נלמדו  .2

 . על כך(  המוסד האקדמימ )נדרש אישור  תואר אחר בלא הוכרו ים עודפים ו הקורס .3

 ים לתכנית הלימודים.  הקורסים רלוונטי .4

 . לפחות 70ים הוא  הציון הסופי בקורס .5

הקורסים. את טופס הבקשה    סילבוסאת  ו חתום דיגיטליתלצרף גיליון ציונים  ו  למלא טופס בקשה להכרה  יש

יש   האל  להגיש  להכרה  ועד  .מחלקהמזכירות  אישור  טעונה  והפקולטית. וההכרה  המחלקתית  המוסמכים     ת 

הלב,   שמיעה(.                      מסך  מחצית  עד  מאושרת  הכרה  לתשומת  )חובות  בתואר  הקורסים  של  הזכות  נקודות 

  מזכה הכרה בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר  .  במחלקה  ברמת תואר שניאחד לפחות  ללמוד סמינר    חובה 

ניתן לקבל הכרה  זכות בלבדהבנקודות   ו.  גוריון  בנקודות    .בנגבבציון עבור קורסים שנלמדו באוניברסיטת בן 

 .  יגרע העודף מההכרהתואר במעבר למכסת הנקודות הנדרשת   במקרה של חריגה

 התיישנות קורסים   

ף  בנוסקורסי ריענון  במחייבת  החזרה ללימודים    ,שניםחמש עד עשר    שללתקופה  לימודים  ת  הפסקבמקרים של  

ועדת המוסמכים המחלקתית  ל ידי תקבע עתכנית הריענון  .  תוארחובות השמיעה בלקורסים החסרים להשלמת 

. התיישנות על כל הקורסים חלה במקרה של הפסקת לימודים מעל עשר  ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית

 שנים.  

        X-5=Yבהתאם לנוסחה:מספר קורסי הריענון נקבע 

Xהפסקה השנים ב פר=מס 

Yלריענון הנדרשים הקורסים   פר=מס 

 שיטת הערכה בקורסים 

אם  או  מספרי  ציון  אם ב  , בכל קורס  הסטודנטיות והסטודנטיםהמחלקות רשאיות לקבוע באיזה אופן יוערכו  

  ה מסרו על ידי המרצי י  יוהסופי בקורס ודרישותהרכב הציון  קורס.  ה  משתתפיכל    חלה על. החלטה זו  מילוליציון  ב

 נו בסילבוס הקורס.  י ויצוי  הסמסטרבתחילת  

הסטודנטים  הסטודנטיות ו. המחלקה רשאית לקבוע ציון עובר גבוה יותר. על  65ינו  שני ה  תוארקורסי  בציון עובר  

 ציון סופי בקורס.כדי לקבל  בבחינה לפחות 65חובת מעבר של חלה 

 

בכפוף לאישור  וכישלון או אי השתתפות בקורס חובה מחייב חזרה על הקורס בשנה העוקבת    -   כישלון בקורס

  בקורס בחירה במקרה של כישלון  להפסקת לימודים.  בקורס חובה יוביל    שניהמחלקתית. כישלון  הוראה  ועדת ה

   מתקיים.הוא במידה ו  הקורס שנית את אותו ללמוד  ניתן ללמוד קורס בחירה אחר או

 ים בתואר השני  סולם הציונ

 100עד  65  עובר   

 500,  64עד  0  נכשל  

 400  עובר  

 )כולל נקודות זכות(  600  הכרה  

 )ללא נקודות זכות(  650  פטור  
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 700 לא השתתף  

 750 השתתף  

 800 לא השלים  

 300  השלים  

 בחינות נוהל 

הקורסים   סיום  ורשאיםבבחינות  וסטודנטים  להבחן    רשאיות  לקורסיםהסטודנטיות  את  ,  רשומים  שמילאו 

 נוהל הבחינות  -  נוהל הבחינות האוניברסיטאיכפוף ל וב דרישות הקורס במלואן

 בחינת גמר 

וסטודנטיםסטודנטי הכללי    ות  לה בנתיב  גמר,    בחן יחייבים  השנייה    ,פה  בעל  אובכתב  בבחינת  השנה  בתום 

