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 פתח דבר

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

הלימודים במחלקות הפקולטה ותקנות הלימודים. חובה  אך בעיקר מפורטים בו תכניות

על כל סטודנט לקרוא את החלקים בשנתון הנוגעים לו, שכן מידע זה הינו חיוני והכרחי. 

 לא תתקבלנה טענות של אי ידיעת הכתוב בשנתון.

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

 שנות, להוסיף או לגרוע פרטים הכלולים בשנתון ללא הודעה מוקדמת. הלימודים וכן ל

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

 ובמחלקות.

אם נפלו שגיאות בהוצאה זו של השנתון, נודה לכל מי שיפנה תשומת ליבנו אליהן, ועם 

 הקוראים הסליחה. 
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 מ ב ו א

 

ידי  -על 1964גוריון בנגב ב"מכון להשכלה גבוהה בנגב", שנוסד בשנת -של אוניברסיטת בןראשיתה 

קבוצה מתושבי באר שבע, במטרה לקדם ולפתח את הנגב.  קבוצה זו ביקשה להקים באזור מרכז 

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

 

עם  1973, על הקמת אוניברסיטת הנגב, ובדצמבר 1969רשמית בסתיו  שר החינוך והתרבות הכריז

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

 

החלו הלימודים במדעי הביולוגיה ושנה לאחר מכן, במדעי ההנדסה ובמדעי הרוח  1964-ב

 בגיאולוגיה ובמדעים המדויקים.  1970-והחברה. ב

 

 . אילתשבע, בשדה בוקר וב-ים מתקיימים בקמפוסים של האוניברסיטה בבארהלימוד

 

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

"מוסמך" ותואר "דוקטור לפילוסופיה".  הלימודים מתקיימים בפקולטה למדעי 

הפקולטה למדעי  (,.M.Dהפקולטה למדעי הבריאות )כולל ביה"ס לרפואה לתואר  ההנדסה,

הפקולטה לניהול, המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב  החברה,הפקולטה למדעי הרוח ו  הטבע,

גוריון לחקר ישראל והציונות -בלאושטיין )לתואר מוסמך ולתואר דוקטור לפילוסופיה(, מכון בן

 )לתואר מוסמך בלבד(.

 

שם -הספר ללימודי מחקר מתקדמים על-כן כלולות באוניברסיטה היחידות הבאות:  בית

 טכנולוגיה.-וטכנולוגיה בנגב, והמכון לננוקרייטמן, המכון הלאומי לבי

 
 

 מידע נוסף נמצא בפרק הכללי של השנתון לתשפ"ג, באתר מזכירות אקדמית:
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shnaton.aspx 

 
  

http://web2.bgu.ac.il/welcome/template/default.aspx?PageId=259&catId=1&maincat=1
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shnaton.aspx
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 הרוח והחברה למדעיה בפקולט ספרי הטלפונים של המחלקותמ

 חדר בנין מס' טלפון שם המחלקה/חטיבה
 305 72בנין   6477777 מזכירות הפקולטה

 307 72בנין  6477777 מזכירות תואר שני

 203 74בנין  6477199 אמנויות

 407 72בנין  6472462/3/4 אנגלית כשפה זרה

 222 72בנין  6461395 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 317 74בנין  6479018 כללית היסטוריה

 607 72בנין  6461101 של עם ישראל היסטוריה

 220 74בנין  6428423 המסלול ללימודי מדינת ישראל

 222 74בניין  6461110 התוכנית ללימודי מגדר

 342 72בניין  6461391 התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים

 560 72בנין  במחשבת ישראל חטיבה ללימודי אגדה והלכה

חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה 

 אירופית

במחלקה לפוליטיקה 

 וממשל

 450 74בניין 

 149 72בנין  6461863 חינוךבי"ס ל

   422 72בנין  6461901 הוראת המדעים והטכנולוגיה

 327/326 72בנין  6461881/1875 תעודת הוראה

 459 72בנין  6472266 כלכלה

 455 74בניין  6461112 לימודי אפריקה

 533 72בנין  6461455 לימודי המזרח התיכון

 222 74בנין  6428423 תחומיים-לימודים רב

 434 74בנין  6472092 לשון עברית

 B356 72בנין  6472036 מדעי ההתנהגות

 560 72בנין  6472532 מחשבת ישראל

 408 72בנין  6461092 והמזרח הקדוםארכיאולוגיה מקרא 

 E356 72בניין  6472042 ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה

 510 74בנין  6461128 ספרויות זרות ובלשנות

 409 74בנין  6461131 ספרות עברית

 1 17בנין  6472318 עבודה סוציאלית

 666 72בנין  6477767 פוליטיקה וממשל

 349 74בנין  6472263 פילוסופיה

 311 98בניין  6472080 פסיכולוגיה 

 540  72בנין  6477211 תקשורת
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שויות הפקולטהר

דיקן הפקולטהפרופ' דוד וטשטיין

 הפקולטההמשנה לדיקן פרופ' נירית בן אריה דבי

ראש המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום פרופ' גונר להמן

 ראשת המחלקה לספרות עברית פרופ' חביבה ישי

 ראשת המחלקה ללשון עבריתד"ר פנינה שוקרון 

 ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון פרופ' רלי שכטר

ראשת המחלקה להיסטוריה של עם ישראל פרופ' כנה ורמן

 ראש המחלקה למחשבת ישראלעודד ישראלי פרופ'

ראשת המחלקה להיסטוריה כללית פרופ' רות ג'ינאו

ראש המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיפרופ' מידד קיסינגר

 ראשת ביה"ס לחינוך פרופ' תהילה קוגוט

 ראש המחלקה לפילוסופיה ד"ר אנדי גרמן

זרות ובלשנות ראשת המחלקה לספרויות ד"ר אולגה קגן

 ראש המחלקה לאמנויות פרופ' דני אונגר

החל מסמסטר ב' –ראשת המחלקה לאמנויות פרופ' שרה אופנברג 

 ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל פרופ' בקי קוק

 ראשת המחלקה לפסיכולוגיהפרופ' אנדראה ברגר

ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה   פרופ' אביעד רז

ראש המחלקה לכלכלהעאמר אבו קרןפרופ' 

ראשת המחלקה לעבודה סוציאליתפרופ' אורלי שריד

תחומיות-ראשת המחלקה לתוכניות רבד"ר סארה אבו כף

 ראש המחלקה לתקשורת פרופ' צבי רייך

ראשת היחידה לקידום המקצועיות בחינוךד"ר דנה ודר וייס

לאנגלית כשפה זרהראשת היחידה ד"ר אלכסנדרה בייטנבראט

ראש התוכנית למדעי ההתנהגותפרופ' ניר אביאלי

ראש התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיהפרופ' מייקל פריד

 ראשת התכנית ללימודי מגדרפרופ' מיה לביא אג'אי

ראש התכנית לניהול וישוב סכסוכים ד"ר טל ליטבק

 ראשת התכנית ללימודי אפריקה פרופ' לין שלר

ראשת המסלול ללימודי מדינת ישראלר טלי תדמור שמעוניד"

פרופ' כרמל סופר

 גב' אביטל אדרי

 גב' חוה ליידר

ראש התוכנית ללימודים קוגנטיביים 

ראש מנהל הפקולטה 

עוזר ראשי לראש מנהל הפקולטה 
עוזר לראש מנהל הפקולטה לענייני תקציב ומשאבי אנושגב' תמי ברנשטיין

 עוזר לראש מנהל הפקולטה ללימודי מוסמכים מזרחיגב' עידית 

עוזר לענייני מלגות ומינוייםגב' אסיה שסטופל
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 מוסדות הפקולטה לענייני תלמידים והוראה:

ה, אהוא המוסד העליון של הפקולטה. המועצה מחליטה בכל ענייני ההור -ועצת הפקולטהמ

 המחקר וההנהגה האקדמית של הפקולטה.

הלימודים, קיימות ובחדשות, -בתוכניות -דנה בכל התחומים הקשורים בהוראה  -ועדת ההוראהו

 בנוהלי ההוראה ובדרכים לשיפורם, ובעניינים הנוגעים למנהל התלמידים והפקולטה.

השוטף של חיי הפקולטה בכל  הרשות המבצעת שליד הדיקן, המסייעת לו בניהול -ועדת הפקולטהו

 התחומים.

 לימודים חדשות.-תוכניות מתכננת -ועדת התכנוןו

מרכזת את הטיפול בסטודנטים באמצעות המחלקות וממונה על ניהול תקין  -זכירות הפקולטהמ

 של ענייניהם האקדמיים והמנהליים של הסטודנטים.

המזכירות מטפלת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים לסדרי הלימודים, תכניות 

 הוראה פקולטית, אישורי לימודים ועוד.  תלוועדטיפול בפניות  הלימודים, יעוץ והרשמה לקורסים,

משרדי מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה  נמצאים בקרית האוניברסיטה, בבניין צוקר 

 . 305(, חדר 72גורן )-גולדשטיין

  www.bgu.ac.ilכתובת אינטרנט: 

 http://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspxקיוסק המידע: 

הקוד והסיסמה נמצאים בפנקס התשלומים הנשלח על ידי מדור חשבונות  -)לסטודנטים חדשים 

. סטודנטים ותיקים ששכחו את קוד המשתמש והסיסמה יוכלו לראותם 3נספח מס'  -סטודנטים

(. בכל עניין שלא נמצא לו מענה בשנתון, בכל בעיה שנתקלת בה 13נספח מס'  –בפנקס התשלומים 

אנא פנה למזכירות הפקולטה על מנת שנוכל לעזור   -הפריע למהלך לימודיך הסדירואשר עלולה ל

 לך או להדריך אותך ובמידת הצורך להפנותך לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול בענייניך. 

 פניות ניתן להפנות דרך אתר האינטרנט, דרך "צור קשר" או בדואר אלקטרוני: 

 hsf@bgu.ac.ilתואר ראשון:  

  hsf2@bgu.ac.ilתואר שני: 

 asyash@bgu.ac.il תואר שלישי: 

 

 

 

 

 

http://www.bgu.ac.il/
http://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx
mailto:hsf@bgu.ac.il
mailto:hsf2@bgu.ac.il
mailto:asyash@bgu.ac.il
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 ימודי התואר הראשוןל

 B.A -ימודים לקראת התואר הראשון ל

לפחות שלוש שנים. בשילובים מסוימים תיתכן גלישה  משכיםנלימודים לקראת התואר הראשון ה

 לשנה הרביעית.

נקודות זכות כדי להיות זכאי לתואר הראשון. שעה שבועית אחת במשך  120ל התלמיד לצבור ע

ערך לנקודת זכות אחת, אלא אם  נאמר -כלל שוות-סמסטר אחד )שעה סמסטריאלית( היא בדרך

 אחרת בתיאור הקורס.

לים לימודי התמחות למאורגנים במחלקות לפי התוכניות המתוארות להלן, וכולימודים ה

עזר והשלמה, שפות זרות ולימודי חובה ובחירה כלליים לפי דרישות -במסלולים שונים, לימודי

הלימודים שני -המחלקות והפקולטה. )הלימודים מתקיימים במתכונת סמסטריאלית בשנת

 סמסטרים(. 

 בנה הלימודיםמ

 נקודות זכות )נק"ז( לקבלת התואר. 120ד יצבור ל תלמיכ

 10-נק"ז לימודי אנגלית כשפה זרה ו 2נק"ז בלימודים כלליים:  12נק"ז במסגרת מחלקתית.  108

ולומדה  ההספריינק"ז לימודי בחירה כלליים. כמו כן כל תלמיד חייב בתרגיל מקוון של הכרת 

 למניעת הטרדה מינית.

 :לימוד-יימות ארבע תכניותק

 -כנית א' ת

 נק"ז.( 108מחלקתיים ) -ימודים חדל -:1אפשרות 

נק"ז( במחלקה ללימודים רב תחומיים במדעי הרוח  112לימודים חד מחלקתיים ) -:2אפשרות 

 והחברה.

הלומדים בתכנית זו בתעודת הבוגר שלהם תירשם המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד. לימודי 

 הזכאות לתואר ובגיליון הציונים.החטיבה יתווספו אך ורק לאישור 

 נק"ז לימודים כלליים.  12* בכל תכנית יש ללמוד 

נק"ז לימודים כלליים בהתאם  8-10-סטודנטים הלומדים במסגרת לימודים רב תחומיים חייבים ב

 לתכנית.

 -כנית ב' ת

 נק"ז בכל אחת משתי המחלקות.( 54מחלקתיים ) -ימודים דול -:1 אפשרות

זו ניתן לשלב לימודים בין מחלקות בתוך הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהן במסגרת תכנית 

 לניהול. מחלקתית של הפקולטה-מחלקתית  ובין תכנית הלימודים הדו-קיימת תוכנית לימודים דו

 ראה עקרונות התוכנית בהמשך. 

 

 תחומיים הרכב-תלמיד הבוחר במסלול ללימודים רב -מחלקתיים -לימודים דו -:2 אפשרות

 תחומיים-נק"ז בלימודים רב 56-"ז במחלקה אחת וקנ 54לימודיו יהיה: 

 נק"ז לימודים כלליים.  12* בכל תכנית יש ללמוד 
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נק"ז לימודים כלליים בהתאם  8-10-סטודנטים הלומדים במסגרת לימודים רב תחומיים חייבים ב

 לתכנית.

 

י הרוח והחברה בהן קיימת לימודים דו מחלקתיים בין מחלקות הפקולטה למדע -:3אפשרות 

מחלקתית בשיתוף עם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע בהן קיימת תוכנית -תוכנית לימודים דו

 מחלקתית. -לימודים דו

ממדעי הטבע ילמדו  ההשניינק"ז ובמחלקה  54בתוכנית זו ילמדו במחלקה ממדעי הרוח והחברה 

 . 120-בהתאם להיקף הלימודים הקיים שם ובכל מקרה לא יהיה מספר הנק"ז פחות מ

 ראה עקרונות התוכנית בהמשך. 

 

לימודים דו מחלקתיים בין מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה )פסיכולוגיה,  -:4אפשרות 

 למח וקוגניציה. בלבד( בשיתוף עם המחלקה -ספרויות זרות ובלשנות, פילוסופיה 

נק"ז ובמחלקה למח וקוגניציה ילמדו  54בתוכנית זו ילמדו במחלקה ממדעי הרוח והחברה 

 . 120-בהתאם להיקף הלימודים הקיים שם ובכל מקרה לא יהיה מספר הנק"ז פחות מ

 

 - וכנית ג'ת

לקות מתוך מחנק"ז.(  28ה ) בנק"ז( ובלימודי חטי 80ימודים במחלקה ראשית ) ל -:1 אפשרות

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהן יש אישור לקיים תוכנית ראשית/חטיבה.

הלומדים בתכנית זו בתעודת הבוגר שלהם תירשם המחלקה הראשית בלבד. לימודי החטיבה 

 יתווספו אך ורק לאישור הזכאות לתואר ובגיליון הציונים.

 "ז לימודים כלליים. נק 12* בכל תכנית יש ללמוד 

 והחברה הרוח למדעי הפקולטה מחלקות מתוך"ז( נק 80במחלקה ראשית )  ימודיםל -: 2 אפשרות

 "ז( מתוך הפקולטה לניהול.נק 28)  הבחטי ובלימודי ראשית תוכנית לקיים אישור יש בהן

 "ז לימודים כלליים.   נק 12* בכל תכנית יש ללמוד 

 

 - וכנית ד'ת

נק"ז(  28נק"ז( בפקולטה למדעי הטבע בלבד ובחטיבה ) 92לימודים במחלקה ראשית ) -:1אפשרות 

 בפקולטה למדעי הרוח והחברה.

 28נק"ז( בפקולטה למדעי הרוח והחברה ובחטיבה ) 80לימודים במחלקה ראשית ) -:2אפשרות 

    "ז לימודים כלליים.נק 12יש ללמוד  זו בתכנית*  נק"ז( בפקולטה למדעי הטבע. 

  

 ראו עקרונות התכנית בהמשך.

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

המפורטות בשנתון והמתפרסמות מפעם לפעם על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של 

 הפקולטה. אין בייעוץ או בהרשמה לקורסים במחשב בכדי לפטור מחובה זו.
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 המשותפת עם הפקולטה לניהול מחלקתית הדות הלימודים עקרונות תוכני

התכנית מעניקה   מטרת התכנית לשלב לימודי ניהול עם לימודים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה.

הכשרה בתחומים הרלוונטיים בפקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרה בתחומי הניהול במחלקה 

  לניהול. 

במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים שאינם דורשים התמחות שילובים אלו משקפים את הצורך 

 מעמיקה בתחומי התוכן השונים )חינוך, ממשל, גיאוגרפיה וכו'( אולם נדרשים לידע רחב יותר.

המחלקה לניהול,  -לניהול  לפקולטהתלמיד הלומד במסלול זה משתייך במסגרת לימודיו בניהול 

 פקולטה למדעי הרוח והחברה.ובמסגרת לימודיו במחלקות לרוח וחברה ל

 

 

 מבנה התואר :

 חובות לתואר נקודות זכות

 קורסים במחלקה לניהול )נא לבדוק בשנתון ניהול( 56 – 58

 קורסים במחלקה נוספת ממדעי הרוח והחברה *54

8* 

 חובה 2

 נק"ז 10סה"כ 

 למדעי הרוח והחברהקורסים כלליים מהפקולטה 

 (151 - ב )נרשם במדה"ר אנגלית מתקדמים

 סה"כ 120-122

נק"ז בלימודים  6-נק"ז ו 56*  סטודנט הבוחר ללמוד בלימודים רב תחומיים, היקף הלימודים הוא 

 כלליים.

 בקשות לאישורים יש להגיש לפקולטה לניהול.

 

 

 עקרונות תוכנית הלימודים המשותפת עם הפקולטה לטבע:

 .במידת האפשרשנים  3נק"ז, ותימשך  120תכנית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של 

 אפשרות אחת: .1

 80)בפקולטה למדעי הרוח והחברה( הינה בהיקף של  במחלקה ראשיתתכנית לימודים 

נק"ז אנגלית מתקדמים ב' )סה"כ  2-נק"ז לימודי בחירה בלימודים הכלליים ו 10+  נק"ז

 נק"ז(. 92

 .נק"ז 28)בפקולטה לטבע( הינה בהיקף של  בחטיבהתכנית לימודים 

* קורסי הספורט וקורס מינוי בתזמורת אינם מוכרים לתלמידי מדעי הרוח והחברה 

 במסגרת הלימודים הכלליים.

 אפשרות שניה: .2

כולל  נק"ז 92)בפקולטה למדעי הטבע( הינה בהיקף של  במחלקה ראשיתתכנית לימודים 

 זרה.אנגלית כשפה 

 נק"ז. 28)בפקולטה למדעי הרוח והחברה( הינה בהיקף של  בחטיבהתכנית לימודים 
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 אפשרות שלישית: .3

במדעי הרוח והחברה  ודו מחלקתיבמדעי הטבע  דו מחלקתיתתוכנית הלימודים בתוכנית 

 B.Sc-במחלקה של מדעי הרוח והחברה ו B.Aנק"ז(, התואר שיוענק לסטודנטים הוא:  54)

 במחלקה של מדעי הטבע.

ברמת  –בנוסף יהיו חייבים התלמידים לעבור בהצלחה את הקורס באנגלית כשפה זרה  .4

)הרישום לאנגלית לפי המחלקה הראשית או במדעי הטבע דו  אנגלית מתקדמים  ב'

 מחלקתי(.

מחלקתי במחלקה -דרישות הקבלה במסלול זה הינן זהות לדרישות הקבלה למסלול החד .5

 הרלוונטית.

קבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה ראשית והן לחטיבה. לא ניתן  .6

 להירשם

 שבע(.-ולהתקבל רק לאחת מהן. ניתן ללמוד שילוב זה אך ורק בקמפוס מרכוס )בבאר

הסטודנט הלומד בתכנית ראשית + חטיבה חייב להירשם בכל סמסטר לקורסים במחלקה  .7

 ובחטיבה אליהן התקבל.

ע"פ התואר המוענק   .B.Aאו   .B.Scנק למסיימי התוכנית הינו תואר "בוגר": התואר שיוע .8

 במחלקה הראשית.

 סטודנט המבקש להגיש בקשה לחופשת לימודים חייב להגיש בשתי הפקולטות. .9

 2-סטודנט המבקש הפסקת לימודים בכל התכנית )שתי המחלקות( חייב להגיש הבקשה ל

 הפקולטות.