אתלאחר    ללימודים השמיעה    כל   שהשלימו  .  לפחות  75הוא    בקורסיםהציונים  ממוצע  שו  ,בתוארחובות 

 עם מזכירות המחלקה.   מראשהשתתפות בבחינת הגמר מותנית באישור ובתיאום ה

  במקרה של כישלון .  ני בוחנות או בוחניםש  הציונים של ממוצע  הוא  ו לפחות    75  הינובחינת הגמר  עובר בציון  

 .  הלבחינ ואחרון  מועד נוסף  , יקבעהוועדה המחלקתית החלטתובהתאם ל  גמרהבבחינת  

 תוארסגירת 

לתואר  להגיש  יש זכאות  אישור  להכנת  האל    בקשה  עם  מחלקה  מזכירות  בהציונים  הקבלת  מיד  כל  סופיים 

בבחינת הגמר  ה ב  חובה.  עבודת הגמרבאו  - וקורסים,  הציונים הסופיים  הגשת  קורסים טרם  כל הלבדוק את 

ולא    ,הבקשה שינוי  מאחר  היתאפשר  התואראחר  לציונים  של  תואר  .  סגירת  סטודנטיות  ל  תאושרסגירת 

  75הוא  קורסיםבהציונים המשוקלל  שממוצע  בהתאם לתכנית הלימודים,    החובותכל שסיימו את    ולסטודנטים

   לפחות.  75עבודת הגמר הוא ב או -ובחינת הגמר ציון השלפחות ו

 הצטיינות בתואר  

לנתיב   ובהתאם  למדו  בה  במחלקה  והבוגרים  הבוגרות  של  היחסי  המיקום  פי  על  הינה  בלימודים  הצטיינות 

 מחקרי או כללי. ההצטיינות תצויין בתעודת המוסמך בלבד.   -הלימודים

  בקישור   באתר האוניברסיטההנמצא  ניתן לעיין בכללים לקביעת הצטיינות בלימודים  בפרק הכללי של השנתון  

  שנתונים

 עודת המוסמך ת

  ים ומשתתפ   ותמשתתפ. בטקס  בחודש יוני  תקיים בכל שנה מבוגרים  בוגרות וללהמוסמך  טקס הענקת תעודות  

  .בשנה הקודמת לשנת הטקסבדצמבר  31  לכל המאוחר  עדשני מי שאושרה זכאותם לתואר  

 

 בקורסים לתואר שני   עבודותנוהל הגשת 

 הנחיות כלליות להגשת עבודות:

 . או מרצת הקורס שליחה ישירה למרצה באמצעות מייל או מודל בהתאם לדרישת מרצה –ה רגילה עבוד. 1

 וקבלת אישור חוזר.  מרצה עם העתק אל מזכירות המחלקהלבמייל   שליחה – עבודת סמינר . 2

 חל איסור על   נמצא באתר הפקולטה(.הטופס עבודה )הריות  מקו על הצהרה טופס לצרף  ישלכל עבודה  . 3

   נפסליםשני הקורסים   ובמקרה כזה  הווה עבירת משמעתמהדבר  - בשני קורסים שוניםזהה עבודה  הגשת    

   ציון אפס. דווח בהםמו    

 בקורס.  שהוגשה במייל ואת אישור ההגשה עד לדיווח הציוןעבודה של עותק  לשמור  יש. 4

 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exams.pdf
https://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
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 : הגשת עבודותמועדי  

 שבועות מתום בחינות מועדי א.  5תוך  –ה רגילה עבוד. 1

 בשנה בה נלמד הקורס.  ספטמבר 30עד לתאריך  – עבודת סמינר . 2

 ספטמבר  30לקורסים שנלמדים בסמסטר א ועד  אפריל  30המחלקה רשאים לאפשר דחייה עד   אוהמרצה . 3

 לקורסים שנלמדים בסמסטר ב.    

סיימם בהצלחה לצורך אישור להמשך  ים ולאו קורס  נדרשים להשלים קורסאשר וסטודנטים סטודנטיות . 4

 מועדי א. שבועות מתום  חמישהלהגיש עבודות תוך  חייביםהלימודים, 

 :סמינרים רגילות או עבודות בקשות חריגות לדחיית הגשת

 הבקשה תוגש ישירות אל מרצה הקורס. –ה רגילה עבוד. 1

הבקשה תוגש אל מרצה הקורס ואל ועדת ההוראה המחלקתית באמצעות מזכירות   – עבודת סמינר . 2

 המחלקה. 

מעבר לתאריכים שצויינו    באופן חריג להאריך את מועד הגשת העבודותמחלקתית רשאית ה הוראההועדת  . 3

ור  שנתי עבור שנת האיחה  ר הלימודמשכ 5% שלקנס יגבה   -לעיל ועד מקסימום של שנה נוספת מסיום הקורס 

  .(כל קורס בנפרד ל עולא )

בחשבון כי לא  יקחו  בספטמבר, 30-ל מעבר  הגשת העבודה  תדחיילאישור    ושקיבלות וסטודנטים יסטודנט. 4

 .  אותה שנה בחודש יוניבהמתקיים תארים  הלהשתתף בטקס הענקת  ויוכל 

 :הציוניםהגשת מועדי  

  בקורס, ימסרומהציון הסופי לפחות  30% בהיקף של פרוייקט גמרה רגילה, עבודת סמינר או עבודעבור . 1

 ההגשה. ימים ממועד   45תוך  נים ציו

ימים מיום   שבעהערעור למרצה תוך  שיוהסטודנטים יכולים להגהסטודנטיות   –עבודה ציון  . ערעור על 2

ימים. לא ניתן לערער על ציון עבודה   14תוך מסר תערעור והתגובה על המחדש תבדק  כל העבודהפרסום הציון. 

 ימים מפרסום הציון.    7- אם עברו יותר מ

הציון על  . ימים 14תוך אותה  שואישור לתיקון העבודה יגיו בלישק  סטודנטיות וסטודנטים –תיקון עבודה . 3

 ההגשה.  ימים מתאריך  14תוך ימסר העבודה המתוקנת  

 

 הזמנת אישורים בתשלום  

 .   הזמנת אישורים בתשלום  - האתר האוניברסיט דרך  באנגליתו בעברית  אישוריםניתן להזמין 

 האישורים כרוכים בתשלום. 

 

 שינויים בפרטים אישיים  

כתובת מגורים, שינוי או  שינוי    - ים האישייםשינוי בפרט  על כל   hsf2@bgu.ac.il  בכתובת  אנא עדכנו אותנו במייל 

 .  המעידים על השינוי  זהותהתעודת של  וספח  צילום  לצרף . ישמשפחה פרטי או הוספת שם  

 עקרונות שכר לימוד 

 ם  חשבונות סטודנטיבאתר מדור  נמצא  בנושא שכר לימוד חשוב וחיוני מידע 

   לימוד שכר  לתשלום והסברים הוראות 

 

 נט הסטודנטים אדיק

העובדים   דיקאנט וצוות  ולסטודנטים  מסייע  הסטודנטים  הכלכלי  לסטודנטיות  האישי  במישור  האקדמי,   ,

האקתוך    תרבותי-והחברתי היחידות  עם  הדוק  וקשר  האוניברסיטהתיאום  של  והמנהליות  ואגודת   דמיות 

 נט הסטודנטים אדיקפרטים נוספים באתר  הסטודנטים.

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=wsn
mailto:hsf2@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/guide-booklet.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/default.aspx
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 בפקולטה למדעי הרוח והחברה ימחקרתואר שני  יולתלמיד ותלתלמידמלגות 

 

 : מלגות מרכזיות

שני לתואר  בינתחומית  מחקר  לסטודנטיות     – מלגת  המניין  ולסטודנטים  מיועדת  מן  מחקרי  שני  לתואר 

אל המחלקות והן    ישלחסמסטר ב'. קול קורא  בסמסטר א' ובמתקיימים שני סבבים,  .  שמחקרם הוא בינתחומי

 .  והסגל האקדמיוהסטודנטים   להביאו לידיעת הסטודנטיות  תדאגנה

ות"ת ובנ לבנ מלגות  החרדית  ות  והחברה  האתיופית  החברה  הערבית,  החברה  לסטודנטיות    –י  מיועדות 