 

תאפשר למסיימים המשך לימודים לתואר שני באותה  ראשיתבמחלקה תכנית לימודים 

  ללא דרישה להשלמות.מחלקה 

 תחייב בהשלמות לצורך המשך לימודים וקבלה לתואר שני. בחטיבהתכנית לימודים 
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 הרכב תכניות הלימודים  

 

 כנית א'ת

 מחלקתית-חד

 1אפשרות 

 נק"ז  108      לימודי המחלקה     

 נק"ז   10           ימודי בחירהל

    --------- 

 נק"ז 118            סה"כ

 

 

 2אפשרות 

 מחלקתית-חד

 תחומיים בלבד לימודים רב

 נק"ז 112    

 נק"ז 6  לימודי בחירה

    --------- 

 נק"ז 118   סה"כ

 ימודי חובה כללייםל

 נק"ז 2 אנגלית מתקדמים ב'

   ---------- 

 נק"ז 120             סה"כ

 

 

 תכנית ב'

 מחלקתית-דו

 1אפשרות 

 נק"ז 54  מחלקה א'

 נק"ז 54  מחלקה ב'

 נק"ז 10  לימודי בחירה

 נק"ז 118                סה"כ  

 2אפשרות  

 מחלקתית-דו

 נק"ז 54  מחלקה א'

 נק"ז 56 תחומיים-רב לימודים

 נק"ז   6  לימודי בחירה

    ----------- 

 נק"ז 118   סה"כ

 

 3אפשרות 

 )מדה"ר + טבע( מחלקתית-דו

 נק"ז 54                 מחלקה מדה"ר

 נק"ז 64-90                  מחלקה טבע

 נק"ז  2אנגלית מתקדמים ב' בטבע  

 4 אפשרות

 )מדה"ר + מח וקוגניציה( מחלקתית-דו

 נק"ז 54מחלקה מדה"ר             

 נק"ז  64מחלקה מוח וקוגניציה 

 אנגלית מתקדמים ב' 

 נק"ז  2)במוח וקוגניציה(           

 

 לימודי חובה כלליים

 נק"ז 2 אנגלית מתקדמים ב'

    ---------- 

 נק"ז 120   סה"כ

 

 

 תכנית ג'

 ראשי + חטיבה

 נק"ז 80  מחלקה הראשית )מדה"ר(ה

 נק"ז 28                     לימודי חטיבה

 נק"ז 01         לימודי בחירה

            --------- 

 נק"ז  118                   סה"כ

 

 

 תכנית ד'

  ראשי + חטיבה

 נק"ז 90    מחלקה הראשית )טבע( ה

 נק"ז 28                     חטיבה

             --------

נק"ז  118           

 "זנק 2( ' )בטבעב מתקדמים אנגלית

 לימודי חובה כלליים

       ---------- 

  נק"ז 120       סה"כ
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 ערותה

כל תלמיד חייב להשתתף בהכרת הספריה בשנה הראשונה ללימודיו. פירוט בפרק  .א

 הכרת הספרייה בהמשך. לא ניתן לקבל פטור מהכרת הספריה ממוסד אחר.

לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת כל תלמיד חייב להירשם בסמסטר הראשון ל .ב

 .הטרדה מינית

וק את דקיימים לימודים בכל התוכניות. בעת תכנון לימודיו, על התלמיד לבלא בכל מחלקה  .ג

 התוכניות הקיימות.

במסגרת הלימודים לתואר חייב כל סטודנט  –נק"ז(  2-4קורסי תוכן בשפה האנגלית ) .ד

תוכן בשפה האנגלית. אחד מן הקורסים יכול להיות אנגלית  םללמוד שני קורסי

 מתקדמים ב'. 

ללימודים עם פטור מאנגלית מתקדמים ב' יהיה חייב ללמוד שני קורסי תלמיד שהתקבל 

תוכן )את הקורס יוכל לבחור מכל אחת מהמחלקות בהן הוא לומד או במסגרת קורס 

 הבחירה בלימודים הכלליים(.
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  B.Aכנית הלימודים לתואר ראשון ת
 דעי הרוחמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

סימן  

 המחשב

 

 נק"ז 80

תכנית 

מחלקה 

 ראשית

תכנית חד 

 מחלקתית

 

 נק"ז 108

תכנית דו 

 מחלקתית

 

 נק"ז 54

תכנית בחטיבת 

הלימודים 

 מורחבת

 נק"ז 28

מחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח ה

 ארכיאולוגיה מסלול -הקדום 

135 x - x x 

 x - x x 122 מחלקה לספרות עבריתה

 x - x x 123 מחלקה ללשון העבריתה

 x - x x 124 ללימודי המזרח התיכוןמחלקה ה

 x - x x 125 המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

 x - x x 126 מחלקה למחשבת ישראלה

 x - x x 127 המחלקה להיסטוריה כללית

 –מחלקה לספרויות  זרות ובלשנות ה

 : ספרות אנגלית1מסלול 

 : בלשנות2מסלול 

132 x x x x 

 x - x x 131 מחלקה לפילוסופיהה

 מחלקה לאמנויות:ה

 תולדות האמנות -  1מסלול 

אמנות חזותית: תכנית  - 2מסלול 

משולבת בתולדות האמנות ולימודי 

 יצירה

134 x - x x 

 - 3x x - 147 תחומיים-ימודים רבל

 x x - - 167 המסלול ללימודי מדינת ישראל
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 דעי החברהמ

 
 

 

 

 

 

 הצטרפות לתוכנית זו מותנית באישור מיוחד של היועץ במחלקה. .1

אנתרופולוגיה. שילוב זה קיים -לא ניתן לשלב לימודי פסיכולוגיה עם לימודי סוציולוגיה .2

 רק במסגרת התוכנית למדעי ההתנהגות בלבד.

 נק"ז. 112תחומיים  חד מחלקתי היקף הלימודים הוא -במסלול לימודים רב .3

 

סימן  

 המחשב

 

 נק"ז 80

תכנית 

מחלקה 

 ראשית

תכנית חד 

 מחלקתית

 

 נק"ז 108

תכנית דו 

 מחלקתית

 

 נק"ז 54

תכנית בחטיבת 

הלימודים 

 מורחבת

 נק"ז 28

 x - x x 129 מחלקה לחינוךה

 - - - - 130 לימודי תעודת הוראה

 - - x -   141   התכנית למדעי ההתנהגות

 - x - - 101 2המחלקה לפסיכולוגיה

 x x - - 102 2ואנתרופולוגיההמחלקה לסוציולוגיה 

 x x x 1x 142 מחלקה לכלכלהה

 x x x x 128 המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 - - x - 144 מחלקה לעבודה סוציאליתה

 x - x x 138 מחלקה לפוליטיקה וממשלה

 x x - - 183 מחלקה לתקשורתה

מסלול ללימודי אפריקה תכנית בין 

 אוניברסיטאית

192 - - x - 
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 לימודים עצמאיותטיבות ח

 טיבה מורחבתח ימן המחשבס 
 נק"ז 28

 x 113 *ימודי חברה וסביבהללהחטיבה 
 X 121 החטיבה למקרא

 x 137 חטיבה לשפה ותרבות ערבית
 x 155 החטיבה לאמנות יצירה     

 x 165 טיבה ללימודי מגדרח
 x 168 טיבה ללימודי אגדה והלכהח

 x 198 גישה בין תחומית לסכסוכים ומו"מ
 x 187 חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 x 192 חטיבה ללימודי אפריקה
 X 157 לימודי אירופה חטיבה ב
 X 163 גרמניים-לימודים אוסטרו חטיבה ב

 חטיבות במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד

 טיבה מורחבתח ימן המחשבס 
 נק"ז 28

 x 117 טיבה לניהול משאבי אנוש*ח
 *  חטיבה זו לומדים בקמפוס אילת בלבד.

 

 טיבה מורחבתח ימן המחשבס 
 נק"ז 28

 - 152 פות זרותש

 - 153 היחידה לאנגלית כשפה זרה 

 - 151 לימודים כלליים

 לימודי חובה ולימודי בחירה -לימודים כלליים 

 להשתתף בלימודים הבאים: ייבחל תלמיד בפקולטה כ

תלמיד המתקבל עם אנגלית ברמה בסיסי חייב ללמוד  נק"ז  2 שפה זרה ראשונה  .1

אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו 

 באוניברסיטה.

בחישוב  הקורס באנגלית ברמת מתקדמים ב' משוקלל

 B.A -הציון הסופי ל 

-הלומדים בתוכנית דו לימודים רב תחומייםתלמידי  נק"ז 10 לימודי בחירה  .2

נק"ז, תלמידים הלומדים  8-מחלקתית   יחויבו ב

 נק"ז.  4-מחלקתית יחויבו ב-בתוכנית  חד

 B.A -בחישוב הציון הסופי ל  ימודים אלה משוקלליםל

 חובה לא לשקלול נק"ז 0 הכרת הספרייה  .3

לומדה להכרת החוק והנהלים   .4

 למניעת הטרדה מינית

 חובה לא לשקלול. נק"ז 0

לימודי שפה זרה ראשונה לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית ב

 לימודיו הראשונה.-שנתב, חייב התלמיד להשתתף ההספרייוהכרת 
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 קודות זכותנ
 
 :חלק מהקורסים בפקולטה אינם מקנים נקודות זכות, לדוגמה .א

 אנגלית כשפה זרה )פרט לרמת מתקדמים ב( .

 חלקים, כאשר לכל חלק מספר מחשב שונה. לדוגמה:שעורים רבים מחולקים לשני  .ב

 (;2א' ) -פרקים נבחרים בספר שמואל 

 (;2ב' ) -פרקים נבחרים בספר שמואל 

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

 

 קורסים שנתיים

קורס שנתי מורכב משני חלקים. החלק הראשון נלמד בסמסטר א' והחלק השני נלמד בסמסטר 

 ב'. 

 לימודים אקדמית.-למיד חייב להשתתף בשני חלקי הקורס באותה שנתת

אם התלמיד למד רק חלק אחד של הקורס ולא למד את החלק השני )או להיפך(, לא יוכר הציון 

עבור שני הסמסטרים יינתן בסיום שני הסמסטרים, מילוי  שקיבל בחלק אותו למד. הציון הסופי

 כל מטלות הקורס ורק בסוף שנת הלימודים.

סטודנט שנכשל בחלק א' של הקורס לא יוכל להמשיך את לימודיו לחלק ב', סטודנט שנכשל בחלק 

 ב' לא יוכל לקבל ציון סופי לקורס ויהיה עליו לשלים את הקורס בשנה העוקבת על שני חלקיו.

 

למיד שסיים חלק א' של הקורס ולא למד חלק ב' יהיה חייב לחזור על שני חלקי הקורס, ולעמוד ת

. הציון לא יינתן ציון על חלק אחד בלבד של הקורס  -מחדש בכל דרישותיו בשנת לימודים עוקבת 

הסופי עבור שני הסמסטרים יינתן בסיום שני הסמסטרים, מילוי כל המטלות ורק בסוף שנת 

 דים. הלימו

ח והחברה. במקרים חריגים, ולל זה חל על כל השעורים הנלמדים באופן זה בפקולטה למדעי הרכ

לימודים אקדמית, יצוין הדבר במפורש -כאשר אין חובה ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנת

 בתכנית הלימודים.

אשר אינם מקנים פי נקודות זכות בכל סמסטר, בקורסים -כיוון ששכר לימוד מחושב על :ערהה

 ר.טפי מספר השעות באותו סמס-הלימוד על-נק"ז יחושב שכר

 נגלית כשפה זרה א

טרת הלימודים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את הסטודנט בקריאת חומר אקדמי באנגלית מ

 באופן עצמאי ויעיל. 

 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד.  4קף כל קורס מתקדמים הוא ה

 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד. 6סית הוא קף קורס ברמה בסיה

 56 –יון המעבר באנגלית כשפה זרה צ

תלמיד המתקבל עם אנגלית ברמה בסיסי חייב ללמוד אנגלית ברמה זו החל מהסמסטר  -

 הראשון ללימודיו באוניברסיטה.



22 

 

יזכו לדיווח הפטור  –תלמידי המחלקה לספרויות זרות ובלשנות שלא התקבלו עם פטור באנגלית 

 מאנגלית לאחר הרישום לקורסים של שנה ג'. 

סטודנט שעוזב את לימודי המחלקה לספרויות זרות ובלשנות ולא התקבל ללימודיו באוניברסיטה 

עם פטור מאנגלית יהיה חייב ללמוד אנגלית לפי הרמה בה התקבל לאוניברסיטה ועד לסיום 

 מתקדמים ב'.

ת כל לימודי האנגלית עד תום ארבעת הסמסטרים הראשונים נטים לסיים אדל כל הסטוע

 ללימודיהם. 

מתקדמים א' חייב ללמוד אנגלית החל -סטודנט שהתקבל ללימודים ונקבעה לו רמה נמוכה מ

 מהסמסטר הראשון ללימודיו באוניברסיטה.

די במקרה של התנגשות בין קורס אנגלית עם קורס אחר מתכנית הלימודים יש להעדיף את לימו

 האנגלית ולדחות את הקורס מהלימודים המחלקתיים.

 

 

סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות הנ"ל יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי 

 דרישות לימודי אנגלית כשפה זרה. 

טודנט שנקבע לו פטור מאנגלית במבחן הפסיכומטרי חייב לוודא שהפטור נרשם לו במחלקה ס

 זרה. אנגלית כשפהל

בחלק מהמחלקות לא יאפשרו לסטודנטים שלא השלימו אנגלית ברמת מתקדמים ב' להירשם 

 לסמינרים/קורסים מתקדמים לסיום התואר.

החל מתשפ"ג היחידה לאנגלית כשפה זרה תכיר בקורסי אנגלית מהאוניברסיטה הפתוחה בהתאם 

"ז לתואר בסך הכל, כולל נק 30הסטודנט השלים באוניברסיטה הפתוחה לפחות  :לתנאים הבאים

 י(אנגלית ]כאשר קורס האנגלית נלמד באופן פרונטל

שלא ניתן יהיה ללמוד קורס אנגלית בודד באוניברסיטה הפתוחה במהלך התואר החל  ,מכאן

 .מתשפ"ג

 
 מידע נוסף ניתן לקרוא באתר מזכירות אקדמית:

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shnaton.aspx 
 

 

 

 רפתית כשפה זרה ראשונהצ

שעות שבועיות במשך שנה אחת )שני  4בוחר בצרפתית כשפה זרה ראשונה, חייב ללמוד ה

נק"ז בלבד. )סטודנט שלא נמצא ברמת  2-הקורס ישוקלל לתואר כ -סמסטרים( ברמת מתקדמים. 

 מתקדמים יחויב ללמוד צרפתית למתחילים א'+ב'(.

ור בצרפתית כשפה זרה ש לקבל אישורם של יועצי המחלקות שבהן לומד התלמיד כדי לבחי 

 ראשונה.

 . 56 -בר בצרפתית כשפה זרה ראשונה עיון המצ

 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shnaton.aspx
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 פה זרה שניהש

ימוד שפה זרה שניה היא חובה על תלמידי מחלקות מסוימות. תלמידים אחרים המעוניינים בכך, ל

 רשאים ללמוד שפה זרה שניה כלימוד בחירה. )פרטים בסעיף שפות זרות(.

 פות זרותש

ניתנים קורסים בשפות: אנגלית, צרפתית, גרמנית, ערבית, יוונית, לטינית, אוניברסיטה ב

 )לא בכל שנה נפתחים כל הקורסים(. .איטלקית, ספרדית וסינית. יתכנו שינויים וקורסים נוספים

סטודנט הבוחר ללמוד קורס שנתי בשפה זרה, חייב ללמוד את הקורס במהלך שנה שלמה )סמס' 

 יון בקורס.א' + ב'( על מנת לקבל צ

 בלימודי השפות הזרות קיימת נוכחות חובה.

 

 ימודי בחירה כללייםל

 לפחות )כולל תקופת שינויים(. 80%בקורסים הכלליים קיימת חובת נוכחות בהיקף של 

 10לתחום לימודיו בהיקף של  ומחוץלתוכניות לימודיו  חוץמל תלמיד חייב בלימודי בחירה כ

מחלקתית חייבים בלימודי -תחומיים בתכנית חד-דות זכות. )תלמידי המסלול ללימודים רבונק

 נק"ז(.  8נק"ז, ובתוכנית דו מחלקתית חייבים בלימודי בחירה בהיקף  6בחירה בהיקף 

 התלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתוך רשימת הלימודים הכלליים המופיעה במרוכז. 

שאינו נכלל ברשימת הלימודים הכלליים חייב לקבל את אישור תלמיד המעוניין לבחור בקורס 

היועץ המחלקתי שלו ואישור יועץ המחלקה המציעה את הקורס ובתנאי שהקורס אינו נכלל 

לא ניתן לבחור (בתחומי התמחותו, דהיינו, אינו מופיע כקורס חובה או בחירה במסגרת לימודיו 

 (.קורס כללי מהמחלקות בהן את/ה לומד

ידי -דים הכלליים פתוחים לתלמידים על בסיס מקום פנוי. תלמיד הבוחר בקורס הניתן עללימוה

הפקולטה למדעי הרוח והחברה, חייב לעמוד בכל דרישות הקורס, לרבות נוכחות, עבודות, תרגילים 

 ובחינות. 

למיד הבוחר בקורסים מפקולטות אחרות חייב לעמוד בדרישות הקורס בהתאם לתקנון אותה ת

 טה. פקול

 .לק א' וחלק ב' של אותו קורס באותה שנה אקדמיתחתלמיד הבוחר קורס שנתי חייב ללמוד את 

 לא יינתן אישור או ציון על חלק של קורס. ראה בהמשך בפרק הדן בכללי מעבר ובחינות.() 

סטודנטים ששינו את תכנית לימודיהם או צמצמו תחומי לימודיהם במחלקה ניתן יהיה להכיר 

 נק"ז בלבד, ובתנאי שיש על כך אישור מהמחלקה. 6בלימודי המחלקה/חטיבה העודפים עד להם 

 סטודנט שהפסיק לימודיו במחלקה ועבר ללמוד במחלקה אחרת רשאי להגיש בקשה להכרה

לימודיו )לדוגמא  בקורסים כלליים מהמחלקה בה הפסיק ללמוד ובתנאי שהם מחוץ לתכנית

לא ניתן יהיה להכיר  -סטודנט שהפסיק לימודיו במחלקה לחינוך ולמד שם קורס בסטטיסטיקה

 לדוגמא אם לומד כלכלה(.-בקורס זה אם הוא חובה במחלקה בה הוא לומד

ורסי הספורט אינם מקנים נק"ז. הקורס מינוי בתזמורת אינו מוכר לתלמידי הפקולטה למדעי ק

 הרוח והחברה.

 ורסים ברמת תואר שני אינם מוכרים כקורסים כלליים.ק
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 נוכחות חובה בלימודים כלליים

 אפס לשקלול.-, לא יוכל לקבל ציון בקורס והציון הסופי יהיה  20%-סטודנט שייעדר יותר מ

 

 פטור והכרה בקורסים

 פטור מקורס על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר 

מלימוד קורס רק על סמך קורסים שנלמדו לקראת תואר אקדמי  תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור

.  את ובתנאי שהתקבל כתלמיד בעל רקע אקדמיאותם סיים בהצלחה במוסד אקדמי מוכר 

הבקשה, בצירוף גיליון ציונים וסילבוס,  יש להגיש למזכירות המחלקה. ועדת ההוראה תדון בבקשה 

לאחר קבלת המלצה ממורה הקורס. ועדת ההוראה רשאית לפטור את התלמיד מלימוד הקורס, 

אם שוכנעה כי התלמיד למד את הקורס ברמה ובהיקף דומים או עולים על הרמה וההיקף של 

 גוריון בנגב. -למד במחלקה או ביחידה באוניברסיטת בןהקורס הנ

 פטור מקורסים כלליים יש להגיש לפי אותו נוהל למזכירות הפקולטה.

הכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטה אחרת מזכה בנקודות הזכות בלבד, כפי שיקבעו ע"י ועדות 

 משתקללים בממוצע הסופי לתואר.   אינםההוראה, הציונים 

סטודנט שקיבל בלימודיו הקודמים תואר אקדמי אינו יכול לבקש בעבורם פטורים. יכול לקבל 

נק"ז פטור  20הכרה ללא נק"ז מקורסי חובה וללמוד במקומם קורסים אחרים. ניתן לכל היותר עד 

 באישור ועדת הוראה מחלקתית ופקולטית.

 

 גוריון -פטור על סמך לימוד קודם באוניברסיטת בן

גוריון בנגב )מחוץ -סיים בהצלחה קורס באחת מהמחלקות או היחידות של אוניברסיטת בןתלמיד ש

לפקולטה למדעי הרוח והחברה(, רשאי לבקש פטור מהקורס והכרה בציון שקיבל )בתנאי שהפסיק 

 לימודיו באותה המחלקה(. 

מצומצמת במידה וצמצם לימודיו, עבר מתכנית חד מחלקתית או ראשית או דו מחלקתית לתכנית 

נק"ז בלבד מכלל הקורסים בתכנית אותה למד )לא חשוב באיזה  6יותר, ניתן יהיה להכיר עד 

פקולטה נלמדו הקורסים( ובלבד שהקורס אותו מבקש להכיר מחוץ לתחום לימודיו )לדוגמא 

לא ניתן יהיה להכיר  -סטודנט שהפסיק לימודיו במחלקה למתמטיקה ולמד שם קורס בחדו"א

 לדוגמא אם לומד כלכלה(. -הוא חובה במחלקה בה הוא לומד בקורס זה אם

הקורס יופיע בגיליון ציוניו של התלמיד בציון ובמשקל הנק"ז שהוכר. הציון ישוקלל בממוצע 

 המצטבר לתואר.