 .מן המנייןבמעמד  )עם עבודת תזה(אשר התקבלו לתואר שני מחקרי ולסטודנטים 

לתואר  ולסטודנטים  מיועדת לסטודנטיות    -   Foundation for Higher Education and Culture  מלגת פדגוגיקה

פקולטית  המוסמכים  הלמלגה זו נבחרים על ידי ועדת  ומועמדים  מועמדות    .שני מחקרי בחינוך ובמדעי החברה

 (.  עצמאיבאופן למלגה זו  להגיש מועמדות  ניתן)לא 

אשר   ,לפוסט דוקטורטו  לדוקטורט תואר שני מחקרי,לקיים מגוון רחב של מלגות תחרותיות ופרסי לימודים 

 . קרייטמן ת ספרבאתר בי המתפרסמים

 

 ות לתואר שלישי ולסטודנטי מלגות לסטודנטים

 : מלגת פקולטה

ולסטודנטיםהמלגה מיועדת   ול  מתקבלים חדשים  לסטודנטיות  הלימודים הראשונה  מי  לתואר שלישי, בשנת 

 בשנת הלימודים השנייה בכפוף לתנאי התקדמות אקדמית.  שנמצאים 

הפקולטה בכל שנה מבין    ל ידיבחרו עישי   ות והמלגאיםבאמצעות המחלקה. המלגאי הינה  מועמדות למלגה    הגשת

 , ייבחרו על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית.  והמועמדים ותהמועמד 

)מימון    ר לימודמלגת הפקולטה מוענקת למשך תקופת הלימודים הנורמטיבית וכוללת מלגת קיום ומלגת שכ

לכללים  אם  המשך קבלת המלגה מותנה בעמידה ביעדים של התקדמות אקדמית בהת  מלא של שכר הלימוד(.

 מחקר.  האוניברסיטאיים להענקת מלגות

 מובהר, כי מספר המלגות שיוענקו בכל שנה כפוף לשיקול דעתה של הפקולטה ומותנה בשיקולים תקציביים. 

דוקטורנט,  פוסט ול טתואר שני מחקרי, לדוקטורלקיים מגוון רחב של מלגות תחרותיות ופרסי לימודים 

 . קרייטמן ת ספרבאתר בי המתפרסמים

   קישור ישיר למנוע חיפוש מלגות

  מפיצות , והן  המחלקות  ל ידיע   סטודנטיות ולסטודנטיםל  מופצים  לימודים  ופרסי  למלגות  הקוראים  קולות

 . הסגלות וחברי ולחבר המחלקתיות ההוראה  ועדות לראשי, המחלקות   לראשי המידע את

 . לכללי המלגות האוניברסיטאייםכפופה  ימחקרלתואר שני  סטודנטיות ולסטודנטיםהענקת מלגות ל

https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/ScholarShipsSearch.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholar/research-scholars-regulations.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholar/research-scholars-regulations.pdf
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/ScholarShipsSearch.aspx
https://apps4cloud.bgu.ac.il/ScholarShipsSearch/SearchScholarShip.aspx?p=1
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx


 247 

והמנחה יידרשו להגיש למחלקה בתום כל שנה דוח מצב לימודים לצורך אישור המשך    או המלגאי   המילגאית

לטית לתארים מתקדמים )ועדת מוסמכים / ועדת דוקטורט( תקיים דיון  הענקת המלגה. ועדת ההוראה הפקו

 מפגשים פקולטיים ומחלקתיים.בבסמינרים ובנוסף, נדרשת השתתות בדוחות ותמליץ בהתאם.
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 תקנון עבודת גמר 
עבודה   במסגרת  מסקנות  ולהסיק  לנתחם  ונתונים,  מקורות  לאסוף  יכולת  להציג  היא  הגמר  עבודת  מטרת 

 שממצאיה ודרך עריכתה ראויים לפרסום כמאמר מדעי.  

עברית או  תוב בחלק מחובות התואר בנתיב המחקרי. העבודה תסתיים בהגשת חיבור, כ  מהווהעבודת הגמר  

 .  אנגליתב

 לוחות הזמנים להתקדמות בכתיבת עבודת הגמר:  

עד    ונושא מחקר, באישור הוועדה המחלקתית והפקולטית,קביעת מנחה    –  מחקר  קביעת מנחה ונושא .1

  קביעת מנחה סמסטר השני,  ללימודים היא ל  ים בהם הקבלה . במקר בינואר  31תום הסמסטר הראשון,  

 .  ביולי 31ונושא מחקר עד תום הסמסטר השני,  

ומנחיםמנח יכולל  ות  גמר  במוסד    לפחותסגל אקדמי מן המניין בדרגת מרצה    חברילהיות    יםעבודת 

לאשר הנחיה  ניתן  ,והפקולטיתבאישור הוועדה המחלקתית ובהתאם לאופיו של המחקר אקדמי מוכר. 

.  מפקולטה אחרת או ממוסד אקדמי מוכר אחר  אוממחלקה  נוספת של חברת או חבר סגל מן המניין  

ובאישור הוועדה המחלקתית   יועצת למחקר בהתאם להמלצת מנחה  או  יועץ  גם  ניתן למנות  כן  כמו 

שינויוהפקולטית.   המחקר  בנ או  נחיה  הב  כל  המוסמכים  ועדשל  אישור  דורש  ושא  המחלקתית  ת 

 והפקולטית.

במהלך הסמסטר השני    הצעת מחקר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית  -  הצעת מחקרהגשת ואישור   .2

ספטמבר. במקרים בהם הקבלה    1לתאריך  עד    מחקרההצעת  על  אישור  קבלת    .ביולי  31עד  ,  ללימודים

קבלת אישור על הצעת  .  ינואר  31ללימודים בסמסטר השני, הצעת המחקר תוגש לאישור עד לתאריך  

 מרץ.    1לתאריך עד   המחקר

   נושא המחקר, תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות.    את  על הצעה המחקר לכלול

 עמודים )למעט נספחים וביבליוגרפיה(.    10היקף ההצעה לא יעלה על 

השנה  בתום  סיום חובות השמיעה בתואר,  לאחר  תוגש לשיפוט    ת גמר עבוד  –והגשה לשיפוט  עבודת גמר   .3

מתאריך  ללימודים,    השנייה יאוחר  ללימודים    1ולא  הקבלה  בהם  במקרים  לספטמבר.  סמסטר  היא 

בתואר    ,השני השמיעה  חובות  סיום  לאחר  לשיפוט  תוגש  הגמר  מעבודת  יאוחר  במרץ.    1תאריך  ולא 

 מפורטות בהמשך.ה  הנחיותבהתאם ל חיבורכ  העבודה תוגש

)על פי אמות המידה של המחלקה(    מצטייניםיות ולסטודנטים  לסטודנט   –  ר מבוססת מאמרעבודת גמ .4

הוועד  באישור  האפשרות,  להגיש    ותתעמוד  והפקולטית,  גמר  כהמחלקתית  שהתקבל  מאמר  עבודת 

א עת  בכתב  שיפוטקדמי  לפרסום  הליכי  שלהםמקובלי  המקיים  המחקר  תוצאות  את  והמציג  .  ם, 

)למעט תחומים   הסטודנט חייבים להיות המחברים הראשונים או היחידים של המאמרהסטודנטית או 

והכותבים  בהם סדר   רף הסבר  ויצ  על המאמר,  (. אם מספר מחברים חתומיםב-לפי א הוא  הכותבות 

לגבי   ה  ית או הסטודנט תרומת הסטודנטמטעם המנחה  ורק מאמר  בלמאמר. יתקבל אך  נושא  עוסק 

יש לציין  אחת בלבד.    גמרעבודת  כמאמר נתון  ניתן להגיש  צעת המחקר.  עבודת הגמר כפי שאושר בה 

   במפורש בעמוד נפרד כי העבודה פורסמה כמאמר ולציין את מראה המקום במדויק. 