 פטור להנדסאי  

הנדסאי בעל תואר מוכר בארץ רשאי להגיש בקשה לפטור מלימודים בתנאי שקורס זה מקביל 

הלימודים של המחלקה או היחידה האקדמית שבה הוא לומד ובתנאי שלמד במוסד לקורס בתכנית 

המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, במשך שנתיים לפחות. הכרה בקורסים מזכה בנקודות 

 משתקללים בממוצע הסופי לתואר.   אינםהזכות בלבד. הציונים 

ז, יהיו חייבים להשלים הנקודות תלמידים שקיבלו במסגרת לימודיהם במחלקות פטורים ללא נק"

 מקורסים אחרים במחלקה באישור יועץ/ועדת הוראה.
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נק"ז ובלבד שלמד לפחות שנתיים ובהתאם לתקנון הלימודים  6הכרה בלימודים כלליים היא עד 

 הכלליים.

 פטור מקורס זהה או דומה

ורס אחד באחת תלמידים החייבים ללמוד קורסים זהים/ מקבילים במחלקות לימודיהם ילמדו ק

המחלקות )ע"פ קביעת היועץ במחלקה( ובמחלקה הנוספת יהיו פטורים מלימוד הקורס )ללא 

 נק"ז(. 

תלמידים אלו, שקיבלו במסגרת לימודיהם במחלקות פטורים ללא נק"ז, יהיו חייבים להשלים 

 הנקודות החסרות ע"י לימוד קורסים אחרים במחלקה באישור יועץ/ועדת הוראה.

אשר קיבל פטור על סמך לימודים קודמים אינו רשאי ללמוד קורסים מקבילים * תלמיד 

 נוספים.

אם יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודים כלליים או קורסים נוספים במחלקות היכולים להוות 
תחליף לפטור אותו קיבל נראה בכך הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור )יימחקו הפטורים( 

 ן ישתקללו לו לתואר.והקורסים אותם למד כא

 

 הכרת הספריה

חל משנת הלימודים תשמ"ג כל תלמיד חייב להשתתף בתרגיל הכרת הספרייה, הכולל: היכרות, ה

 טהתמצאות ושימוש בספריה. התרגיל נעשה בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנ

לתואר  זכות אך הוא נכלל בדרישות-הכנת התרגיל חלה על כל תלמיד. התרגיל אינו מקנה נקודות

 הראשון.

 הכרת הספריה היא חובה לתלמידי שנה ראשונה.

 ראה בפרק הדן בלימודים הכלליים.

 נוכחות בקורס/ים

 .הקורס בסילבוס המרצהידי -על אחרת נמסר אם אלא החובנוכחות  קיימת קורס בכל

 80%חובת הנוכחות נחשבת מהשיעור הראשון של הסמסטר. סטודנט חייב נוכחות בהיקף של

של השיעורים ייחשב  20% -תלמיד שייעדר מיותר מ מהשיעורים בקורס כולל תקופת השינויים.

 כאילו לא מילא את מטלות הקורס, וציונו בקורס זה יהיה נכשל.

 טיבות לימודיםח

 של חטיבות לימודים מופיעה להלן בשנתון.  שימהר
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 ללי מעבר ובחינותכ

 ל קורס חייב להסתיים בציון עובר*. כ

 לפחות.  65לפחות ובקורס לתואר שני  56ציון עובר* בקורס לתואר ראשון הוא 

המחלקה רשאית לקבוע ציון סף גבוה יותר. דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס היא בידי המורה. 

נת סוף הקורס, בחנים, תרגילים, עבודות יכלל, על סמך הציון בבח-הציון הסופי ייקבע, בדרך

 פה במקום בחינה בכתב.-י לקבוע בחינה בעלונוכחות. המורה רשא

קורס על ה מורה יודיע לתלמידים בתחילתה. יקורס עשויה לכלול גם חומר ביבליוגרפבהבחינה 

ידי המרצה -בכל קורס קיימת חובת נוכחות אלא אם נמסר אחרת על. הציון הדרך בה ייקבע

ת שינויים( ייחשב כאילו לא של השיעורים )כולל תקופ 20% -בסילבוס. תלמיד שייעדר מיותר מ

 מילא את מטלות הקורס, וציונו בקורס זה יהיה נכשל.

)ציון זה ישוקלל  ." =נכשל0קבל בו ציון "ילמיד שנרשם לקורס ולא ביטל אותו במועד המתאים ת

 למועד סגירת התואר(. עד

חייב לעמוד בציון עובר* על  ברמת תואר שניסטודנט לתואר ראשון במחלקה, שאושר לו ללמוד קורס 

 או גבוה יותר אם נקבע על ידי המחלקה. 65פי דרישת הקורס = ציון מינימאלי של 

 –לפחות(  65סטודנט לתואר ראשון שלא עבר את הקורס ברמת תואר שני על פי הציון עובר * שנקבע, )

 נכשל בקורס ויהיה עליו לחזור על הקורס או לקחת קורס אחר במקומו.

 65-בקורסי תואר ראשון ו 56)לפחות  עובר בבחינהתנאי ראשון יש לקבל ציון  – ציון עובר בקורס *

 בקורסי תואר שני, ובבחינות של קורסים מסוימים ציון גבוה יותר בהתאם להחלטת המחלקה(. 

רק לאחר שהסטודנט עבר את הבחינה ניתן לשקלל לו את הרכיבים הנוספים של הקורס  תרגילים, 

 ים, עבודות, נוכחות וכו', על מנת לקבל את הציון הסופי בקורס.בחנ

 מהשיעורים אינו זכאי לגשת לבחינה. 80%-תלמיד שלא נכח בקורס ב -

חלקי הקורס בציון עובר בכל חלק,  2תנאי קבלת ציון סופי בקורס שנתי הוא שהסטודנט עבר את 

 במידה ונכשל בחלק אחד לא יוכל לקבל ציון סופי בקורס.

ל מחלקה קובעת את היקף הבחינות שהעמידה בהן היא תנאי מעבר לשנה מתקדמת יותר. כ

בקורסי תואר שני.  65-לפחות בקורסי תואר ראשון ו 56בבחינות אלה חייב התלמיד להשיג ציון של 

 במחלקות אחדות נדרש ציון גבוה יותר כתנאי מעבר.

 ימודיו באותה מחלקה.לא יוכל להמשיך את ל עמיים בקורס חובהפמיד שנכשל תל

מחלקתית שלא מילא את דרישות המעבר באחת המחלקות לא יורשה להמשיך -למיד בתוכנית דות

 בלימודיו באותה מחלקה, אולם הוא רשאי לבקש להתקבל למחלקה אחרת.

וא לומד, יופסקו לימודיו בפקולטה. הלמיד שנכשל בדרישות המעבר של שתי המחלקות שבהן ת

 ר ולבקש ללמוד במחלקות שבהן הופסקו לימודיו כעבור שנתיים.התלמיד יוכל לחזו

 -מחלקתית או בתוכנית של המחלקה הראשית-למיד שנכשל בדרישות המעבר בתוכנית החדת

יופסקו לימודיו  -רשאי לבקש להתקבל למחלקה אחרת. תלמיד שנכשל גם במחלקה החדשה 

 שנת הלימודים. בפקולטה. במקרים מסוימים יורשה תלמיד שנכשל לחזור על
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ת סוף הקורס נערכות בחופשה שלאחר סיום הקורס*. בחינת סוף קורס סמסטריאלי שניתן וחינב

בסמסטר א' תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים; בחינת סוף קורס סמסטריאלי הניתן בסמסטר 

 ב' תתקיים בחופשת הקיץ.

ל בחינות סוף הקורס תערכנה בשני מועדים: מועד א' ומועד ב' שתאריכיהן יתפרסמו בלוח כ

 הבחינות. 

 לא יתקיימו בחינות סוף סמסטר לפני תום הסמסטר.

תלמיד רשאי לחלק את בחינות המעבר בין שני המועדים, אך מומלץ שייגש למספר בחינות גדול ה

 ככל האפשר 

  )נוהל הבחינות האוניברסיטאי בפרק מזכירות אקדמית(.   במועד א'

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

 * אסור לקיים בחינות בשבוע האחרון של הסמסטר.

 הממוחשבת. * בקשות למועדים מיוחדים תוגשנה דרך המערכת

 נאי מעבר משנה לשנה:ת

 לפחות בכל מחלקה ומחלקה/חטיבה.  65נאי המעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים של ת

 המחלקות רשאיות לקבוע ציון ממוצע גבוה יותר.

חובות שנה א'. סטודנט, שיחסר לו אפילו קורס  כלהמעבר משנה א' לשנה ב' יתבצע רק עם השלמת 

למיד שנה א' עד אשר ישלים את כל המטלות של שנה א'. הכללים הנ"ל אחד משנה א', ייחשב כת

 יחולו גם על מעבר משנה ב' 

 לשנה ג'. )בהתאם לכך יפתחו חלונות זמן לרישום לקורסים(.

 סטודנט שלא ישלים קורס מקורסי החובה של שנה ב' ייחשב כתלמיד שנה ב' עד להשלמת חובותיו. 

 רישום ישקפו אף הם את הנ"ל.אישורי התלמיד הניתנים בתקופת ה

 

 כישלון בקורס

סטודנט שנכשל בקורסי בחירה או לא השתתף בהם, רשאי לחזור עליהם או ללמוד קורסי בחירה 

" )לא השתתף( 700חלופיים. במידה ובחר שלא לחזור על הקורס, ירשם בגיליון הציונים ציון "

משקלול הממוצע הסופי במעמד סגירת הכישלון יוצא " בחישוב הממוצע הכללי. 0"-המשתקלל כ

 התואר בלבד.

במידה ובחר הסטודנט לחזור על קורס בחירה שנכשל בו בעבר, יירשם בגיליון הציונים לצד הציון 

. כל עוד לא דווח לאחר קבלת הציון החדשהקודם בקורס הערה "לא לשקלול קיים קורס מאוחר" 

 ן הישן.ציון חדש בקורס עליו חוזר הסטודנט ישוקלל הציו

סטודנט המבקש לשפר את ציוניו רשאי ללמוד קורס/י בחירה אחר/ים באישור המחלקה.  במידה 

וסטודנט בחר לחזור על קורס בחירה שנלמד בעבר, הציון האחרון בקורס )גם אם הוא נמוך יותר( 

 ישתקלל בממוצע הקורסים. 

 בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר, על הסטודנט לציין איזה קורס/ים הוא בוחר לא לשקלל. 

למיד שנכשל בבחינה במועד א', רשאי לחזור עליה במועד ב', תלמיד שנכשל בשני מועדים של ת

 , אותה בחינה

 לא יהיה רשאי להבחן בה פעם נוספת.

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
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ימודי התואר הראשון, חייב לעמוד סטודנט שאושר לו ללמוד קורס ברמת תואר שני במסגרת ל

 או גבוה יותר בהתאם לקביעת המחלקה. 65בתנאי המעבר כפי שנקבעו על ידי התואר השני, ציון 

 המופיע באתר מזכירות אקדמית  בנוהל הבחינותאנא עיינו  –נהלים נוספים בנושא הבחינות 

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

 קורסים חופפים

האיסור על הרשמה לשני קורסים )או יותר( המתקיימים באותם ימים/שעות תקף במידה ומדובר 

 בקורס של שפה זרה או קורס אנגלית.

על רה כזה בכל קורס אחר על המרצה לרשום בפרוש בסילבוס אם יש חובת נוכחות בקורס. במק

אישור על רישום לקורס חופף בו יצוין כי החפיפה אושרה בין  מכל מרצההסטודנט לדאוג לקבל 

 . על הסטודנט לשמור בידיו את האישורים עד תום שנת הלימודים.Yלקורס   Xקורס 

 * אין אישור לחפיפה עם קורסי אנגלית או שפות זרות.

 -חזרה על קורס

בה הוא לומד  בשנהסטודנט שאושר לו לחזור על קורס, חייב לעמוד בדרישות הקורס, כפי שנקבעו 

 הקורס 

 (פי דרישות מוקדמות-)ולא על

הדרישות  –ייתכנו שינויים בקורסים משנה לשנה )שעות, נק"ז, מטלות, ציון עובר ועוד...( 

הקובעות בקורס הן הדרישות של השנה בה למד הסטודנט את הקורס. במידה ושינוי זה יצור 

חוסר בנק"ז לסיום התואר יהיה על הסטודנט להשלים קורס בחירה נוסף. במידה ושינוי זה יצור 

   נק"ז. 120-יסגר התואר ביותר מעודף בנק"ז 

מנת לשפר ציון. סטודנט המבקש לחזור -בחלק ממחלקות הפקולטה לא ניתן לחזור על קורסים על

 על קורס כדי לשפר ציון חייב לקבל על כך אישור מהיועץ במחלקה.

במידה וסטודנט בחר לחזור על קורס בחירה/חובה שנלמד בעבר, הציון האחרון בקורס )גם אם 

 נמוך יותר( ישתקלל בממוצע הקורסים. במידה ונכשל בקורס יהיה עליו לחזור עליו שנית. הוא

 

 

 

 יםנולם הציוס

 95-100 עולהמ

 85-94 וב מאודט

 75-84 טוב

 65-74 מעט  טובכ

 56-64 מספיק

 0-55 כשלנ

ציון עובר / נכשל יינתן רק בקורס שאינו מקנה נק"ז ובסמינר מחלקתי שדורש נוכחות בלבד )לא 

 דורש הגשת עבודה(. 

, כולל םהחל בשנת הלימודים תשמ"ה כל קורס אליו נרשם התלמיד, יופיע בגיליון הציוני ערה:ה

 וחזרות יופיעו בנספח לגיליון( תכישלונות על קורסים.  )בגיליון בוגר כישלונו

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

על תלמיד המשנה/מחליף מחלקות/חטיבות במהלך לימודיו לקחת לתשומת ליבו כי השינוי 

בתוכנית הלימודים יגרום לעיתים ללימוד קורסים עודפים שלא יוכרו לו בתוכנית לימודיו החדשה 

. )ניתן להגיש בקשה להכרה בלימודים ולהארכת משך הלימודים שתגרום לתשלום שכ"ל נוסף

 -נק"ז בלבד, פרט לתלמידי לימודים רב תחומיים אשר נדרשים ב 6כלליים בקורסים העודפים עד 

 נק"ז לימודי בחירה בלבד, ראו בפסקה הדנה בפטורים והכרות(.  6

 על כל שינוי בתכנית הלימודים יש להעביר הודעה בכתב אל מזכירות הפקולטה.

חייב למלא טופס בקשה  ממחלקה ראשית לחטיבהש לשנות את תכנית לימודיו תלמיד המבק •

את הטופס יש להגיש למחלקה בה הוא מעוניין ללמוד  –לשינוי מסלול הנמצא באתר הפקולטה 

 בתכנית מסלול ראשי. המחלקה תעביר האישור אל מזכירות הפקולטה.

כלומר, להפסיק לימודים במחלקה  - דו מחלקתיתתלמיד המבקש לשנות תכנית לימודים  •

אחת ולהתחיל ללמוד במחלקה אחרת במקום, חייב לעשות את הרישום למחלקה החדשה 

דרך מדור רישום )רישום לחטיבות עצמאיות דרך מזכירות הפקולטה( ולמלא טופס הפסקת 

 לימודים במחלקה בה הפסיק לימודיו )הטופס נמצא באתר הפקולטה(. 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx  

עליו להגיש טופס  מחלקתית לראשית וחטיבה-מדותלמיד המבקש לשנות תכנית לימודים  •

מחלקתי לראשי למחלקה בה הוא לומד ובמקביל לפנות אל  -בקשה לשינוי מסלול מדו

החטיבה אותה הוא מעוניין ללמוד. המחלקה תבדוק תנאי קבלתו  המחלקה המציעה את

ותעביר הודעה אל מזכירות הפקולטה על קבלתו ללימודים בחטיבה. )רישום לחטיבה אך ורק 

 במזכירות הפקולטה(

המבקש לשנות את תוכנית לימודיו חייב להגיש הבקשות לשינוי  בתוכנית דו פקולטיתתלמיד  •

 הפקולטות. לשתי המחלקות בכל אחת מן

 

 

 סגירת תואר

על הסטודנט למלא טופס בקשה לסגירת תואר את הטופס ניתן לקבל במחלקה או ניתן להוריד 

את הטופס מאתר האינטרנט של הפקולטה.  

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx 

ימלא את כל סעיפי הטופס )מומלץ לצרף גיליון ציונים מקיוסק המידע(, ויחתום עליו.  הסטודנט

את הטופס יש להגיש במחלקה. המחלקה תבצע את סגירת התואר ותעביר להמשך טיפול 

למזכירות הפקולטה. סטודנט הלומד  ביותר ממחלקה אחת חייב להגיש לכל מחלקה /חטיבה 

 טופס בקשה לסגירת תואר.

שיש לו הערות לגבי לימודים כלליים ימלא בתחתית הטופס ויציין במודגש כי הערותיו  סטודנט

 מתייחסות  ללימודים כלליים.

 חובה לצרף צילום של ת.ז/דרכון לבקשה לסגירת התואר.

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx
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, רק הבקשות 2022את הבקשות לסגירת התואר ניתן להגיש במחלקות עד לתחילת חודש דצמבר 

, יכנסו לטקס הבוגרים 31.12.2022ה מהמחלקות עד לתאריך  שיגיעו אל מזכירות הפקולט

 שיתקיים בקיץ תשפ"ג.

 .תשפ"דכל הבקשות שיגיעו לאחר מכן יועברו לטקס הבוגרים של שנה"ל 

 * תלמיד הלומד בסמסטר א' תשפ"ג לא יוכל להיכנס לטקס הענקת התארים של תשפ"ג.

לא יוכל להיכנס לטקס הענקת  30.11.2022סטודנט שאושר לו להגיש עבודה עד  – שימו לב

התארים, אלא אם סגירת התואר הסופית שלו תגיע מהמחלקה/ות אל מזכירות הפקולטה עד 

31.12.2022  . 

 

 B.A -ישוב הציון הסופי לח

שה שקלול כללי עציון הסופי בכל מחלקה נקבע על פי שקלול הציונים הנהוג בה. בנוסף לכך, ייה

 שיכללו בו גם הלימודים הכלליים )שפה זרה ראשונה ולימודי בחירה.(

ציון הסופי המשוקלל בכל אחת ממחלקות וחטיבות הלימוד ובלימודים הכלליים חייב להיות ה

 לפחות. 65

הערכה תחושב על פי הממוצע הכללי הסופי לתואר שהשיג הבוגר בכל מחלקות הלימוד שלו כולל ה

 ם הכלליים.דיוהלימ

מהבוגרים בכל מחלקות הפקולטה, שישיגו את הממוצעים הגבוהים ביותר בסך כל  18%

 . 85לימודיהם יוערכו כמצטיינים ובתנאי שממוצע ציוניהם יהיה מעל 

רשימת המצטיינים יהיו בעלי הצטיינות יתרה ובתנאי שממוצע ציוניהם הוא  ךהעליונים מתו 20%

 .90מעל 

לימודיו באוניברסיטת בן גוריון, לאחר שקיבל על סמך לימודים באוניברסיטה למיד שסיים ת

אחרת פטור מחלק ממקצועות הלימוד, זכאי לקבל את התואר בוגר בהצטיינות או בהצטיינות 

 ממכסת נקודות הזכות הרגילה לתואר. 2/3רסיטת בן גוריון לפחות ביתירה, אם למד באוני

 -ציון הסופי המשוקלל של התעודה הוא כדלקמן:שקל הלימודים השונים בחישוב המ

 נקודות זכות         108                                           ימודים מחלקתייםל

 ימודים כלליים:ל

 כותזנקודות  2 פה זרה ראשונה )ברמה הפוטרת בלבד( ש

נקודות זכות )בלימודים רב תחומיים  10 לימודי בחירה

נקודות זכות  6והחברה במדעי  הרוח 

 תית(.קמחל  -בתוכנית חד

 נקודות זכות  120 -ה " כ   ס

ל, אפילו לציונים של לימודים מאוניברסיטאות אחרות לא יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקה

 הוכרו כחלק מהלימודים לקראת התואר.

 .יונים מהמכללות בחסות אוניברסיטת בן גוריון יכללו בציון הסופי המשוקללצ

מלימודי התואר אינו זכאי  50%תלמיד שלא למד באוניברסיטה או במכללות שבחסותה לפחות 

 לקבל תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתירה.
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ינו ניתן לתיקון או לשינוי לאחר שהוצא לתלמיד אישור על זכאותו אB.A הציון הסופי המשוקלל ל 

 לתואר.

 אריך הזכאותת

תאריך של המטלה האחרונה לסיום התואר )הגשת עבודה, בחינה, סיור או האריך הזכאות הינו ת

 החלטה חריגה של ועדת הוראה פקולטית, ועדת חריגים(. 

התאריך על אישור מסירת העבודה ע"י המחלקה יהיה הקובע במקרה שהעבודה היא המטלה 

בהתאם  או באמצעות המודל ירות המחלקהזכעבודות בכתב תימסרנה באמצעות מהאחרונה. 

להנחיית המרצה.  )התלמיד יקבל העתק מאישור מסירת העבודה עם ציון תאריך המסירה, אישור 

ללא זה יהווה אסמכתא לתאריך זכאותו לתואר במידה וזוהי המטלה האחרונה בה היה חייב(. 

 צירוף האישור על ההגשה לא ידווח הציון.

 פסקת לימודים ה

לימודים באותו הו הופסקו במהלך הסמסטר )א' או ב'(, למיד שהפסיק את לימודיו או שלימודית

סמסטר לא ייחשבו לו במניין לימודיו )יחושבו לצרכי שכ"ל(. טופס הפסקת לימודים נמצא באתר 

 /BA_forms.aspxhttp://in.bgu.ac.il/humsos/Pagesהפקולטה למדעי הרוח והחברה  

סטודנט החוזר מהפסקת לימודים, החזרה ללימודים היא לפי התכנית החדשה במחלקה/ פקולטה 

 בשנה בה הוא חוזר ללמוד.

 חופשת לימודים

תלמיד המבקש לצאת לחופשת לימודים חייב למלא טופס בקשה לחופשת לימודים )נמצא באתר 

 http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspxהפקולטה למדעי הרוח והחברה(. 

 רק תלמיד במעמד "מן המניין" וסיים חובות שנה א'  רשאי להגיש בקשה לחופשת לימודים.

 ם.בכל מחלקה/חטיבה ובלימודים הכלליי 65על התלמיד לעמוד בממוצע של מינימום 

למיד שהגיש בקשה לחופשת לימודים לתקופה שאינה עולה על שנתיים ובקשתו אושרה, רשאי ת

לחזור ללימודים ללא אישור מיוחד והשנים שלמד לפני ההפסקה יחשבו במניין לימודיו לקראת 

 התואר. 

ודיו הקודמים טעונה אישור מוסדות מם ההפסקה תעלה על שנתיים, תהיה ההכרה בליא

 הפקולטה.

ליו לפנות למזכירות עקרים בהם התלמיד מעוניין בחופשת לימודים או להפסיק לימודיו במ

 . כתב ולא יאוחר מסוף תקופת השינויים של הסמסטרבהפקולטה 

 א תינתן חופשת לימודים רטרואקטיבית.ל

-למיד מן המניין שסיים שנה א' וקיבל ציונים שהממוצע שלו בהם אינו נמוך מתרשאי לקבל חופשה רק 

 שנה לשנה(. מ)ציון מעבר  65

 

 הפסקת לימודים אקדמית

יום מקבלת  14תלמיד שהופסקו לימודיו אקדמית יכול לערער רק פעם אחת על ההחלטה תוך 

 מכתב ההפסקה. הפסקת הלימודים היא לשנתיים קלנדריות.

 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx
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 התיישנות על לימודיםחוק 

תלמיד שהפסיק לימודיו למשך יותר מחמש שנים חלה התיישנות על לימודיו. יחד עם זאת, רשאית 

באם המחלקה מכירה בקורסים או בחלקם בכל מקרה . המחלקה להכיר בקורסים אותם למד

 יחויב הסטודנט בקורסי ריענון בכל אחת מהמחלקות בהן למד על פי המפתח הבא: 

 נק"ז  4תלמיד החוזר בשנה השישית אחרי חמש שנות הפסקה יחויב בקורס/י ריענון בהיקף של 

 נק"ז 8תלמיד החוזר בשנה השביעית אחרי שש שנות הפסקה יחויב בקורס/י ריענון בהיקף של 

 נק"ז 12תלמיד החוזר בשנה השמינית אחרי שבע שנות הפסקה יחויב בקורס/י ריענון בהיקף של 

 נק"ז 16ר בשנה התשיעית אחרי שמונה שנות הפסקה יחויב בקורס/י ריענון בהיקף של תלמיד החוז

 נק"ז 20תלמיד החוזר בשנה העשירית אחרי תשע שנות הפסקה, יחוייב בקורס/י ריענון בהיקף של 

 נק"ז קורסי ריענון, אלא אם המחלקה תדרוש אחרת. 20-סטודנט לא יידרש להשלים מעבר ל

לגופו, על   להן נדרש סטודנט שלמד בארבע חטיבות שונות יקבע, כל מקרהמספר נקודות הזכות 

ידי המחלקה וועדת ההוראה הפקולטית ובכל מקרה לא יהיה נמוך יותר ממספר נקודות הריענון 

 הנדרשות מסטודנט שלמד בשתי מחלקות.

שנת  הסטודנט חוזר לפי תנאי הקבלה החדשים במחלקה, לתכנית הלימודים החדשה במחלקה לפי

 החוזה של שנת החזרה שלו ללימודים.

 החלטות המחלקה והפקת אישורים לסטודנטים חייבות להינתן דרך מזכירות הפקולטה.

 עבר מאוניברסיטאות אחרותמ

סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה, -לימודים על-המבקש להתקבל לשנת דלמית

 ורטו לימודיו וציוניו. יגיש אישור לימודים רשמי מאותו מוסד, שבו יפ

ידי וועדות הקבלה של -לימודיו ייקבעו על-הכרה בלימודיו הקודמים, תנאי קבלתו ותוכניתה

 המחלקות הנוגעות בדבר, ובתנאי שהתקבל במדור רישום כתלמיד בעל רקע אקדמי.

ורסים שנלמדו לקראת תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר, אשר קיבל אישור קוכרו אך ורק י

 מהמועצה להשכלה גבוהה.

גוריון, אלא אם ילמד -מאוניברסיטת בן B.A -למיד לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשון ת

מנק"ז לתואר בכל מחלקה/חטיבה. כלומר, ניתן להכיר בעד  2/3באוניברסיטת בן גוריון לפחות 

 אחר. שליש מהנק"ז הנדרש לתואר ראשון על בסיס לימודים לתואר אשר נלמדו במוסד אקדמי

בחישוב הציון הסופי המשוקלל לתואר,  לא יכללוציונים של לימודים מאוניברסיטאות אחרות ה

 אפילו הוכרו כחלק מהלימודים לקראת התואר.

 ויתור אקדמי 

 )ביטול אקדמי(

)הביטול  עד כחודש לפני תום הסמסטרניתן לבטל קורס/ים אחרי תום תקופת השינויים בקנס 

מזכירות הפקולטה ע"ג טופס מתאים, חיוב הקנס נעשה על ידי מדור מתבצע על ידי פניה אל 
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חשבונות סטודנטים(. חשוב לציין כי "ויתור אקדמי" על קורס/ים אינו מביא לשינוי בהיקף תשלום 

 שכר הלימוד בסמסטר הרלוונטי. 

ש אינו זכאי לגשת לבחינה גם אם הקורס שביק –"ויתור אקדמי"  –סטודנט שביטל רישום לקורס 

לבטל מופיע בכרטיס הנבחן שלו. קורס שבוטל לאחר תקופת השינויים לא ישוקלל בממוצע 

 (.710המצטבר ולא יופיע בגיליון הציונים הסופי לתואר. )בקיוסק המידע הקורס יופיע עם ציון 

 תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים

https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/reserve.aspx 
 
 

 נוהל פניות תלמידים

פניית תלמידים לרשויות הפקולטה בנושאים אקדמיים תיעשה אך ורק בכתב. תלמיד רשאי לפנות 

תתקבל פניית התלמיד ללא צירוף החלטת הרשות אל כל רשות באותו עניין פעם אחת בלבד. לא 

 הקודמת. להלן הסדר ההירארכי של הפניות:

 מרצה הקורס )במידה ולפנייה יש קשר לקורס(        -

 יו"ר ועדת הוראה מחלקתית -

 ראש המחלקה -

 ועדת הוראה פקולטית -

 דיקן הפקולטה -

 ב שהגיש.בכל פניה לפקולטה/מחלקה/חטיבה, על הסטודנט להשאיר בידו עותק מהמכת
 

 ימי אוריינטציה וייעוץ

רוכזים בהם ידריכו את התלמידים במהלך מייעוץ -פני כל סמסטר ימילחלק מהמחלקות יקיימו 

הלימודים במחלקה ובקביעת מערכת שיעוריהם. פרסום ימי היעוץ באתרי האינטרנט של 

 המחלקות. מומלץ מאד לסטודנטים להגיע לימי היעוץ.

 

 

 רישום לקורסים

הזמן להרשמה לקורסים, שהוקצה ע"י הפקולטה, הנו אישי ומותאם להתקדמות הסטודנט חלון 

בלימודים. הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן תאפשר לסטודנטים להירשם ולהשתתף בקורסים 

המיועדים להם ובכך להשלים את הלימודים לתואר במועד. שימוש בחלון הזמן שלא בהתאם 

האישיים, מהווה עבירת משמעת. סטודנטים שימצאו כי ניצלו לרעה  לייעודו המקורי ולא לצרכים

 זכות זו, יועמדו לדין משמעתי.

הרישום לקורסים מתבצע בכל סמסטר באמצעות האינטרנט. מועדי הרישום לקורסים 

מתפרסמים באתר האינטרנט הפקולטי והמחלקתי )הודעות נשלחות בדואר ו/או לכתובות המייל 

 ד(.של האוניברסיטה בלב

בתום תהליך הרישום לקורסים, חובה על התלמיד להפיק לעצמו תדפיס מהמחשב ולשמור עליו 

 עד תום הסמסטר. 

https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/reserve.aspx
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התלמיד רשאי לערוך שינויים ברשימת השעורים במשך השבועיים הראשונים של  -תקופת שינויים 

 הסמסטר. תהליך קליטת השינויים בתוכנית הלימודים זהה לתהליך קליטת הקורסים.  

 .  לא יאושר רישום לקורסים לאחר תום תקופת השינויים

בתום תקופת  השינויים )בכל סמסטר( יפיק לעצמו התלמיד את תדפיס הלימודים  -חובה 

 באמצעות האינטרנט, וישמור אותו עד קבלת כרטיס הנבחן בתום סמסטר.

בגין "אי רישום * סטודנטים שלא ירשמו לקורסים עד תום תקופת השינויים, יופסקו לימודיהם 

לקורסים". חידוש הלימודים יהיה כרוך בחידוש הרשמה דרך מדור רישום וטעון אישור ועדת 

 הקבלה המחלקתית והפקולטית.

(  תלמיד אינו רשאי להירשם לשני קורסים או יותר המתקיימים באותם ימים ובאותן 1ערות:)ה     

 שעות בקורסי אנגלית ושפות זרות.

אלא אם , *על אותו מספר מחשב יותר מפעם אחתב( תלמיד אינו רשאי ללמוד קורס 2) **                   

כוונתו לשפר ציון. )זאת  בהתאם לתקנון של כל מחלקה ומחלקה(. במניין הנקודות 

 המצטבר ייחשב קורס זה פעם אחת בלבד. )הציון בקורס הנלמד האחרון הוא הקובע(.

ה שם הקורס משנה לשנה אולם הקוד והסילבוס נשארים לעיתים משתנ –שימו לב   

 אותו הדבר.

 סטודנט אינו רשאי להירשם לקורסים שאינם בתוכנית לימודיו אלא אם קיבל אישור  מיוחד ( 3)

 לכך ממרצה הקורס ובאישור ועדת הוראה מחלקתית.                   

עד מקסימום  מות בקורס יכולים להיות( הרישום לקורסי בחירה על בסיס מקום פנוי )מס' המקו4)

 מספר הכיסאות בכיתה ולא מעבר לכך(.

 

חלק מהמחלקות משנות את שם הקורס מידי כמה שנים אולם לא את תוכנו,  – םליבכ**לתשומת 

במניין הנק"ז לתואר מחושב הקורס  –לא ניתן להירשם לקוד קורס שכבר למדתם אותו בשם אחר 

 פעם אחת בלבד.

קורסים שנתיים מועתקים אוטומטית לסמסטר ב' )ובתנאי שלסטודנט אין חובות כספיים או 

אקדמיים(. עם זאת, באחריות הסטודנטים לבדוק שאכן כל הקורסים השנתיים הועתקו בהצלחה. 

במידה ולא בוצעה העתקה מוצלחת, על הסטודנטים ובאחריותם לתקן את רישומם לקורסים 

 חר מתום תקופת השינויים.  במועדי הרישום ולא יאו
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 ייעוץ והרשמה -ועדי הייעוץ מ

 תשפ"ג –מסטר א' ס

 :מי הרישום לתואר ראשון ותעודת הוראהי

 11-16/9/2022ימי הרשמה דרך האינטרנט:  

 פרטים מדויקים והנחיות יישלחו לכל הסטודנטים בדואר אלקטרוני, לסטודנטים חדשים בדואר. 

 : ולימודים שלא לתואר מי הרישום לתואר שניי

 6-8/9/2022ימי הרשמה דרך האינטרנט:  

 פרטים מדויקים והנחיות יישלחו לכל הסטודנטים.

 : קופת השינויים סמסטר א' תשפ"גת

)פרטים מדויקים  6.11.2022-ועד ה 23.10.2022בשבועיים הראשונים  לתחילת הסמסטר: 

 יפורסמו על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט(.

  תשפ"ג: –ר ב' מסטס

 ימי הרשמה דרך האינטרנט : 

 6-8/2/2023תואר שני 

 .12-16/2/2023תואר ראשון ותעודת הוראה  

 הודעות מפורטות יינתנו בסמוך לתום סמסטר א'.

 .19.3.2023עד   5.3.2023ותקופת השינויים לסמסטר ב' בין התאריכים 

 יש לבדוק הפרסומים( –)ייתכנו שינויים 

 הלימוד-ושכריקף המערכת ה

כר הלימוד הינו זהה לזה שבמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ועשוי להשתנות בהתאם להחלטות ש

השכלה גבוהה ומשרד החינוך. פרוט נוסף באתר שכ"ל להמועצה 

pxhttps://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.as . 

 

ערכת השעורים, כפי שמופיעה בתדפיס הלימודים היא האסמכתא לתכנית הלימודים של מ

למיד שלא השלים את הייעוץ וההרשמה במועדים המיועדים לכך, לא ייחשבו לימודיו. תהתלמיד. 

 שעורים שלא נכללו בטופס הלימודים המאושר אף הם לא ייחשבו לתלמיד במניין לימודיו*.

שוב שכר הלימוד של התלמיד. )על הסטודנט יימודים המאושר הוא הבסיס לחערה: תדפיס הלה

להוציא תדפיסי לימודים לאחר הרישום לקורסים ולאחר כל שינוי ולשמור אותם עד 

 לקבלת כרטיס נבחן בתום הסמסטר(.

 *         לאחר תום תקופת השינויים לא ניתן לקלוט רישום /יעוץ / שינוי לאותו הסמסטר.

 ישוריםא

 ישורים יינתנו רק לתלמיד אשר:א

 נרשם כחוק לאוניברסיטה. .א

 ערך רישום לקורסים במועד שנקבע לכך. .ב

 מילא את כל התחייבויותיו הכספיות עד מועד הגשת הבקשה. .ג

https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx
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ר או המזכירות המוסמכים לכך, כמפורט וישור הוא בר תוקף רק כאשר הוא ניתן על ידי המדא

 להלן.

 ניתן להזמין אישורים דרך קיוסק המידע לסטודנט "הזמנת אישורים בתשלום". 

 וגי האישוריםס

לפני התאריך שבו דרוש  פחות שבועייםלל בקשה לאישור חייבת להגיע למזכירות הפקולטה כ

האישור. מזכירות הפקולטה תעשה את כל המאמצים על מנת להפיק את האישורים בהקדם ולפני 

 תום השבועיים.

 את כל האישורים יש להזמין דרך אתר האינטרנט.

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=wsn 

    אישור כללי המעיד שהתלמיד רשום ללימודים באוניברסיטה  - דישור תלמיא   . 1

 הנוכחים. בסמסטר/שנה

 סטודנט יכול להפיק לעצמו אישור זה מהאינטרנט ללא תשלום במהלך הסמסטר.  

שקיבל.  םאישור זה כולל פירוט של המקצועות שהתלמיד למד והציוני - יליון ציוניםג . 2

האישור יכלול את כל הלימודים שהשיג בהם ציון סופי מיום תחילת לימודיו ועד מועד הגשת 

ו על קורס בודד. לא יינתן ציון על חלק של א לק מהלימודיםאישור על ח ןיינתא ל. הבקשה

באישור הלימודים יופיעו כל הקורסים שאליהם נרשם התלמיד, כולל הכישלונות . קורס

 סים.רוחזרות על קו

 קורסים בהם יש ציון נכשל או קורסים עודפים יוצאו מהשקלול אך ורק בעת סגירת התואר. 

גוריון בנגב, יופיעו בגיליון הציונים רק -ניברסיטת בןימודים מהמכללות אשר בחסות אול

 הם השיג הסטודנט ציון עובר והמשתקללים לתואר.בבקורסים 

בגיליון הציונים )לא לבוגר( הממוצע הסופי של כל מחלקה/חטיבה כולל לימודים כלליים, 

יון מופיע בסוף רשימת הקורסים המחלקתיים נכון ליום ההזמנה. בעמוד האחרון של הגיל

 מופיע ממוצע כללי של כל הלימודים נכון ליום ההזמנה.

לקבל בעברית ו/או באנגלית. יש לשלם בעד אישור בעברית ו/או באנגלית.  ןגיליון ציונים נית

 יש להזמין דרך האינטרנט בקיוסק המידע לסטודנט "הזמנת אישורים בתשלום". 

כל הדרישות לקראת התואר הראשון  למיד שהשלים אתת-ישור על זכאות לתואר ראשון א .   3

רייה(, וציונו הסופי שוקלל בכל פבמחלקות, בחטיבות ובלימודים הכלליים )כולל הכרת הס

 אחת מיחידות לימודיו, יקבל אישור ממזכירות הפקולטה על זכאותו לתואר. 

 

תלמיד שהשלים את כל הדרישות בתוכנית להכשרת  - ישור על זכאות לתעודת הוראהא .   4

 אר ראשון, יקבל אישור על זכאות לתעודת הוראה. ומורים, ואשר זכאי לת

גוריון, או באוניברסיטה -תלמיד שסיים תואר ראשון בפקולטות אחרות באוניברסיטת בן          

 חידה להכשרת מורים.יאחרת, חייב למסור העתק תעודת הבוגר למזכירות ה

 

 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=wsn
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 בלת תעודותק

 . *2023ההוראה מוענקות בטקס הבוגרים שייערך ביוני ותעודות  B.A -עודות ה ת

 וגרים שנבצר מהם ליטול חלק בטקס, תשלח אליהם בדואר הדיפלומה.ב

 ת לספריה ולמדור חשבונות סטודנטים.ובלת התעודות מותנית במילוי החובק

 

 רסי הצטיינות ותעודות הערכהפ

הישגיהם בשנה"ל תשפ"ב ובתנאי שיעמדו רסי הצטיינות ותעודות הערכה יוענקו לתלמידים על פ

 בתנאים ועל פי הקריטריונים המאושרים מידי שנה על ידי הועדה המרכזת.

כל הפרטים נמצאים בפרק של המזכירות האקדמית "פרסים למצטיינים" בסעיף פרסי לימוד 

 עבור הישגים בשנה"ל תשפ"ב. -לתלמידים מצטיינים

ציונים אותם למד התלמיד בשנה"ל תשפ"ב ולא משנה לחישוב הפרסים נכנסים כל הקורסים וה

 באיזה תכנית לימודים.

 

 הודעות

הודעות בדבר מועדי בחינות, שינויים במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות, מתפרסמות ה

 באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

 הבנות-נעימויות ואי-ל מנת למנוע איע

 שה לך הרגלע

 (BGUהדואר האלקטרוני שלך )להתעדכן באופן שוטף בתיבת 

 ובאתר האינטרנט של הפקולטה

בחוברת זאת, בכל נושא ושאלה לא ברורים, בכל בעיה שאתה נתקל  הכל עניין שאין עליו מענב

פנה בהקדם למזכירות מחלקתך, אשר תעשה  -בה, העלולה להפריע למהלך לימודיך הסדיר 

לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול כמיטב יכולתה לעזור לך או להדריך אותך ולהפנותך 

 פנה אל מזכירות הפקולטה.   -מחלקה ה ידי מזכירות-. במקרה שהבעיה לא נפתרה עלךבעניינ

 ימני המחלקות, המסלולים והקורסיםס

 כל מחלקה, מסלול, חטיבה וקורס סימן מחשב.ל

 ספרות. 3ימן המחלקה או המסלול הוא מספר בן ס

, כאשר )משמאל לימין( שלוש הספרות הראשונות מציינות את ספרות 5-8-ימן הקורס מורכב מס

 142מחלקה או המסלול לדוגמא: במחלקה לכלכלה כל הקורסים מתחילים בספרות .ה

 ספרה הרביעית )משמאל לימין( מציינת את רמת הקורס )לתואר ראשון או שני(ה

 142-1 ורסים לתואר ראשוןק

 142-2                                                       ורסים לתואר שני ק
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 תקנון עבודות ובחינות

 תקנון עבודות

 מומלץ ** שתאריכי מסירת העבודות ע"י התלמידים יהיו כדלקמן: .1

 שבועות מתום בחינות מועדי א'. 5תוך  -עבודות רגילות  .א

 הסמינר. לספטמבר של אותה שנה בה נלמד 30-עד ה -עבודת סמינר  .ב

מאחר והתאריכים הם בגדר המלצה בלבד, רשאית המחלקה להחליט על תאריכים אחרים ** 

 בשנה בה נלמד הקורס. 30.9-מוקדמים ולא יאוחר מה

להשאיר לעצמו עותק מכל עבודה המוגשת למרצה, עד לקבלת הציון  חייבכל סטודנט  א.2

 )למקרה של אבדן  העבודה(. 