גמר .5 עבודת  על    -   היקף  יעלה  לא  הגמר  עבודת  ציטוטים    עמודים   80היקף  ביבליוגרפיה,  כולל  )לא 

 . מנחההמנומקת של  התייחסות ונספחים(. עבודה החורגת מהיקף זה מחייבת 

 

 

 



 249 

 והנחיות טכניות להגשה  גמרהמבנה עבודת 

 

 עבודת הגמר צריכה לכלול את המרכיבים הבאים )חלקם או כולם(: 

הסוגיות התיאורטיות המרכזיות בהן    ,השערות המחקראו    הגדרת הבעיה, הצגת הנושא, שאלות  –מבוא   .1

 עוסק המחקר.  

 . עיגון ההצעה בספרות המחקרית הרלוונטית,  סקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת בנושא .2

דומות הידועות בספרות, להעריך את מידת   .3 לבין עבודות  זו  בין עבודה  ביקורתית  יש לערוך השוואה 

 להתייחס למשותף ולשונה בין עבודה זו לעבודות דומות.   ,הרלוונטיות והערך היחסי של עבודות קודמות

 או הצגת הטענה המרכזית של העבודה.  הגדרת מטרות העבודה  .4

יש לפרט את צורת איסוף הנתונים  (,  ניסויי, כמותי או איכותי)  אם העבודה בעלת אופי מחקרי אמפירי .5

 שנבחרה. בכל מקרה יש לפרט את האלטרנטיבות ולנמק את הבחירה שנעשתה. 

הסטודנט .6 על  ניסויי  ובמחקר  כמותי  והסטודנטבמחקר  עבודתם  יםיות  לתוצאות  להעריך  ו  להתייחס 

( של  Trustworthinessלהתייחס לאמינות ) עליהם; במחקר איכותי ימנות וטעויות אפשריותינכונה מה 

 . כחוקרים יביים לגבי מקומםטולהיות רפלק  מחקרם

רטית, היישומית או  להתייחס למסקנות המחקר שלהם ולתרומתו התיאו  הסטודנטיםהסטודנטיות ועל   .7

  מצאי מחקרם ילהשוות את מיהם  תן. במחקר אמפירי על לדייק בהסקת מסקנות ובהנמק  אחרת. עליהם

 עם הבסיס התיאורטי הרלוונטי. 

 מפתח מקורות   .8

 המקובלים:                                         הציטוט כללי על פי ייעשה המקורות ציטוט .9

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

  

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
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 הנחיות טכניות  מרכיב 

 4Aלבן, גודל   נייר 

   "David" ובעברית "Times New Romanבאנגלית "  כתב , סוג ה12  פונטגודל  פונט 

   נקודות(  18)או לפחות  כפול  וח רו

 . התקציר בספרות רומיות. בספרות רגילות גוף העבודה מספור 

 כל הטבלאות והאיורים יישאו כותרות וימוספרו באופן יחידני.  טבלאות או   איורים

 )בנספח(  4עד   1בהתאם לדוגמאות   דפי שער  

 סעיפים.  -יפורט עד לדרגה שנייה: פרקים וסעיפים ובמידת הצורך תת העניינים תוכן 

 טבלאות ואיורים ורשימת נספחים.  בנוסף ובנפרד, על פי הצורך, רשימת

   מתכונת.הכתובים באותה ה בעברית ובאנגלית יםהעבודה תכלול תקציר  תקציר העבודה 

 עמודים.  שלושהלא יעלה על   יםאורך התקציר 

 רשימת המקורות הספרותיים תופיע על פי כללי האקדמיה למדעי הרוח והחברה:   ספרותיים   מקורות 

בעברית או  תחתון מודגש בקו  שם הספרשם המחבר )שם פרטי תחילה(,  – ספרים

 ההוצאה, שם ההוצאה, שנה, פרק , העמוד המצוטט.  בלועזית, מקום  בגופן נוטה

שם העיתון   רכאות(,( ,שם המאמר )במ)שם פרטי תחילה שם המחבר – מאמרים

   (, מספר הכרך, העמודים.תחתון )מודגש בקו

 שם המשפחה תחילה.  - חיבורים בלועזיתב

 ( 1  נספח) בעברית  עמוד שער .א * העבודהסדר הצגת 

 ( 2 נספח) ותחתימ כולל שער פנימי בעברית  עמוד .ב

 תקציר עבודה בעברית   .ג

 עניינים בעברית  תוכן  .ד

 גוף העבודה  .ה

 ביבליוגרפיה  .ו

 נספחים .ז

 תוכן עניינים באנגלית  .ח

 תקציר עבודה באנגלית  .ט

 ( 3  נספח) חתימות  כוללבאנגלית שער פנימי עמוד  .י

 ( 4 נספחבאנגלית )חיצוני   שערעמוד  .יא

 