וסמינר תימסרנה באמצעות מזכירות המחלקה. התלמיד יקבל סמינר -עבודות בהיקף פרו ב.2

אישור בכתב על הגשת העבודה ותאריך ההגשה או באמצעות המודל בהתאם להנחיית 

תאריך מסירת העבודה חשיבות בקביעת תאריך  המרצה.  ללא צירוף האישור לא ידווח הציון.

 אישור  הזכאות לתואר.

דה כקובץ במייל לדאוג לקבל מייל חוזר מהמרצה סטודנט שקיבל אישור להגיש למרצה עבו ג.2

בכל מקרה על הסטודנט להחזיק   כי קיבל העבודה, מייל זה יהווה אישור על הגשת העבודה.

 ללא צירוף אישור מהמייל  לא ידווח הציון. בידו עותק קשיח )מודפס(.

ל השנה בנובמבר ש 30-ועדת הוראה מחלקתית רשאית לתת הארכת זמן להגשת העבודה עד ל ד.2

, לא יחויב בקנס על הגשת 30.11בה נלמד הקורס. )סטודנט שקיבל אישור ומגיש עד תאריך זה 

עבודה באיחור(. סטודנט שקיבל דחייה חייב לקחת בחשבון כי  לא יוכל להשתתף בטקס 

 הענקת תארים באותה שנה.

ההוראה למרצה ולועדת  חייב להגיש הבקשהסטודנט המבקש להגיש עבודת סמינר באיחור,  ה.2

בשנה בה למד הסמינר, או לפי תאריך שנקבע ע"י המחלקה. בקשה  30.9-המחלקתית לפני ה

 להגיש עבודה באיחור בקורס רגיל יש להגיש בתום בסמסטר.

הדבר יהווה עבירת משמעת  -חל איסור מוחלט להגיש אותה העבודה בשני קורסים שונים  ו.2

ס בשניהם. על הסטודנט לצרף לעבודה ושני הקורסים יפסלו לסטודנט ויירשם לו ציון אפ

עבודה הנמצא באתר הפקולטה  מקוריות על הצהרה טופס

 http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx 

ציון תוך  על פי החלטת הועדה המרכזת חובה על המרצה להחזיר את העבודה הבדוקה עם ז.2

 יום בתואר שני מיום המסירה. 45יום( בתואר ראשון ותוך  30חודש )

העתק מאישור מסירת העבודה מהווה אישור לתאריך סגירת התואר באם זוהי המטלה  ח.2

 האחרונה של הסטודנט.

ימים מיום פרסום  7תלמיד הרוצה לערער חייב להגיש את ערעורו תוך  -ערעור על עבודה ט.2

וגשו בכתב. המורה חייב להגיב בכתב על כל ערעור תוך שבועיים. תוצאות הציון. הערעורים י

 הערעור על עבודה יש לפרסם תוך שבועיים. 

אם החליט המורה לשנות את ציונו של התלמיד, יציין מה הציון הסופי וינמק את הסיבה 

ם לשינוי. השינוי מותנה באישור ועדת ההוראה של המחלקה או יחידת הלימוד שאליה רשו

התלמיד. תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהעבודה  כולה תיבדק מחדש, ולא רק 

הסעיפים שאליהם התייחס בערעורו. ציון שהתפרסם הינו סופי גם אם התלמיד מערער עליו, 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx
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כל עוד לא התפרסמו תוצאות ערעורו. הציון הסופי לאחר הערעור, עלול להיות נמוך מהציון 

 המקורי.

קבל אישור לתיקון העבודה )הגשה מתוקנת תחשב כמועד ב'(, עליו להגיש התיקון סטודנט המ

ועל המרצה להחזיר הציון על העבודה המתוקנת תוך שבועיים מיום ההגשה.  תוך שבועיים

את העבודה המתוקנת יש להגיש במזכירות המחלקה ולקבל על כך אישור. ללא צירוף 

לא ניתן לערער על ציון העבודה או הציון הסופי אם האישור לציון המתוקן לא ידווח הציון. 

 ימים מיום פרסום הציון. 7-עברו למעלה מ

 11במקרים חריגים רשאית ועדת הוראה מחלקתית לאשר דחייה בהגשת עבודות סמינר עד  י.2

חודש מסיום הקורס. על הסטודנט להגיש  12-חודש מסיום הקורס וקבלת הציון לא יאוחר מ

שנה בה למד הסמינר. סטודנט שקיבל דחייה חייב לקחת בחשבון כי לא ב 30.9-הבקשה  עד ל

יוכל להשתתף בטקס הענקת תארים באותה שנה. )הסטודנט ישלם קנס על הגשת עבודה 

 באיחור ראה סעיף יא (.

סטודנטים שיקבלו אישור חריג מהמחלקה )ממרצה הקורס ומועדת ההוראה המחלקתית  יא.2

חודש מסיום הקורס, יחויבו  11ועד  30.11-ודות אחרי הומועדת הוראה פקולטית( להגיש עב

 משכ"ל השנתי, עבור שנת האיחור ולא עבור כל קורס בנפרד. 5%בקנס בגובה 

בספטמבר של השנה בה נלמד  30סטודנט שסיים את לימודיו לתואר ונותר חייב עבודה )עד  יב.2

הקורס( או ציון בנובמבר של השנה בה נלמד  30הקורס, או הארכה שניתנה באישור עד 

משכ"ל הבסיסי המלא של אותה   5%-בחינה שלא קיבל במועד, מחויב על כל שנת איחור ב

 שנה בה דווח האיחור.

 חודש מיום סיום הקורס*. 11-לא ניתן לקבל ציון בעבודה במועד מאוחר מ

על הסטודנט לקבל אישור עם תאריך על מסירת עבודת הסמינר מהמזכירות בה הוגשה  יג.2

הסטודנט חייב להגיש העבודה במזכירות המחלקה בשעות קבלה. לא תתקבלנה העבודה. 

 עבודות שנשלחו בדואר.

 = "לא השלים". 800ציון הקורס בעבודה שטרם הוגשה יהיה  יד.2

-*במידה והסטודנט קיבל דחייה לסמינרים של סמס' א' ניתן יהיה לקבל ציון בקורס לא יאוחר מ

 )בצרוף קנס(. 1.3.2023

-דנט קיבל דחייה לסמינרים של סמסטר ב' ניתן יהיה לקבל ציון בקורס לא יאוחר מ*במידה והסטו

 )בצרוף קנס(. 1.9.2023

* על הסטודנט להגיש בקשה לדחיית עבודה רגילה עד לשבוע השני של חופשת הסמסטר בה נלמד 

 הקורס.

 בשנה בה למד הקורס. 20.9-* על הסטודנט להגיש בקשה לדחיית עבודת סמינר עד ל
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 תקנון הבחינות

 -תקנון הבחינות מופיע באתר מזכירות אקדמית בכתובת:

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

 התקנון מתעדכן במהלך השנה ועל כן יש לבדוק אותו.

 בקשות למועדים מיוחדים

למועדים מיוחדים בקורסים של הפקולטה יש להגיש במחלקה אליה שייך הקורס )מחלקות בקשות 

 (.100-199המתחילות במס' 

ומעלה( יש להגיש במזכירות  200בקשות למועדים מיוחדים בקורסים שאינם של הפקולטה )ממס' 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

-סים לתואר ראשון ותעודת הוראה טפ -טופס בקשה למועדים מיוחדים נמצא באתר הפקולטה 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx 

 

 

 
 

  

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx
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 מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

 מסלול לימודים בארכיאולוגיה

 (135)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שנוצרו בידי האדם בימי קדם. מטרת לימודי 

הארכיאולוגיה להקנות לתלמידים ידע מקיף בשיטות הדיסציפלינה, הבנה כללית בהתפתחות 

הציוויליזציות בעולם ובמזרח הקרוב בכלל ובארץ ישראל ושכנותיה בפרט, ולהכשירם לעבודה 

גוריון בנגב -ים ובמחקר מדעי. באופן טבעי באוניברסיטת בןארכיאולוגית בשדה, במוזיאונ

 מושם דגש על המחקר של מדבריות הנגב וסיני. 

 לימודי הארכיאולוגיה כוללים את המדורים הבאים:

 ארכיאולוגיה פרהיסטורית ואנתרופולוגית .א

 ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא .ב

 ביזנטית-יתרומ-הלניסטית-ארכיאולוגיה קלאסית .ג

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 מודרכת וכתיבה קריאה 2  2 2 'א
 בארכיאולוגיה

135-1-1751 

מוצא האדם וראשית  2  2 2 א'
 התרבות האנושית

135-1-1011 

מבוא לפרהיסטוריה של  2  2 2 'ב
 ארץ ישראל

135-1-1021 

 כיאולוגיה רמבוא לא 2  2 2 א'
 וארכיטקטורה קלאסית

135-1-2051 

 מבוא לארכיאולוגיה 2  2 2 'ב
קלאסית  וארכיטקטורה

 של ארץ ישראל

135-1-0054 
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סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

לארכיאולוגיה מבוא  2  2 2 'א
א"י וסוריה מהתקופה   של

הכלקוליתית ועד לסוף 
 תקופת הברונזה התיכונה

135-1-1401 

מבוא לארכיאולוגיה  2  2 2 ב'
א"י וסוריה בתקופת   של

 הברונזה המאוחרת והברזל

135-1-1411 

טכנולוגיה וטיפולוגיה של  2  2 2 ב'
 כלי צור

135-1-1361 

 נק"ז 18':  סה"כ קורסים נדרשים בשנה א

 : תנאי מעבר

 לפחות. 65סיום קורסי המבואות בציון   .1

 לפחות. 65קריאה וכתיבה מודרכת בארכיאולוגיה בציון   .2

 בכל הקורסים. 65בנוסף לכך, על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3

 

 שנה ב'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

קרמיקה  2  2 2 א'
 סיתאקל

מהתקופה 
ההלניסטית 
עד התקופה 

הרומית 
 הקדומה

135-1-3771 

קרמיקה  2  2 2 ב'
 סיתאקל

מהתקופה 
הרומית עד 

התקופה 
האסלאמית 

 הקדומה

135-1-3781 

קרמיקה  2 - 2 2 'א
קדומה 

מתקופת 
הברונזה 
 התיכונה

135-1-1071 

קרמיקה  2  2 2 ב'
קדומה 

מתקופת 
  הברזל

135-1-1431 

*שיטות  2 - 2 2 א'
מדעיות 

 בארכיאולוגיה

135-1-3181 

 

 *קורס "שיטות מדעיות בארכיאולוגיה" מתקיים פעם בשנתיים. יתקיים בשנת תשפ"ג.
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 ללמוד את כל קורסי הקרמיקה בשני המדורים. מחויבסטודנט במסלול דו מחלקתי 

 נק"ז 20:  סה"כ קורסים הנדרשים בשנה ב'

 בכל הקורסים של אותה שנה.  65ציון ממוצע מינימלי של : תנאי מעבר

 

 

 שנה ג'

 סמינרים –קורסי חובה 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

נושאים 
נבחרים 

בארכיאולוגיה 
 -קלאסית
 ביזנטית

135-1-2261 
135-1-2271 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

נבחרות בעיות 
בארכיאולוגיה 

 של א"י
 וסוריה

135-1-3581 
135-1-3591 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

בעיות 
 בפרהיסטוריה

135-1-2071 
135-1-2081 

 *על הסטודנטים להשתתף בסמינר הניתן באחד המדורים.

 שפה זרה לימודי 

מצרית, אכדית, יוונית, או –גרמנית או צרפתית  או שפה עתיקה  –שפת מחקר מודרנית 

 8לטינית. כל סטודנטים בתוכנית דו מחלקתית מחויבים בלימוד שפה זרה בהיקף של 

 8נק"ז. נקודות הזכות עבור לימודים אלו ייחשבו כולם במסגרת הלימודים הכלליים )

נק"ז( וחצי  4חצי מנקודות הזכות יחשבו במסגרת מחלקה לארכיאולוגיה ) אונק"ז( 

 נק"ז(. 4מודים הכלליים )במסגרת הלי

 .ניתן ללמוד לימודי שפה בשנה א', ב' או ג',  על פי בחירת הסטודנט 

בהיקף של תלמידים הבוחרים להשתתף בלימודי שפה עתיקה )אכדית, מצרית או יוונית( ילמדו 

ויהיו פטורים מלימוד שפה מחקר מודרנית. בחירת השפה בהתאם למגמה ההתמחות:  נק"ז 8

ישראל וסוריה, יוונית לבוחרים -רית לבוחרים בארכיאולוגיה של ארץאכדית או מצ

 .בארכיאולוגיה קלאסית

 נק"ז 16 סה"כ קורסים הנדרשים בשנה ג': 
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 נק"ז( 80מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

 קיימים שני מסלולים:

 מסלול ארכיאולוגיה ולימודים מורחבים. .1

המסלול מעניק הכשרה מורחבת בנושאים הרלוונטיים  -מסלול "ארכיאולוג מוסמך" .2

במיוחד לניהול חפירה, לתלמידים אשר מעוניינים עם סיום לימודיהם לשמש 

כארכיאולוגים פעילים. חשוב לציין כי רשות העתיקות, הגוף הממונה מטעם המדינה על 

ירות, קבעה כי רק עמידה בתכנית שמירת עתיקות הארץ ובמסגרת זאת גם על רישוי חפ

 הכשרה מורחבת )מסלול "ארכיאולוג מוסמך"( תאפשר קבלת רישיון חפירה.

התלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי מסלול "ארכיאולוג מוסמך", יקבלו בנוסף 

לתעודת התואר הראשון, מסמך מטעם המחלקה בו יצוין כי התלמיד/ה סיים/ה בהצלחה 

 ול "ארכיאולוג מוסמך".את הדרישות למסל

 

הקבלה למסלול תתבצע בשנה ב' על סמך המלצת מנהל החפירה הלימודית שנערכה בקיץ 

 )יש למלא טופס במזכירות המחלקה(הקודם לכך 

 

 נק"ז 80 -מסלול ארכיאולוגיה ולימודים מורחבים .1

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 הקורס מס' שם הקורס שעות

וכתיבה קריאה  2  2 2 'א
 מודרכת

 בארכיאולוגיה

135-1-1751 

טכנולוגיה  2  2 2 'ב
וטיפולוגיה של 

 כלי צור

135-1-1361 

מוצא האדם  2  2 2 'א
וראשית התרבות 

 האנושית

135-1-1011 

מבוא  2  2 2 'ב
לפרהיסטוריה של 

 רץ ישראלא

135-1-1021 

 מבוא 2  2 2 א'
  לארכיאולוגיה
 וארכיטקטורה

 קלאסית

135-1-2051 

 מבוא 2  2 2 'ב

 לארכיאולוגיה

 וארכיטקטורה

135-1-0054 
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סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 הקורס מס' שם הקורס שעות

 ארץ של קלאסית

 ישראל

 א'

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 2 

 

 

מבוא 

לארכיאולוגיה 

א"י וסוריה   של

מהתקופה 

הכלקוליתית ועד 

לסוף תקופת 

 הברונזה התיכונה

135-1-1401 

 

 

 

מבוא  2  2 2 ב'

לארכיאולוגיה 

וסוריה א"י   של

בתקופת הברונזה 

 המאוחרת והברזל

135-1-1411 

 שיעורי מבוא הם חובה בשנה א' בשלושת המדורים 

 נק"ז נוספים בלימודי מונוגרפיות )קורסים הניתנים במסגרת המחלקה( 8סטודנט חייב להשלים 

 נק"ז 24 סה"כ קורסים נדרשים בשנה א': 

  תנאי מעבר:

 לפחות. 65סיום קורסי המבואות בציון   .1

 לפחות. 65קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  .2

 בכל הקורסים. 65בנוסף לכך, על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3

 
 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 סיתאקרמיקה קל 2  2 2 א'
מהתקופה 

ההלניסטית עד 
התקופה הרומית 

 הקדומה

135-1-3771 
135-1-3781 

קרמיקה קלאסית  2  2 2 ב'
מהתקופה הרומית 

המאוחרת עד 
התקופה 

האסלאמית 
 הקדומה

135-1-3781 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'א
מתקופת הברונזה 

 התיכונה

135-1-1071 



46 

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

קרמיקה קדומה  2  2 2 'ב
  מתקופת הברזל

135-1-1431 

שיטות מדעיות  2  2 2 
 בארכיאולוגיה

135-1-3181* 

 *מתקיים פעם בשנתיים. יתקיים בשנת תשפ"ג.

 נק"ז. 30בהיקף   סה"כ קורסים נדרשים בשנה ב':

 .בכל הקורסים של אותה שנה 65ציון ממוצע מינימלי של  :תנאי מעבר

 שנה ג'

 סמינרים -קורסי חובה 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

נבחרים נושאים 
בארכיאולוגיה 

 ביזנטית -קלאסית

135-1-2261 
135-1-2271 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

בעיות נבחרות 
בארכיאולוגיה של 

 וסוריה א"י

135-1-3581 
135-1-3591 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

בעיות 
 בפרהיסטוריה

135-1-2071 
135-1-2081 

 נק"ז 26:  סה"כ קורסים נדרשים בשנה ג'

 :הערות

 ( מן המדורים. 2על התלמידים להשתתף בשנה ג' בסמינרים של שניים ) .א

 זרה  לימודי שפה

לרבות בתוכנית " ארכיאולוג כל תלמיד ארכיאולוגיה  במסלול מחלקה ראשית, 

נק"ז. נקודות הזכות עבור לימודים אלו  8, מחויב בלימוד שפה זרה בהיקף של מוסמך"

חצי מנקודות הזכות יחשבו  אונק"ז(  8ייחשבו כולם במסגרת הלימודים הכלליים )

 נק"ז(. 4נק"ז( וחצי במסגרת הלימודים הכלליים ) 4במסגרת מחלקה לארכיאולוגיה )

 השפה הצרפתיתדו את ילמ הפרהיסטורי מדורב המתעניינים סטודנטים .1

ושכנותיה -ישראל-בארכיאולוגיה של ארץ -המתעניינים במדור המקראי סטודנטים .2

 יבחרו באחת האפשרויות הבאות: -בתקופת המקרא

 מצרית או אכדית -שפה עתיקה  .א

 צרפתית או גרמנית -שפה מודרנית  .ב

יבחרו באחת  - בארכיאולוגיה קלאסיתהמתעניינים במדור הקלאסי  סטודנטים .3

 פשרויות הבאות:הא

 יוונית או לטינית -שפה עתיקה   .א

כל בקשה ללמוד שפה שאינה מופיעה ברשימה  צרפתית או גרמנית -שפה מודרנית  .4

 מחויבת אישור של ועדת הוראה מחלקתית.
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 מסלול "ארכיאולוג מוסמך" .2

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

וכתיבה קריאה  2  2 2 'א
 מודרכת

 בארכיאולוגיה

135-1-1751 

טכנולוגיה  2  2 2 'ב
וטיפולוגיה של 

 כלי צור

135-1-1361 

מוצא האדם  2  2 2 'א
וראשית התרבות 

 האנושית

135-1-1011 

מבוא  2  2 2 'ב
לפרהיסטוריה של 

 רץ ישראלא

135-1-1021 

 מבוא 2  2 2 א'
  לארכיאולוגיה
 וארכיטקטורה

 קלאסית

135-1-2051 

 מבוא 2  2 2 'ב
 לארכיאולוגיה
 וארכיטקטורה

 ארץ של קלאסית
 ישראל

135-1-0054 

 א'
 

 

2 
 

 

2 
 

 

 2 
 

 

מבוא 
לארכיאולוגיה 

א"י וסוריה   של
מהתקופה 

הכלקוליתית ועד 
לסוף תקופת 

 הברונזה התיכונה

135-1-1401 
 

 

מבוא  2  2 2 ב'
לארכיאולוגיה 

א"י וסוריה   של
 בתקופת הברונזה
 המאוחרת והברזל

135-1-1411 
 

 נק"ז נוספים בלימודי מונוגרפיות )קורסים הניתנים במסגרת המחלקה( 8סטודנט חייב להשלים 

 שיעורי המבוא הם חובה לשנה א' בשלושת המדורים 

 נק"ז 24 סה"כ קורסים נדרשים בשנה א': 

 
  תנאי מעבר:

 .65סיום קורסי המבואות בציון   .1

 .65בארכיאולוגיה בציון קריאה מודרכת  .2

 בכל הקורסים. 65בנוסף לכך, על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 סיתאקרמיקה קל 2  2 2 א'

מהתקופה 

ההלניסטית עד 

התקופה הרומית 

 הקדומה

135-1-3771 

135-1-3781 

קרמיקה קלאסית  2  2 2 ב'

מהתקופה הרומית 

המאוחרת עד 

התקופה 

האסלאמית 

 הקדומה

135-1-3781 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'א

מתקופת הברונזה 

 התיכונה

135-1-1071 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'ב
  מתקופת הברזל

135-1-1431 

*שיטות מדעיות  2  2 2 א'

 בארכיאולוגיה

135-1-3181 

* ניהול שטחי  2  2 2 א'

 1 -חפירה 

135-1-0041 

 

*המתודה של  2  2 2 א'

 הסקר

135-1-3661 

**שימושי מערכת  2  2 2 ב'

GIS 

 בארכיאולוגיה

135-1-0047 

 2 א'

 

2 

 

 2 

 

**ארכיאולוגיה של 

שיטות  -השדה 

חפירה, כתיבת 

דו"ח מדעי ועיבוד 

 1 -מדעי 

135-1-0201 

 

 **ארכיאולוגיה של 2  2 2 ב'

שיטות  -השדה 

חפירה, כתיבת 

דו"ח מדעי ועיבוד 

 2-מדעי 

135-1-0211 
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 *מתקיים פעם בשנתיים. לא יתקיים בשנת תשפ"ג.