א(  -יסעיף סדר הצגת עבודה הכתובה באנגלית יחל בעמוד כריכה באנגלית )*

 א(.סעיף ויסתיים בעמוד כריכה בעברית )

הגשת עותק לפרסום  

  

יחד    מזכירות המחלקהיישלח במייל אל   ,Pdf בפורמטשל העבודה, עותק דיגיטלי 

     .ארן בספריית גמר עבודה ופרסום הפקדת טופסעם 
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 אופן הערכת עבודת הגמר

מקורות,  הקריטריונים הראשיים לקביעת איכותה של עבודת גמר מתייחסים ל: נושא, שיטות, בדיקת השערות,  

ואיכות הדיון )יש לשים לב כי חלק מהקריטריונים המופיעים מטה מתאימים יותר למדעי הרוח ואחרים יותר  

 למדעי החברה(: 

 נושא מתאים 

 מיקום הנושא בקונטקסט רחב יותר 

 מיקום הנושא ביחס למחקר והדיון העכשווי  

 שיטות מקובלות או כאלו שניתן לתקף 

 טריוויאליות השערות לא 

 ניסוח לוגי של ההשערות  

 זיהוי וטיפול במקורות 

 מקוריות עבודת הגמר 

 הבנה, ניתוח ודיון במקורות 

 ארגון והצגה של הדברים 

 יכולת לבצע סינתזה 

 גישה ביקורתית 

 סגנון הכתיבה 

 ציטוט מקורות וכו'(.איכות עבודת הגמר מבחינה טכנית )עריכה לשונית, עימוד, טעויות כתיב, הערות שוליים, 

 

מעטות עבודות הגמר שיענו לכל הדרישות ולכן הציון הסופי ישקף שקלול הקריטריונים. כדי שעבודת גמר תעמוד  

 בכמה שיותר מהקריטריונים, היא צריכה לכלול את הפרמטרים הבאים:

סדר גודל שכזה.  ם לעבודה בהנושא טופל ביעילות במסגרת מספר המילים המותר ובשימוש במקורות המתאימי

ת התרומה של התיזה למחקר.  את הנושא בתוך שדה המחקר הרחב תוך כדי הבלט  מומיק  ת או הכותבהכותב

למחקרים אחרים ללא פרפראזה של דברי אחרים. זיהוי טוב    בקיאות במצב המחקר ומתייחס   יםמרא   ים הכותב

ת  הם יהיה בצורה חדשנית. הכותב ש בושימוש מושכל בהם, כאשר השימו  של המקורות העומדים לרשות החוקר

 היטב בספרות הקיימת.      יםמתמצא , ובאמצעות המקורות יםם את שנאמר אלא מחדשמילא רק מסכ או הכותב

ה תוך  לבין הספרות המחקרית,  בין המקורות  ביותר תדע לקשר  גבוהה  ברמה  גמר  ניתוח מעמיק  עבודת  צגת 

המחבר המחברוחדשני.  או  יהי   ת  ש  יםער  וגם  תהינלבעיות  השיטות  בהן.  לטפל  ניתן  שלא  ולשאלות  ה  נותרו 

לחזור עליהן במידת הצורך. ההשערות יהיו כאלו שלא נבדקו בעבר   חדשניות או מנוסחות כך שאיש מקצוע יוכל

 או נבדקו חלקית.  

וההוכחות   הטיעון  את  להבין  לקורא/ת  ויאפשר  הגיוני  יהיה  העבודה  ומבנה  וברורה  בהירה  תהיה  הכתיבה 

לאשש אותו. ההקדמה )וכן הסיכום( יציגו בבירור את נושא העבודה ותרומתה וכן את התיזה העיקרית    המובאות

והחלוקה הפנימית של העבודה. הניסוח יהיה ברמה גבוהה, קולח ומשכנע. צורתה החיצונית של העבודה תהיה  

ללים המקובלים בתחום  ברמה גבוהה, וכן הטבלאות, הערות השוליים והנספחים יהיו ללא טעויות ועל פי הכ

המחקר. רשימת המקורות תהיה מלאה וללא טעויות ותהיה מותאמת לסגנון המקובל בשדה המחקר. עבודת  

 גמר ברמה הגבוהה ביותר תהיה ראויה לפרסום כמאמר. 
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  pdfבפורמט  חתומה  עבודת גמר  תשלח במייל  לאחר אישור הטיוטה הסופית של העבודה  על ידי המנחה,   -

 . אל מזכירות המחלקה  (במידת הצורך wordבפורמט  או)

שיאושרו על  מחוץ למחלקה, לפקולטה או לאוניברסיטה    שופטות ושופטים הוועדה המחלקתית תמליץ על   -

 ידי הוועדה הפקולטית. 

 ימים.  45עבודת הגמר הינו   שיפוטמשך הזמן הניתן ל -

 . חסוייםזהות השופטים והציונים  ציון לעבודה.  ,בנפרדת ואחד כל אח,ים יעניקו  ות והשופט השופט -

 לפחות.   75ציון עובר לעבודת גמר הינו  -

  הוועדה אל  ועדת המוסמכים הפקולטית  , תפנה  יפוטבין ציוני הש   נקודות לפחות  20גדול של  של פער  במקרה   -

ממוצע הציונים  ה  יהי  זה כבמקרה  הסופי  השיפוט  ציון    .פיםנוס  או שופטת  שופט תהמחלקתית בבקשה למנו

 .  יםות והשופטשל כל השופט

ציון עבודת  להגיש ערעור על ציון שיפוט. לא יפתח תהליך ערעור על  םרשאי םאינ ית או הסטודנטסטודנטה -

 .  המוזכר בסעיף הקודםאם לא מתקיים התנאי   גמר

  בתום תהליךמחלקה וה  הנוגעים בדברובאו לידיעת י המילוליות דעת המשוקלל וחוות ה שיפוטהציון   -

 השיפוט.  

 

 :עבודת גמר להערכתאפשרויות  ארבעקימות 

 מתן ציון  וחיובית  .1

 בעקבות התיקונים.  שתנהמלא  השיפוט  ציון. מתן ציוןלביצוע תיקונים קלים והמלצה  .2

 . לעבודה המתוקנת ומתן ציוןדרישה לביצוע תיקונים מהותיים, הגשת עבודה מתוקנת לשיפוט חוזר   .3

 הלימודים בנתיב זה מופסקים.  להתקבל ו העבודה איננה ראויה  -הסתייגות מוחלטת  .4

   גמרשל עבודת דיגיטלי ק עותופרסום הפקדת 

יוגש   השיפוט  תהליך  בפורמט    ותק עבתום  גמר  עבודת  של  סופי  בחתימת    Pdfדיגיטלי  חתום  סרוק(,  )לא 

טופס הפקדת ופרסום    וראש הוועדה המחלקתית. לעותק העבודה יש לצרף את  ה  המנח,  סטודנטסטודנטית או הה

 . גוריון בנגב-טת בןאוניברסיארן של בספריית  עבודת גמר
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 חתימות דוגמאות לדפי שער ודפי 

 

 בעברית    ר חיצונישעדף 

 1נספח 

 

 גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

 המחלקה ל >שם המחלקה< 

 >שם העבודה<

 (M.Aחיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" )

 מאת: >שם הסטודנט/ית< 

 בהנחיית: >דרגה ושם< 

 >חודש ושנה לועזיים<       עבריים< >חודש ושנה 



 254 

  

 

 בעברית )פנימי( דף חתימות 

 2נספח 

 גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

 המחלקה ל >שם המחלקה< 

 >שם העבודה<

 (M.Aחיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" )

 הסטודנט/ית< מאת: >שם  

 בהנחיית: >דרגה ושם< 

 תאריך:___________      חתימת הסטודנט/ית: _________________ 

 תאריך:___________      חתימת המנחה: _____________________ 

 תאריך:___________      ____ _חתימת יו"ר המ"א המחלקתי:______

   >חודש, שנה<
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 3נספח 
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