 **חובה במסלול ארכיאולוג מוסמך, ומתקיימים אחת לשנתיים. מתקיימים בשנת תשפ"ג.

 

  קורסים "שימושי מערכתGIS  שיטות חפירה,  -בארכיאולוגיה", "ארכיאולוגיה של השדה

שיטות חפירה, כתיבת דו"ח מדעי  -", "ארכיאולוגיה של השדה 1 –כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי 

 " יתקיימו בשנת תשפ"ג. 2-ועיבוד מדעי 

 .הסטודנט מחויב ללמוד את כל קורסי קרמיקה בשני המדורים 

 " הינם ארבעה שבועות של עבודת שדה  "2 –ול שטחי חפירה " ו"ניה1 -ניהול שטחי חפירה

בחפירות המחלקה בתפקידים בעלי אחריות ניהולית. פעמיים שבועיים ניהול ריבועי/ שטחי 

חפיפה. אין מחקרי השדה פוטרים מהשתתפות בחפירה הלימודית של ארבעת השבועות 

החלה על כל התלמידים, ז"א, סטודנט במסלול "ארכיאולוג מוסמך" מחויב בשמונה 

 עות חפירה.שבו

  את הקורסים "המתודה של הסקר", "שימושי מערכתGIS  ,"בארכיאולוגיה

", 1 –שיטות חפירה, כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי  -"ארכיאולוגיה של השדה 

" ניתן ללמוד 2 –שיטות חפירה, כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי  -"ארכיאולוגיה של השדה 

 המחלקתית של אותה השנה. ניתן פעם בשנתיים. בשנה ב' או ג', בהתאם למוצע בתכנית

 נק"ז 30:  סה"כ קורסים נדרשים בשנה ב'

 .בכל הקורסים של אותה שנה 65ציון ממוצע מינימלי של  תנאי מעבר:

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

נבחרים נושאים 
בארכיאולוגיה 

 -קלאסית
 ביזנטית

135-1-2261 
135-1-2271 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

בעיות נבחרות 
בארכיאולוגיה 

 של א"י

135-1-3581 
135-1-3591 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

בעיות 
 בפרהיסטוריה

135-1-2071 
135-1-2081 

ניהול שטחי  2  2 2 ב'
 2 -חפירה 

135-1-0051 

 נק"ז. 26 :נדרשים בשנה ג'סה"כ קורסים 
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 נק"ז( 28חטיבה )–תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 קריאה מודרכת 2  2 2 'א
 בארכיאולוגיה

135-1-1751 

*מוצא האדם  2  2 2 א'
וראשית התרבות 

 האנושית

135-1-1011 

מבוא * 2  2 2 'ב
לפרהיסטוריה של 

 רץ ישראלא

135-1-1021 

 * מבוא 2  2 2 א'
  לארכיאולוגיה
 וארכיטקטורה

 קלאסית

135-1-2051 

 מבוא* 2  2 2 'ב
 לארכיאולוגיה
 וארכיטקטורה

 ארץ של קלאסית
 ישראל

135-1-0054 

 א'
 
 

 

2 
 

 
 

2 
 

 
 

 2 
 

 
 

מבוא *
לארכיאולוגיה 

א"י וסוריה   של
מהתקופה 

הכלקוליתית ועד 
לסוף תקופת 

 הברונזה התיכונה

135-1-1401 
 
 

 

מבוא  2  2 2 ב'
לארכיאולוגיה 

א"י וסוריה   של
בתקופת הברונזה 
 המאוחרת והברזל

135-1-1411 

**טכנולוגיה  2  2 2 ב'
וטיפולוגיה של 

 כלי צור

135-1-1361 

נק"ז בכל  4נק"ז ) 8בהיקף  -סטודנט מחויב ללמוד ארבעה קורסי מבוא מן שני המדורים  *

 מדור(.

 2" )טכנולוגיה וטיפולוגיה של כלי צורקורס "** סטודנט מחויב ללמוד אחד מבין אפשרויות: 

 2" )קרמיקה קלאסית מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הרומית הקדומהנק"ז( או קורס "

 נק"ז(. 2" )קרמיקה קדומה מתקופת הברונזה התיכונהס "נק"ז( או קור

 נק"ז 10:  סה"כ קורסי נדרשים בשנה א'

 

  תנאי מעבר:

 לפחות. 65סיום קורסי המבואות בציון   .1

 לפחות. 65קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  .2

 בכל הקורסים.  65בנוסף לכך, על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3
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 שנה ב'

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

*קרמיקה  2  2 2 א'

קלאסית 

מהתקופה 

ההלניסטית עד 

התקופה הרומית 

 הקדומה

135-1-3771 

 

קרמיקה קדומה * 2  2 2 'א

מתקופת 

הברונזה 

 התיכונה

135-1-1071 

 2" )וטיפולוגיה של כלי צורטכנולוגיה קורס "סטודנט מחויב ללמוד אחד מבין אפשרויות: *

 2" )קרמיקה קלאסית מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הרומית הקדומהקורס " אונק"ז( 

 נק"ז(. 2" )קרמיקה קדומה מתקופת הברונזה התיכונהקורס " אונק"ז( 

 נק"ז 10סה"כ קורסים נדרשים בשנה ב':  

 שנה. בכל הקורסים של אותה  65ציון ממוצע מינימלי של תנאי מעבר: 

 

 שנה ג'

 סמינרים -קורסי חובה 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

נושאים 
נבחרים 

בארכיאולוגיה 
 -קלאסית
 ביזנטית

135-1-2261 
135-1-2271 

 א'
 ב'  

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

בעיות נבחרות 
בארכיאולוגיה 

 וסוריה של א"י

135-1-3581 
135-1-3591 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

 2 
2 

בעיות 
 בפרהיסטוריה

135-1-2071 
135-1-2081 

 *על הסטודנטים להשתתף בסמינר הניתן באחד המדורים.

 נק"ז 8: סה"כ קורסים נדרשים בשנה ג'

 (. 147תחומיים )-רבתכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים 
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 הערות:

 שכנותיה בתקופת המקראישראל ו-במדור לארכיאולוגיה של ארץעל הסטודנטים המתמחים  .1

 חלה חובת השתתפות בקורס בקרמיקה קדומה.

השתתפות בקורסים  תבמדור לארכיאולוגיה קלאסית חלה חובעל הסטודנטים המתמחים  .2

 . לקרמיקה קלאסית

בסיורים ים להשתתף חייב חטיבה - תלמידים הבוחרים בארכיאולוגיה כמחלקה משנית .3

 חפירהבו לימודיים

, דהיינו שבועיים חפירה וחמישה ימי במחצית המתכונת שנקבעה בתקנון המחלקה לימודית

 סיור.

 

 סיורים לימודיים 

ים הלומדים בתוכנית דו מחלקתית ובתוכנית ראשית, לרבות במסלול ארכיאולוג התלמיד

תלמידים הלומדים כמפורט למטה.  במהלך התואר, ימי סיור 10-בלהשתתף  יםחייב מוסמך,

הסיורים ייערכו ימי סיור מתוך המפורט מטה.  5 -חטיבה חייבים להשתתף ב -בתוכנית משנית 

 חמישי. מיבדרך כלל בי

 לסטודנטים. דמי השתתפות לכיסוי חלק מהוצאות הסיורים יפורסמו במועד

 מזרח )יומיים( –סיור צפון  .1

 מיים(מערב )יו –סיור צפון  .2

 סיור דרום .3

 סיור ירושלים והמרכז .4

 סיורי חוף .5

 

התלמידים הלומדים בתוכנית דו מחלקתית ובתוכנית ראשית, לרבות במסלול ארכיאולוג מוסמך, 

 ימי סיור, מתוכם בשני סיורי צפון ובסיור דרום.  10-ב מחויבים

ימי סיור, מתוכם בסיור צפון אחד  5-ב מחויביםחטיבה  –התלמידים הלומדים בתוכנית משנית 

 לפחות ובסיור דרום.

 חפירה לימודית 

חייב להשתתף במהלך לימודי התואר בתוכנית דו מחלקתית ובתוכנית ראשית כל תלמיד 

קיץ מטעם  בחפירה לימודית הנערכת מידי )ארבעה שבועות( הראשון במשך חודש ימים 

דו"ח חפירה בהדרכת המורה האחראי. על  יכתוב התלמיד האוניברסיטה. בסיום החפירה

ללימודיו, ולחפור במשך שבועיים  ג'סוף שנה  התלמיד לסיים את חובת החפירה הלימודית עד

 . בסמסטר שלפני החפירה יערכו שיעורי הכנה לחפירה הלימודית.'לפחות בסיום שנה א
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 סדר הבחינות ותנאי מעבר

י. הציון יקבע על פי ציון בחינת סוף הקורס, בסיומה של כל יחידת לימוד יינתן ציון סופ .1

 בחינת ביניים, 

תרגילים ועבודות בכתב. המרצה יודיע לתלמידים בראשית הקורס על הדרך בה ייקבע 

 ציון על חלק של קורס. הציון. לא יינתן 

ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות   חייבמי שנכשל בקורס מסוים   .2

 של הקורס. 

חלו שינויים בדרישות הקורס משנה לשנה חייב התלמיד בדרישות של הקורס  אם

המאוחר יותר. לא יינתן לתלמיד לגשת לבחינה בקורס מבלי שהתלמיד השתתף בפועל 

 ידי המרצה.-בקורס זה ומילא את חובותיו כפי שנקבעו על

: התלמידים חייבים להשתתף בשיעורים לסוגיהם. תלמיד שנעדר נוכחות חובת .3

משלושה שיעורים רצופים או יותר או שיעדר משלושה שיעורים או יותר ללא סיבה 

 מספקת יורחק מהקורס ולא יורשה לגשת לבחינה.

( יוכל ללמוד את הקורס בשנה שלאחריה. 65-תלמיד שנכשל בקורס מבוא )ציון נמוך מ .4

 יופסקו לימודיו במחלקה. -לאחר שנכשל פעמיים בקורס המבוא

טעונה אישור ועדת ההוראה  'ג-'בקורסים המיועדים לשנים ב 'שנה אהשתתפות תלמידי  .5

 של המסלול לארכיאולוגיה.

 מועד הגשת עבודות בקורס יקבע ע"י מרצה הקורס. הגשת עבודות: .6

 שבועות מתום הסמסטר בו נלמד הקורס. 5מסכמת קורס תוגש עד  –עבודה רגילה   

  לספטמבר של אותה שנה בה נלמד הסמינר. 30-עבודת סמינר תוגש עד ה       

עבודות רגילות יש לשלוח ישירות אל מרצה הקורס במייל או במודל בהתאם        

לדרישת מרצה הקורס. יש לקבל אישור הגשה במייל חוזר ממרצה הקורס במידה 

 והוגשה עבודה במייל.

ל מרצה הקורס עם העתק אל מזכירות המחלקה. עבודות סמינר תשלחנה במייל א 

 יש לקבל אישור הגשה במייל חוזר ממרצה הקורס וממזכירות המחלקה.

יש לשמור עותק דיגיטלי של העבודה שהוגשה למרצה במייל או במודל ואת  

 אישור הגשת עבודה במייל עד לקבלת הציון.

א באתר הפקולטה יש לצרף לכל עבודה טופס הצהרה על מקוריות העבודה )נמצ 

 טפסים(. –

על הסטודנט חלה אחריות לבדיקת נכונות הזנת מערכת השעות בסוף תקופת השינויים  .7

 ונכונות הזנת הציונים בסוף כל סמסטר.

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 )לימודים שלא לתואר( "ארכיאולוג מוסמך" )תעודת חופר( לתלמידים חיצוניים

שיש ברשותם תואר בארכיאולוגיה )ראשון, שני או שלישי( ממוסדות  תלמידיםהתכנית מיועדת ל

אקדמיים מוכרים, אך אין בידם תעודת "ארכיאולוג מוסמך" הנדרשת כתנאי לקבלת עבודות 

  ניהול חפירות ברשות העתיקות.

מתפרשת על סמסטרים בשתי שנים היא   .אינה לתואר נק"ז והיא 12הוא  התכניתהיקף 

נה )קורסים בסמסטר ב' בשנה אקדמית ראשונה, חפירה בסוף אורכת שאקדמיות עוקבות, אך 

סמסטר ב' של השנה הראשונה, במסגרת החפירה הלימודית של המחלקה, וקורסים בסמסטר א' 

וב, של השנה האקדמית השנייה. כלומר התכנית מתחילה אחת לשנתיים, בחודש מרץ  בקיר

 ומסתיימת בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן(.

הקבלה לתכנית מתבצעת דרך מזכירות המחלקה, לאחר פגישה עם מנהל תכנית "ארכיאולוג 

מוסמך", ובכפוף להצגת תעודות המוכיחות  שהמועמד/ת בעל/ת תואר בארכיאולוגיה ממוסדות 

  אקדמיים מוכרים.

 הבאים:ל את הקורסים וכלהתכנית תוצע אחת לשנתיים, ות

 

 שנה ראשונה לתוכנית "ארכיאולוג מוסמך" לתלמידים חיצוניים )לימודים שלא לתואר(

 סמסטר ב'

 *המתודה של הסקר -נק"ז  2

קורס זה מתבצע בארבעה שבועות בהדרכת מורי המחלקה.  2ו  1ניהול שטחי חפירה   -נק"ז  4

 בשדהרצופים חפירה 

 

 לתלמידים חיצוניים )לימודים שלא לתואר(שנה שנייה לתוכנית "ארכיאולוג מוסמך" 

 סמסטר א'

 בארכיאולוגיה GIS*שימושי מערכת    -נק"ז  2

  2ו  1 שיטות חפירה, כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי  - ארכיאולוגיה של השדה -נק"ז  4

 

*הערות: נרשמים שלמדו בשנים האחרונות את הקורסים: "המתודה של הסקר" ו/או קורס 

ומעלה, יידרשו ללמוד  85בארכיאולוגיה"  ועברו את הקורס/ים בציון  GIS"שימושי מערכת 

קורסים אחרים הקשורים להיבטים פרקטיים של עבודת שדה, עיבוד וחקר ממצאים, באותו 

 היקף נק"ז.
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 ספרות עבריתהמחלקה ל

 (122)סימן מחשב 

באווירה לימודית תוססת ותומכת, במחלקה לספרות עברית הגדולה בארץ, נמצאים מיטב 

החוקרים, הסופרים, המשוררים, העורכים והמבקרים. יחדיו הם יוצרים את קשת הקולות 

חוקרים הספרותית והתרבותית המגוונת והעדכנית ביותר. ההפריה ההדדית המיוחדת במינה בין 

ויוצרים )המהווים את הסגל הקבוע של המחלקה, או מתארחים בה לשנת לימודים אחת( הפועלים 

בכפיפה אחת, מעשירה את המחקר ואת ההוראה. תפיסת הספרות כמייצרת מציאות, ולא רק 

כמייצגת אותה, באה לידי ביטוי בקורסים חדשים ועדכניים מידי שנה, המכשירים מחד חוקרי 

  ידך קוראי ספרות, שיפתחו מהלכי חשיבה פרשניים רלוונטיים לעולמנו. ספרות, ומא

המחלקה מציעה קשת רחבה ונדירה במיוחד של תחומי המחקר, ההוראה והפצת התרבות העברית, 

לחקר הספרות והתרבות  מכון הקשריםהיהודית והישראלית באמצעות שיתוף הפעולה ההדוק עם 

 מכון הקשרים. המחלקה ולתרבות יהודי ספרד והלאדינו מרכז גאון היהודית והישראלית ועם

 מסה קריטיתלספרות עברית ואת סדרת הספרים המחקרית  מכאןמוציאים לאור את כתב העת 

מוציאים לאור את כתב העת מרכז גאון ביתן. המחלקה ו-בשיתוף עם הוצאת הספרים כנרת זמורה

תבי העת הוא בכך שחברי המערכת שלו הם למחקר תרבות יהודי ספרד. ייחודם של כאיל פריזינטי 

 תלמידי המחקר המצטיינים של המחלקה.

הוקמה במסגרת המחלקה המעבדה הספרותית. היא המעבדה הראשונה מסוגה  2020בשנת 

 בישראל המשמשת חממה למחקר חישובי שיטתי בספרות עברית ובתחומים משיקים.

שלנו תוכלו למצוא בתחומים רבים ומרתקים, כגון: מטפלים באמצעות ביבליותרפיה,  הבוגריםאת 

עיתונאים, לקטורים בהוצאות ספרים, סופרי צללים ועורכים, מורים, מנחי סדנאות לכתיבה 

 אקדמית או לכתיבה יצירתית, מרצים בפני קהלים שונים.

 בין שלוש תכניות לימודים:בלימודי התואר הראשון במחלקה לספרות עברית ניתן לבחור 

 נק"ז. 80תכנית ראשית בהיקף של  .א

 נק"ז.  54מחלקתית בהיקף של -תוכנית דו .ב

 נק"ז. 28חטיבה בהיקף של  .ג

 תכנית מ.א מואץ לסטודנטים מצטיינים. .ד

בכל התכניות אנו שמים דגש על ייצוג רחב של סוגות ספרותיות שונות מכל התקופות )סיפורת, 

, של אסכולות, זרמים ספרותיים וסגנונות שונים, של גישות המחקר שירה, מחזה מסה וכיו"ב(

השונות הרווחות היום בעולם )בלי להכפיף את הדעת אל שיטה אחת ואל דרך מחשבה אחת(, 

המהווים "ארגז כלים" מגוון ומשוכלל. בקורסים השונים לומדים הסטודנטים שלנו עקרונות של 

אסתטי, היסטורי ותרבותי כמו לקריאה מהנה ומועילה.  פרשנות וביקורת, ורוכשים כלים לניתוח

אנו פותחים פתח לקולות חדשים, אך מקפידים לשמור על מעמדם של הוותיקים; נלמדים אצלנו 

יחדיו סיפורי האגדה והמדרש של חז"ל, יצירותיהם של יהודה הלוי ויהודה אלחריזי, מנדלי מוכר 

טיניות בנות זמננו, ביאליק ויונה וולך, עגנון ספרים ואתגר קרת, שלום עליכם ומשוררות פלס

ושמעון אדף, לאה איני ונתן זך, סיפורי עדות ישראל השונות, סיפורי עליה והגירה וסיפורם של 

 תושבי דרום הארץ )יהודים ובדואים(.
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 (נק"ז 54מחלקתית )-תכנית דו

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס הקורס שם שעות

 12210208 אורות וצללים בעידן ההשכלה והנאורות  2  2 2 ב'

 2  2 2 א'  
 מושגי יסוד -ותיעודית ספרות ותרבות עממית 

12211471 

 

 12211561 משוררים עבריים בעולם מוסלמי 2  2 2 א'

 12211566 קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית  2 2 1 א'

הפנים החדשות של השירה העברית בספרד  2  2 2 ב'

 הנוצרית

12212371 

 12212376 קריאה בטקסטים עבריים מספרד הנוצרית  2 2 1 ב'

 2 4 א'+ב'

 

2 

 2 

 

2 

 מי מפחד משירה א+ב

12211491 

 

12212411 

 2 4 א'+ב'

 

2 

 2 

 

2 

 איך קוראים סיפור  א+ב

12211611 

 

12212421 

 4 א'+ב'
2 

2 
 

2 

2 

מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות 

 העברית מהמקרא ועד החסידות א'+ב'

12212401 

12212861 

 

 שנה ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 12212571 מאפלטון ועד ניטשה -תורת הספרות 2 2 4 3 א'
 

 דרידהמאפלטון ועד  -תורת הספרות 2 2 4 3 ב'
 

12212101 

 2 א'
2 

 
 

2 

 

מבוא לספרות העברית החדשה במאה 

 פרוזה-העשרים

 

12214481 

 

 2  2 2 ב'
מבוא לספרות העברית החדשה במאה 

 שירה -העשרים

12214491 

 א'

 או ב'
 איך לכתוב עבודת מחקר?   2  2 2

12210130 
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 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

 שעות
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 4 א'+ב'

 

  1סמינר  4  4

 4 א'+ב'

 

  2סמינר  4  4

 ים משני מדורים שונים.סמינריש לבחור בשני   •

 שיעורי בחירה

 .נק"ז  12 מחלקתית:  -סה"כ שיעורי בחירה לתכנית דו

 נק"ז( 80מחלקה ראשית ) –תכניות הלימודים 

 זו ניתן להתקבל על סמך ציוני שנה א', ובאישור וועדת ההוראה המחלקתית בלבד.  לתכנית

  תלמידים לא יוכלו לבצע שינוי זה על דעת עצמם.

 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 אורות וצללים בעידן ההשכלה והנאורות 2 - 2 2 ב'
12210208 

 

 מושגי יסוד -ותיעודית ספרות ותרבות עממית  2 - 2 2 א'
12211471 

 

 12211561 משוררים עבריים בעולם מוסלמי 2  2 2 א'

 12211566 קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית  2 2 1 א'

 2  2 2 ב'
הפנים החדשות של השירה העברית בספרד 

 הנוצרית
12212371 

 12212376 בטקסטים עבריים מספרד הנוצרית קריאה  2 2 1 ב'

 א'+ב'

4 

2 

 

2 

 2 

 

2 

 מי מפחד משירה א+ב

12211491 

 

12212411 

 א'+ב'

4 

2 

 

2 

 2 

 

2 

 איך קוראים סיפור?  א+ב

12211611 

 

12212421 

 2 4 א'+ב'
2 

 2 
2 

מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות העברית 
 מהמקרא ועד החסידות א'+ב'

12212401 
12212861 
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 12212571 מאפלטון ועד ניטשה -תורת הספרות 2 2 4 3 א'
 

 דרידהמאפלטון ועד  -תורת הספרות 2 2    4 3 ב'
 

12212101 

 2 א'

2 

 
 2 

 
מבוא לספרות העברית החדשה במאה 

 פרוזה  -העשרים

12214481 

 

 

מבוא לספרות העברית החדשה במאה  2  2 2 ב'
 שירה -העשרים

12214491 

א'  או 
 ב'

2 
 איך לכתוב עבודת מחקר?   2  2

12210130 

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

 סמסטר
סה"כ 

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול
 שם הקורס שעות

מס' 

 הקורס

 4  4 4 א'+ב'
 סמינר במדור ספרות עברית חדשה א'+ב'

 
 

 4  4 4 א'+ב'
 סמינר במדור ימי הביניים א'+ב'

 
 

 4  4 4 א'+ב'
 סמינר במדור ספרות עממית א'+ב'

 
 

 

 נק"ז( 34) שיעורי בחירה

גם נק"ז  8לבחור  ונק"ז משיעורי בחירה, מהם יוכל 32 הםבכל שנות לימודי ויצבר יםהתלמיד

: ספרויות זרות, פילוסופיה, לשון עברית, מקרא והיסטוריה אחרות משיעורים במחלקות

מקראית, היסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל. קורסים אלה טעונים אישור היועץ 

 המחלקתי.

  *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 

 

  נק"ז( 28בספרות עברית )ה חטיב

ת אחרות ומעוניינים להשלים את לימודיהם לתואר במסגרת תוכנית זו מוצעת ללימודים במחלקו

המחלקה לספרות עברית. לסטודנטים יוצעו מגוון סדנאות פרוזה ושירה במקביל ללימודים 

 העיוניים.
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   שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א'+ב'

 

 

 א'+ב'

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 4 

 

 

4 

 

 מי מפחד משירה א+ב

 

 

 איך קוראים סיפור א+ב

12211491 

12212411 

 או

12211611 

12212421 

 

 

 שנה ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א'+ב'

 

 

 א'

 

 א'

4 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 

2 

 

2 

 4 

 

 

2 

 

2 

מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות 

 העברית מהמקרא ועד החסידות א+ב

 

 משוררים עבריים בעולם מוסלמי

 

מושגי  –ספרות ותרבות עממית ותיעודית 

 יסוד

12212401* 

12212861* 

 או

12211561 

 או

12211471 

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  הקורסשם  שעות

 הקורס

  סמינר * 4  4 4 א'+ב'

 הערות:

 התלמיד יבחר קבוצה בה ילמד את הסמינר •
 ניתן להירשם לסמינר רק בתחום בו נלמד המבוא.

 נק"ז בחירה. 16/18נק"ז חובה    12/10נק"ז, מבנה:  28סה"כ  

 

 תכנית מ.א מואץ לסטודנטים מצטיינים

זו ניתן להתקבל בשנת השלישית לתואר הראשון בתנאי שממוצע הציונים בקורסי ספרות  לתכנית

ומעלה. במסגרת תכנית זו  70בציון של  2ומעלה ופטור מאנגלית מתקדמים  90עברית עומד על 
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יירשם הסטודנט בשנה השלישית ללימודיו לתואר שני בספרות עברית למסלול המחקרי, ויילמד 

סמסטר מקורסי התואר השני. המחלקה תעשה מאמץ להעניק לתלמידים נק"ז בכל  6לפחות 

 בתכנית מלגות שכר לימוד/מלגות קיום, ככל שתקציבי המחלקה יאפשרו זאת.

*נק"ז שנצברו לקראת לימודי התואר השני לא יוכלו להיספר לקראת השלמת החובות לתואר 

 הראשון. 

 מעבר משנה לשנהתנאי 

 לפחות בכל הקורסים.  65מעבר משנה לשנה מותנה בציון משוקלל של מינימום  .1

 .56הוא  ריםסמינו בחירהשעורי , ציון המעבר ב60הוא בקורסי חובה ובפרו"ס ציון מעבר  .2

התרגיל על השיעור ועל ( חל 60שמתלווה להם תרגיל צמוד, ציון המעבר )בקורסי חובה  .3

 כאחד.

 או ג'. מאפשר מעבר לשנה ב' אינו קורסי חובהכישלון בשני  .4

באישור מיוחד של ועדת הוראה '. אחייבת להיעשות במהלך שנה  קורסי החובההשלמת  .5

תלמידים לא יוכלו לעבור לשנה ג' מחלקתית, ניתן יהיה להמשיך וללמוד אותם בשנה ב'. 

 .קורסי החובהללא השלמת כל  ריםולהשתתף בסמינ

  כן בפרו"ס., וחובההשיעורי בכל  60בציון  השנה ג' מותנמעבר ל .6

 הנחיות והוראות כלליות

קורסי אין ללמוד יותר משני קורסים למתקדמים אצל אותו מורה. )הנחייה זו אינה חלה על  .1
 .(החובה

  שלושה שיעורים )כולל תקופת שינויים( תגרום לציון "נכשל" בקורס.עדרות של למעלה מיה .2

 בלבד. bgu בת דואר אלקטרוניהתלמידים להתעדכן בהודעות הנשלחות לתיעל  .3

 סמינרים

נק"ז( חייבים לבחור בשלושה  80תלמידים הלומדים ספרות עברית כמחלקה ראשית ) .1

נק"ז( חייבים  54מחלקתית )-אחד מכל מדור. הלומדים ספרות עברית כדו –סמינרים 

 לבחור בשני סמינרים משני מדורים שונים. תלמידי חטיבה חייבים בסמינר אחד.

. תלמידים נ"ל בפרו"סשל אותו מדור, וכבשעור החובה  60ציון בסמינר מותנית ב השתתפות .2

  .שלא יעמדו בחובות אלה לא יוכלו להשתתף בסמינר

קבע יישוקלל משני ציונים: )א( ציון עבודת הסמינר. )ב( ציון ביניים שיבסמינר הציון הסופי  .3

 פי מבחן או הגשת רפראט, בהתאם להחלטת המרצה. -על

 ודה יש להגיש למזכירות המחלקה ולקבל אישור על מסירתה. את העב .4

בספטמבר של אותה שנה בה ניתן הסמינר. בקשות  30-את עבודות הסמינר יש להגיש עד  ה .5

בנובמבר של אותה שנה ניתן להגיש למרצה הקורס  30 -לדחיית מועד הגשת העבודה עד ה

בנובמבר  30 -בודה מעבר לבצרוף כל המסמכים הרלוונטים. לא תתאפשר דחיית הגשת ע

של אותה שנה בה ניתן הסמינר, אלא באישור מיוחד הן של המרצה והן של ועדת ההוראה 

המחלקתית. אישורים מיוחדים אלה כרוכים בתשלום קנס ומוגבלים בזמן עד שנה מתום 

 הקורס.
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ן ולא יינתן ציולא תתקבל  הוראה של המחלקההללא אישור וועדת ו באיחור ה שתוגשעבוד .6

 . בקורס

 

 

 בלת נקודות זכות של היקפי הלימוד השוניםט

 חטיבה 28 מחלקתי-דו  54 מורחבת 80 

  4 4 4 מי מפחד משירה

 4 4 4 איך קוראים סיפור?

מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות 

 העברית מהמקרא ועד החסידות

4 4 4 

מושגי  –ספרות ותרבות עממית ותיעודית 

 יסוד 

2 2 2 

לספרות העברית החדשה במאה מבוא 

 פרוזה -העשרים

2 2 === 

מבוא לספרות העברית החדשה במאה 

 שירה -העשרים

2 2  

 2 2 2 משוררים עבריים בעולם מוסלמי

קריאה בטקסטים עבריים מספרד 

 המוסלמית

1 1 === 

הפנים החדשות של השירה העברית בספרד 

 הנוצרית

2 2 === 

 === 1 1 הנוצריתקריאה בטקסטים עבריים מספרד 

 === 3 3 מאפלטון עד ניטשה -תורת הספרות

 === 3 3 דרידהמאפלטון עד  -תורת הספרות

 === 2 2 אורות וצללים בעידן ההשכלה והנאורות

 === 2 2 "איך לכתוב עבודת מחקר"

 4 8 12 סמינרים

 12/10 42 46 סה"כ חובה:

 16/18 12 34 בחירה:

 28 54 80 סה"כ נק"ז לתואר:
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 המחלקה ללשון העברית
 (123)סימן מחשב 

 
 מטרת הלימודים

 להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה. 
לתת לתלמידים כלים בלשניים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות 

 וללשונות מערביות בנות זמננו.
ועריכה לשונית )ראו תארים שני  להכשיר את התלמידים ללימודים מתקדמים, לרבות מחקר

 ושלישי(.
 

 מבנה הלימודים
o מחלקתית-תוכנית דו 
o תוכנית מחלקה ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 
 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תוכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סה"כ שעות שעות תרגול שעות שם הקורס מס' הקורס
 סמסטר נקודות

123-1-2571 
123-1-2581 

מבוא לדקדוק 
 העברי א'

מבוא לדקדוק 
  העברי ב'

2 
2 - 2 

 א'+ב' 4 2

 א' 2 2 - 2  יסודות התחביר 123-1-0119

תורת ההגה של  123-1-1451
 א' 2 2 - 2 העברית החדשה

תורת ההגה של לשון  123-1-1081
 ב' 2 2 - 2 המקרא

 א'/ב' 2 2 - 2 הדרכה ביבליוגרפית 123-1-1651

 א'/ב' 2 2 - 2 סמנטיקה 123-1-1461

123-1-1011 
123-1-2331 

 ניקוד א'
 ניקוד ב'

2 
2 - 2 

 א'+ב' 4 2

תולדות הלשון  123-1-1311
 א'/ב' 2 2 - 2 העברית

 

אם, ילמדו את -תלמידים ששפת אימם אינה עברית, ושאין להם בגרות בעברית כשפת :הערה
ידי המחלקה( בהיקף של -מקביל שייקבע על)או קורס   הקורס "מיומנויות בעברית כשפה שנייה"

    נק"ז )חלק א + חלק ב(. 4

  מומלץ ללמוד את הקורס בשנה א', אך באישור ועדת ההוראה אפשר ללמוד אותו גם בשנה ב'.

תלמידים דוברי ערבית כשפת אם ילמדו את הקורס במקום "ערבית בסיסית" ובמקום קורס בחירה 

  סמסטריאלי אחד.

שלומדים בחטיבה )ואינם מחויבים בקורס "ערבית בסיסית"(  ערבית כשפת אם תלמידים דוברי

תלמידים דוברי שפות אחרות כשפת אם )רוסית וכו'( ילמדו את הקורס במקום שני קורסי  וכן

 .בחירה סמסטריאליים
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 תנאי מעבר לשנה ב'
אחד לא יוכל לעבור . ציון עובר בכל קורסי שנה א' )פירושו של דבר שסטודנט שנכשל אפילו בקורס 1

, אך בקורסים 'ניקוד' ו'ערבית בסיסית' 56לשנה העוקבת(. ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

. 75. בקורסים 'יסודות התחביר' ו'מבוא לדקדוק העברי' הציון העובר הוא 65הציון העובר הוא 

-תנית בסיום קורסג'. הרשמה לקורס כלשהו מו-אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו

 הקדם שלו בהצלחה.

 לפחות בקורסי שנה א' במחלקה.  65. ממוצע כללי של 2

 . פטור מלא מלימודי עברית. 3

 

 שנה ב'

 קורסי חובה

 שעות שם הקורס מס' הקורס
שעות 

 תרגול

סה"כ 

 שעות

סה"כ 

 נקודות
 סמסטר

 קורסי קדם

123-1-5001 
ערבית 

 בסיסית*
 א' 2 2 - 2

 

123-1-0109 

ערבית 

לחוקרי 

 עברית

 ב' 2 2 - 2

ערבית 

 בסיסית 

123-1-5001 

)או פטור 

 (מהקורס

123-1-1131 
 

123-1-2261 

תורת 
הצורות של 

לשון המקרא 
 א'

תורת 

הצורות של 

לשון המקרא 

 ב'

2 
 
 

2 

- 

 

2 
 
 

2 

 א'+ב' 4

תורת ההגה 

של לשון 

 המקרא'

123-1-1081 

123-1-1801 
 –לשון חז"ל 

 מבוא
 א' 2 2 - 2

תורת ההגה 

של לשון 

 המקרא'

123-1-1081 
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*השיעור 'ערבית בסיסית' מיועד אך ורק לתלמידים שאינם יודעים ערבית. לא יוכלו להשתתף בו 

יחידות ומעלה( או ששפת אימם ערבית.  3עובר בערבית בבחינת הבגרות )תלמידים שקיבלו ציון 

תלמידים שקיבלו ציון עובר בערבית בבחינת הבגרות ישלימו את הנקודות החסרות בתיאום עם 

 ועדת ההוראה המחלקתית.

 בנוסף חייב כל תלמיד להירשם לשניים מתוך קורסי הבחירה שיוצעו במחלקה. 

שעות  תשעו שם הקורס מס' הקורס
סה"כ  סה"כ שעות תרגול

 סמסטר נקודות

 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  

 

הערה: תלמידים שלומדים "מיומנויות בעברית כשפה שנייה" צריכים להירשם לקורס בחירה 

 אחד בלבד. 

 

 תנאי מעבר לשנה ג'

 לפחות בקורסי המחלקה. 65שנה ב' וממוצע כללי של לפחות בכל קורסי  56ציון 

 

 שנה ג'

 קורסי חובה וסמינרים
 

 מס' הקורס
שם 

 הקורס
 שעות

שעות 

 תרגול

סה"כ 

 שעות

סה"כ 

 נקודות
 סמסטר

קורסי 

 קדם

 123-1-1091 

 

 '/ב'א 2 2 - 2 

תורת 

ההגה של 

לשון 

 המקרא

123-1-1141 

תחביר 

העברית 

 החדשה

 א'/ב' 2 2 - 2

 

123-1-1071 

חקר השיח 

של העברית 

 החדשה

 א' 2 2  2

 סמנטיקה

123-1-1461 
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ארמית 

 מקראית

123-1-

1081 

)או 

'עברית 

 מקראית'

לתלמידי 

 .מקרא(

123-1-1351 

הלשון 

העברית 

של ימי 

 הביניים

 א'/ב' 2 2 - 2

'תורת 

הצורות 

של לשון 

 ;המקרא'

203-1-

1131 

'לשון 

-חז"ל 

 מבוא'

123-1-

1801 

123-1-0031 
כתיבה 

 מדעית
  א' 2 2 - 2

123-1-0021  

עברית 

מקראית: 

טקסט 

 ולשון

 'א'/ב 2 2 - 2

'תורת 

הצורות 

של לשון 

 המקרא'

123-1-

1131 

  

 סמינר א'

  'א'+ב 4 2 - 2 סמינר ב'

 

 

 באישור המרצה ּוועדת ההוראה ניתן ללמוד את הסמינר גם בשנה ב'.

 בנוסף חייב כל תלמיד להירשם לשניים מתוך קורסי הבחירה שיוצעו במחלקה. 
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שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
סה"כ  סה"כ שעות תרגול

 סמסטר נקודות

 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  

 

 נק"ז( 80מחלקה ראשית ) –תוכנית הלימודים 
 80הלימודים בתוכנית זו טעונים אישור מטעם ועדת ההוראה של המחלקה ומותנים בממוצע 

 ומעלה בציוני שנה א'. המחלקה מעודדת לימודים במסגרת הזאת.

 מחלקתית(-לתוכנית הדו)זהה  שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
סה"כ  סה"כ שעות תרגול

 סמסטר נקודות

123-1-2571 
123-1-2581 

מבוא לדקדוק 
 העברי א'

מבוא לדקדוק 
 העברי ב'

2 
2 - 2 

 א'+ב' 4 2

 א' 2 2 - 2 יסודות התחביר 123-1-0119

תורת ההגה של  123-1-1451
 א' 2 2 - 2 העברית החדשה

תורת ההגה של  123-1-1081
 ב' 2 2 - 2 לשון המקרא

הדרכה  123-1-1651
 א'/ב' 2 2 - 2 ביבליוגרפית

 א'/ב' 2 2 - 2 סמנטיקה 123-1-1461

123-1-1011 
123-1-2331 

 ניקוד א'
 ניקוד ב'

2 
2 - 2 

 א'+ב' 4 2

תולדות הלשון  123-1-1311
 א'/ב' 2 2 - 2 העברית

 
אם, ילמדו את -ששפת אימם אינה עברית, ושאין להם בגרות בעברית כשפתתלמידים  :הערה

ידי המחלקה( בהיקף של -)או קורס מקביל שייקבע על  הקורס "מיומנויות בעברית כשפה שנייה"
    נק"ז )חלק א + חלק ב(. 4

  מומלץ ללמוד את הקורס בשנה א', אך באישור ועדת ההוראה אפשר ללמוד אותו גם בשנה ב'.

מידים דוברי ערבית כשפת אם ילמדו את הקורס במקום "ערבית בסיסית" ובמקום קורס בחירה תל

  סמסטריאלי אחד.

שלומדים בחטיבה )ואינם מחויבים בקורס "ערבית בסיסית"(  תלמידים דוברי ערבית כשפת אם

 תלמידים דוברי שפות אחרות כשפת אם )רוסית וכו'( ילמדו את הקורס במקום שני קורסי וכן

 .בחירה סמסטריאליים

 

 תנאי מעבר לשנה ב'

. ציון עובר בכל קורסי שנה א' )פירושו של דבר שסטודנט שנכשל אפילו בקורס אחד לא יוכל לעבור 1

, אך בקורסים 'ניקוד' ו'ערבית בסיסית' 56לשנה העוקבת(. ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

. 75 . בקורסים 'יסודות התחביר' ו'מבוא לדקדוק העברי' הציון העובר הוא65הציון העובר הוא 
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-ג'. הרשמה לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס-אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשנים ב' ו

 הקדם שלו בהצלחה.

 לפחות בקורסי שנה א' במחלקה.  65. ממוצע כללי של 2

 . פטור מלא מלימודי עברית. 3

 

 שנה ב' 

 קורסי חובה

 

 מס' הקורס
שם 

 הקורס
 שעות

שעות 

 תרגול

סה"כ 

 שעות

סה"כ 

 נקודות
 סמסטר

 קורסי קדם

123-1-5001 
ערבית 

 בסיסית*
 א' 2 2 - 2

 

123-1-0109 

ערבית 

לחוקרי 

 עברית

 ב' 2 2 - 2

ערבית 

 בסיסית 

123-1-5001 

)או פטור 

 (מהקורס

123-1-1131 
 

123-1-2261 

תורת 
הצורות 
של לשון 
המקרא 

 א'

תורת 

הצורות 

של לשון 

המקרא 

 ב'

2 
 
 

2 

- 

 

2 
 
 

2 

 א'+ב' 4

ההגה תורת 

של לשון 

 המקרא'

123-1-1081 

123-1-1801 

לשון 

 –חז"ל 

 מבוא

 א' 2 2 - 2

תורת ההגה 

של לשון 

 המקרא'

123-1-1081 
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123-1-1141 

תחביר 

העברית 

 החדשה

 א'/ב' 2 2 - 2

 

123-1-1071 

חקר 

השיח 

של 

העברית 

 החדשה

 א' 2 2  2

 סמנטיקה

123-1-1461 

 בו להשתתף יוכלו לא. ערבית יודעים שאינם לתלמידיםורק  אך'ערבית בסיסית' מיועד  השיעור*

. ערבית אימם ששפת או( ומעלה יחידות 3) הבגרות בבחינת בערבית עובר ציון שקיבלו תלמידים

 עם בתיאום החסרות הנקודות את ישלימו הבגרות בבחינת בערבית עובר ציון שקיבלו תלמידים

 המחלקתית ההוראה ועדת

 רשם לפחות לשניים מתוך קורסי הבחירה שיוצעו במחלקה. בנוסף חייב כל תלמיד להי

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
סה"כ  סה"כ שעות תרגול

 סמסטר נקודות

 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  

 

הערה: תלמידים שלומדים "מיומנויות בעברית כשפה שנייה" צריכים להירשם לקורס בחירה 

 אחד בלבד. 

 

  ג':-סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים ב' ו

מומלץ ללמוד נק"ז )רשימה של קורסי הבחירה מופיעה באתר המחלקה(.  22קורסים בהיקף של 

 את כל קורסי הבחירה של המחלקה.

 ג'תנאי מעבר לשנה 

 לפחות בקורסי המחלקה. 65של בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי  56ציון 

 

 שנה ג'

 קורסי חובה וסמינרים

 

 מס' הקורס
שם 

 הקורס
 שעות

שעות 

 תרגול

סה"כ 

 שעות

סה"כ 

 נקודות
 סמסטר

קורסי 

 קדם
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 123-1-1091 

 

 

ארמית 

 מקראית

 '/ב'א 2 2 - 2

תורת 

ההגה של 

לשון 

 המקרא. 

123-1-

1081 

)או 

'עברית 

 מקראית'

לתלמידי 

 .מקרא(

123-1-1351 

הלשון 

העברית 

של ימי 

 הביניים

 א'/ב' 2 2 - 2

'תורת 

הצורות 

של לשון 

  ;המקרא'

123-1-

1131 

'לשון 

 –חז"ל 

 מבוא'

123-1-

1801 

123-1-0031 
כתיבה 

 מדעית
  א' 2 2 - 2

123-1-0021  

עברית 

מקראית: 

טקסט 

 ולשון

 'א'/ב 2 2 - 2

'תורת 

הצורות 

של לשון 

 המקרא'

123-1-

1131 

  

 סמינר א'

  'א'+ב 4 2 - 2 סמינר ב'
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 סמינר א'
  'א'+ב 4 2 - 2 סמינר ב'

 

 

 באישור המרצה ּוועדת ההוראה ניתן ללמוד אחד משני הסמינרים בשנה ב'.

 בנוסף חייב כל תלמיד להירשם לשניים משלושה קורסי בחירה שיוצעו מדי שנה.

סה"כ  סה"כ שעות שעות תרגול שעות הקורסשם  מס' הקורס
 סמסטר נקודות

 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  

 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  

 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  

 

 ראו סעיף זה בשנה ב'. ג':-סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים ב' ו

 

 

 
 נק"ז( 28חטיבה ) –תוכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס הקורסמס' 
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 סמסטר נקודות

123-1-2571 
123-1-2581 

מבוא לדקדוק 
 העברי א'

מבוא לדקדוק 
 העברי ב'

2 
2 - 2 

 א'+ב' 4 2

יסודות  123-1-0119
 א' 2 2 - 2 התחביר

123-1-1011 
123-1-2331 

 ניקוד א'
 ניקוד ב'

2 
2 - 2 

 א'+ב' 4 2

 א'/ב' 2 2 - 2 סמנטיקה 123-1-1461

123-1-1081 
תורת ההגה 

של לשון 
 המקרא

 ב' 2 2 - 2

 
אם, ילמדו את -תלמידים ששפת אימם אינה עברית, ושאין להם בגרות בעברית כשפת :הערה

ידי המחלקה( בהיקף של -)או קורס מקביל שייקבע על  הקורס "מיומנויות בעברית כשפה שנייה"
    נק"ז )חלק א + חלק ב(. 4

  מומלץ ללמוד את הקורס בשנה א', אך באישור ועדת ההוראה אפשר ללמוד אותו גם בשנה ב'.

תלמידים דוברי ערבית כשפת אם ילמדו את הקורס במקום "ערבית בסיסית" ובמקום קורס בחירה 

  סמסטריאלי אחד.

ית"( שלומדים בחטיבה )ואינם מחויבים בקורס "ערבית בסיס תלמידים דוברי ערבית כשפת אם

תלמידים דוברי שפות אחרות כשפת אם )רוסית וכו'( ילמדו את הקורס במקום שני קורסי  וכן

 .בחירה סמסטריאליים
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 תנאי מעבר לשנה ב'

. ציון עובר בכל קורסי שנה א' )פירושו של דבר שסטודנט שנכשל אפילו בקורס אחד לא יוכל לעבור 1

, 65, אך בקורס 'ניקוד' הציון העובר הוא 56לשנה העוקבת(. ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

 קדם קורסי הם אלה. 75ובקורסים 'מבוא לדקדוק העברי' ו'יסודות התחביר' הציון העובר הוא 

 הקדם שלו בהצלחה.-הרשמה לקורס כלשהו מותנית בסיום קורס'. ג-ו' ב בשנים השיעורים לרוב

 לפחות בקורסי שנה א' במחלקה.  65. ממוצע כללי של 2

 . פטור מלא מלימודי עברית. 3

 שנה ב' 

 קורסי חובה

 שעות שם הקורס מס' הקורס
שעות 

 תרגול

סה"כ 

 שעות

סה"כ 

 נקודות
 סמסטר

 קורסי קדם

123-1-1311 

תולדות 

הלשון 

 העברית*

  א'/ב' 2 2 - 2

123-1-1801 
לשון חז"ל 

 מבוא –
 א' 2 2 - 2

תורת ההגה 

של לשון 

 המקרא'

123-1-1081 

123-1-1071 

חקר השיח 

של 

העברית 

 החדשה

 א' 2 2  2

 סמנטיקה

123-1-1461 

 'א בשנה גם ן העבריתהלשו'תולדות  הקורס את ללמוד אפשר*

 בנוסף חייב כל תלמיד להירשם לקורס אחד מבין קורסי הבחירה שיוצעו במחלקה. 

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
סה"כ  סה"כ שעות תרגול

 סמסטר נקודות

 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
 'בא/ 2 2 - 2 קורס בחירה  
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 תנאי מעבר לשנה ג'

 לפחות בקורסי המחלקה. 65של בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי  56ציון 

 שנה ג'

 קורסי חובה וסמינרים

מס' 
שעות  שעות שם הקורס הקורס

 תרגול
סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 סמסטר נקודות

 סמינר א' 
 סמינר ב'

2 
2 - 2 

 א'+ב' 4 2

 

קורס בחירה 
ממגוון 
קורסי 

 המחלקה

 א'/ב' 2 2 - 2

 (147תחומיים )-מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רבתוכנית זו  -

 הערות כלליות

 לפחות בשיעורי המחלקה. 65* כדי לסגור את התואר במחלקה יש להגיע לממוצע של 

 סמינרים
מחלקתית ובמסגרת מחלקה -במסגרת מחלקה ראשית יש לכתוב שתי עבודות סמינר. בתוכנית הדו

 סמינר אחת.משנית יש לכתוב עבודת 

בספטמבר בסוף שנת הלימודים שבה מתקיים הסמינר. בקשות  30-העבודה תוגש לא יאוחר מ

בספטמבר של אותה שנת הלימודים )תקנות מפורטות  30לדחיית מועד ההגשה לא יידונו לאחר 

יותר ניתן לקבל במזכירות המחלקה(. כללי הגשת העבודה ייקבעו על ידי המרצה בהתאם לתקנון 

אין רים. זכאים להשתתף בסמינרים רק תלמידים שסיימו את כל החובות של שנה א'. הסמינ

  להשתתף בשני סמינרים של מרצה אחד או בנושא אחד.

 
 לימודי עברית

*הקבלה למועמדים שאינם דוברי עברית מותנית ברמה ו' לפחות בבחינת יע"ל. מועמדים ברמה ו' 
 ת פטור.יתקבלו בתנאי שבתוך סמסטר אחד יגיעו לרמ

 
 תגבורים

לתלמידי שנה א' ששפת אימם אינה עברית מומלץ מאוד להירשם לשיעורי תגבור בקורסי היסוד  .1

'ניקוד' )א'+ב'(, 'מבוא לדקדוק העברי' )א'+ב'( ו'ניתוח תחבירי' )א'+ב'(. השיעורים נכללים בסל 

 שירותי התמיכה של דיקנאט הסטודנטים.

תלמידים ששפת אימם עברית יחויבו אף הם בשיעורי תגבור בסמסטר ב' אם הישגיהם בסמסטר  .2

א' יהיו נמוכים מן הרף שהציבו המרצים בקורסים הנידונים. התגבור לתלמידים אלה כרוך 

 בתשלום סמלי ומתבצע במתכונת של חונכות אישית )פרטים נוספים בדיקנאט הסטודנטים(.

 

 

 קנון הפקולטה לתואר ראשוןחובה לקרוא את פרק ת
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 המחלקה ללימודי המזרח התיכון

 (124)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מעניקה ידע על המזרח התיכון במגוון היבטים: היסטוריה, 

פוליטיקה, חברה, דת, תרבות, כלכלה, שפות וספרות, מהופעת האסלאם במאה השביעית ועד ימינו. 

מטרה נוספת היא הקניית מיומנויות למידה ושיטות מחקר בהיסטוריה, במדעי התרבות ובמדעי 

החברה, וטיפוח חשיבה ביקורתית. כמו כן, המחלקה שמה דגש על לימוד השפה הערבית בגישה 

 חדשנית ככלי מחקר ותקשורת.

 מבנה הלימודים

o נק"ז( 54מחלקתית )-תכנית דו 

o ( 80תכנית מחלקה ראשית )נק"ז 

o ( 28חטיבת לימודים מורחבת )נק"ז 

 תכנית הלימודים

 נק"ז( 54מחלקתית )-תכנית דו

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למזרח התיכון: מהנביא מוחמד  2 2 4 4 א'
 ועד עליית האימפריה העות'מאנית

124-1-0011 

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם 2  2 2 א'

 124-1-0103 האסלאם דת לחקר מקורות 2  2 2 א'

 124-1-0137 בערבית: מיומנויות יסוד ערבית 6 - 6 3 א'

 124-1-0021 מבוא למזרח התיכון המודרני 2  2 2 ב'

 124-1-0463 התיכון המודרנימקורות לחקר המזרח  2  2 2 ב'

 124-1-0041 מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 2 2 4 4 ב'

 124-1-0051 ערבית בערבית: מיומנויות תקשורת 6 - 6 3 ב'

 תנאי מעבר

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  56תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  
 לפחות. 65

 

 שנה ב

 קורסי חובה

 תנאי מעבר

לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  56תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  
 לפחות. 65
 

 שנה ג'

 קורסי חובה 

 קורסי בחירה

 שיעורי הבחירה במחלקה מיועדים לסטודנטים/יות בכל השנים. 

 נק"ז. 12מחלקתית היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו -בתכנית דו 

 נק"ז. 18הבחירה הינו לפטורים מלימודי ערבית שנה א' היקף נקודות הזכות בשיעורי  

לפטורים מלימודי ערבית שנים א' וב' או דוברי ערבית שפת אם, היקף נקודות הזכות בשיעורי  

 הבחירה 

נק"ז על  2-נק"ז. *סטודנטים/יות אשר יבחרו בקורס "התנסות מעשית" )פרקטיקום( יזוכו ב 24הינו 

 חשבון שיעורי הבחירה, בהתאם לרמת הפטור בעברית.

 
 הערביתלימודי 

 
יחידות לימוד בערבית או בעלי/ות רקע בערבית במסגרות אחרות )כשפה שנייה, לא  5מסיימי/ות 

פה( במטרה לקבוע את רמת הידע -כשפת אם( נדרשים/ות לעבר בחינת בקיאות בערבית )בכתב ובעל

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

  סמינר-פרו 4 - 4 4 א'/ב'/שנתי
ערבית בערבית:  6  6 3 א'

מיומנויות למידה 
 ומחקר

124-1-0448 

ערבית בערבית:  6  6 3 ב'
מיומנויות הבעה 

 ויצירה

124-1-0178 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

  קריאת טקסטים 4 - 4 4 א'/ב'/שנתי
 
 

 א'/ב'/שנתי

2 
 
 
4 

2 
 
 
4 

- 2 
 
 
4 

קורס בחירה 
מהחטיבה לשפה 

( 137ותרבות ערבית )
*התנסות מעשית  /

 )פרקטיקום(

 

  סמינר 4 - 4 4 א'/ב'/שנתי
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ולהתאים את תכנית הלימודים. אם יימצא שהם/ן זכאים/יות לפטור מלימודי ערבית )בסמכות 

חראי לימודי הערבית במחלקה( הם/ן יהיו חייבים/ות בהשלמת נק"ז מקורסי "קריאת טקסטים" א

( ו/או החטיבה לשפה ותרבות ערבית 124או קורסי הבחירה של המחלקה ללימודי המזרח התיכון )

 (. בחירת הקורסים תעשה בתיאום מול מזכירות המחלקה ואחראי לימודי הערבית במחלקה.137)

 

 ת שפת אםדוברי ערבי

סטודנטים/יות דוברי/ות ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשנים א' וב' ומחויבים/ות 

 נק"ז מקורסי הבחירה במחלקה. אין פטור מקורסי "קריאת טקסטים". 24בהשלמת 

 נק"ז( 80ראשית  ) תכנית מחלקה

ודנט/ית להגיש הקבלה למסלול ראשי נקבעת באמצעות המחלקה )ולא דרך מדור רישום(. על הסט 

לוועדת הוראה של המחלקה טופס מעבר בכתב במזכירות המחלקה. ניתן לעבור למחלקה ראשית עד 

 תום שנה א'.

 שנה א'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

       
מבוא למזרח התיכון: מהנביא  2 2 4 4 א'

האימפריה מוחמד ועד עליית 
 העות'מאנית

124-1-0011 

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם 2  2 2 א'

 124-1-0103 מקורות לחקר דת האסלאם 2  2 2 א'

 124-1-0137 ערבית בערבית: מיומנויות יסוד 6 - 6 3 א'

 124-1-0021 מבוא למזרח התיכון המודרני 2  2 2 ב'

מקורות לחקר המזרח התיכון  2  2 2 ב'
 המודרני

124-1-0463 

מבוא לתולדות האימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאנית

124-1-0041 

 124-1-0051 ערבית בערבית: מיומנויות תקשורת 6 - 6 3 ב'

 

 תנאי מעבר

לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  56תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  
 לפחות. 65
 
 

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

  סמינרים-פרו 2 8 - 8 8 א'/ב'/שנתי
ערבית בערבית: מיומנויות  6 - 6 3 א'

 למידה ומחקר
124-1-0448 

ערבית בערבית: מיומנויות  6 - 6 3 ב'
 הבעה ויצירה 

124-1-0178 

 סמינר בשנים ב' וג'.-ניתן להשלים את לימודי הפרו

 תנאי מעבר

לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  56תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  
 לפחות. 65

 שנה ג'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

  קריאת טקסטים 4  4 4 א'/ב'/שנתי
  סמינרים 2 8  8 8 א'/ב'/שנתי

 
 

 א'/ב'/שנתי

2 
 
 
4 

2 
 
 
4 

- 2 
 
 
4 

קורס בחירה מהחטיבה 
לשפה ותרבות ערבית 

( / *התנסות 137)
 מעשית )פרקטיקום(

 

 

 קורסי בחירה

 שיעורי הבחירה במחלקה מיועדים לסטודנטים/יות בכל השנים.

 נק"ז. 30בתכנית מחלקה ראשית היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו 

 נק"ז. 36לפטורים/ות מלימודי ערבית שנה א' היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו 

מלימודי ערבית שנים א' וב' או דוברי ערבית שפת אם, היקף נקודות הזכות בשיעורי  לפטורים/ות

 הבחירה 

נק"ז  2 -נק"ז. *סטודנטים/יות אשר יבחרו בקורס "התנסות מעשית" )פרקטיקום( יזוכו ב 40הינו 

 על חשבון שיעורי הבחירה, בהתאם לרמת הפטור.

 

 לימודי הערבית
יחידות לימוד בערבית או בעלי/ות רקע בערבית במסגרות אחרות )כשפה שנייה, לא  5 מסיימי/ות

פה( במטרה לקבוע את רמת הידע -כשפת אם( נדרשים/ות לעבר בחינת בקיאות בערבית )בכתב ובעל

ולהתאים את תכנית הלימודים. אם יימצא שהם/ן זכאים/יות לפטור מלימודי ערבית )בסמכות 

ת במחלקה( הם/ן יהיו חייבים/ות בהשלמת נק"ז מקורסי "קריאת טקסטים" אחראי לימודי הערבי
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( ו/או החטיבה לשפה ותרבות ערבית 124או קורסי הבחירה של המחלקה ללימודי המזרח התיכון )

 (. בחירת הקורסים תעשה בתיאום מול מזכירות המחלקה ואחראי לימודי הערבית במחלקה.137)

 

 דוברי ערבית שפת אם

יות דוברי/ות ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשנים א' וב' ומחויבים/ות /סטודנטים

 נק"ז מקורסי הבחירה במחלקה. אין פטור מקורסי "קריאת טקסטים". 24בהשלמת 
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 נק"ז( 28חטיבת לימודים מורחבת )

 שנה א'

 קורסי חובה

 

שעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 תרגול

 הקורסמס'  שם הקורס שעות

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם 2  2 2 א'
 124-1-0103 מקורות לחקר דת האסלאם 2  2 2 א'
 124-1-0021 המודרנימבוא למזרח התיכון  2  2 2 ב'

מקורות לחקר המזרח התיכון  2  2 2 ב'
 המודרני

124-1-0463 

מבוא לתולדות האימפריה  2 2 4 4 ב
  תהעות'מאני

124-1-0041 

 

 תנאי מעבר

לפחות, ותנאי מעבר משנה לשנה הוא ממוצע ציונים שנתי של  56תנאי מעבר בכל קורס הוא ציון  
 לפחות. 65
 

 שנה ג'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  סמינר 4   4 א'/ב'/שנתי

 קורסי בחירה 

 שיעורי הבחירה במחלקה מיועדים לסטודנטים בכל השנים.

 נק"ז. 12בתכנית חטיבת לימודים מורחבת היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו 

 

 

 הפקולטה לתואר ראשוןחובה לקרוא את פרק תקנון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://humweb2.bgu.ac.il/middleeast/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D#islam
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 המסלול להיסטוריה של עם ישראל

 (125)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

לפתח ולהעמיק את התודעה ההיסטורית הביקורתית ולהכשיר את דור החוקרים העתידי. 

המסלול משלב לימודים בתחומים של היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של היהודיים 

ישראל ובמזרח הקרוב, בארצות הנצרות והאסלאם, בפזורה היהודית -התרבותית בארץוסביבתם 

באירופה, בצפון אפריקה, בצפון אמריקה ועוד. מקום מיוחד מוקדש לדיון בהיבטים 

 היסטוריוגרפים וכן לשאלות המרכזיות המעסיקות את קהיליית ההיסטוריונים בדורנו.

 :הלימודים במסלול מחולקים לשלוש תקופות
 (בית השני, המשנה והתלמודהעת העתיקה )ימי ה .א

 הביניים-ימי .ב

 העת החדשה .ג

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o תוכנית ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 125-1-1921 תולדות עם ישראל בתקופת בית שני 2 - 2 2 א'

תולדות עם ישראל בתקופת המשנה  2 - 2 2 ב'
 והתלמוד

125-1-1861 

 125-1-1151 תולדות עם ישראל בימי הביניים 2  2 2 א'

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

- 2 
2 

 125-1-0012 טקסטים קנוניים
125-1-0021 

תולדות עם ישראל בראשית העת  2 - 2 2 א'
 החדשה

125-1-3161 

 ישראל עם תולדות -ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 א'
 החדשה עת בראשית

125-1-3162 

 2 2 ב'
 

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  2 -
1100-1500  

125-1-1691 

תולדות עם ישראל בעת החדשה  2 - 2 2 ב'
 המאוחרת

125-1-3171 
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סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 ישראל עם תולדות - ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 ב'
 המאוחרת החדשה בעת

125-1-3172 

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית או  4 -  4 א' / ב'
 מזרח התיכון

 

 נק"ז. 24סה"כ נק"ז בקורסי חובה: 

 תנאי מעבר:

 בכל הקורסים.  65, ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 56ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

 קורסי בחירה -שנה  ב'

נק"ז בתקופה המשנית  6נק"ז בתקופה הראשית,  16נק"ז.   24קורסי בחירה הנדרשים בתואר סה"כ 

 נק"ז בתקופה השלישית )על פי בחירת הסטודנט(. 4ו

 סמינרים -שנה ג'

 סמינרים. 2סה"כ קורסי סמינר הנדרשים בתואר: 

 .הסטודנטנק"ז( על פי בחירת  4נק"ז( וסמינר בתקופה המשנית ) 4סמינר בתקופה הראשית )

   סיורים. 2-במהלך התואר הסטודנט יחויב ב

 נק"ז( 80מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

 

 

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 125-1-1921 תולדות עם ישראל בתקופת בית שני 2 - 2 2 א'

בתקופת המשנה תולדות עם ישראל  2 - 2 2 ב'
 והתלמוד

125-1-1861 

 א'
 ב'

2 
2 

2 
2 

- 2 
2 

 125-1-0012 טקסטים קנוניים
125-1-0021 

 125-1-3161 תולדות עם ישראל בראשית העת החדשה 2 - 2 2 א'

 125-1-3162 1 -ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 א'

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  2 - 2 2 א'
1100-1500  

125-1-1151 

 2 2 ב'
 

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  2 -
1100-1500  

125-1-1691 

 125-1-3171 תולדות עם ישראל בעת החדשה המאוחרת 2 - 2 2 ב'

 125-1-3172 2 - ההיסטוריון סדנת 2 - 2 2 ב'

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית או מזרח  4 -  4 א' / ב'
 התיכון
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 נק"ז. 24 סה"כ נק"ז בקורסי חובה:

 תנאי מעבר:

 בכל הקורסים.  65, ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 56ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

 

 שנה  ב'

 נק"ז. 4שפה זרה שנייה בהיקף של  .א

 12נק"ז בתקופה הראשית,  20נק"ז,  מתוכם  40סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:  .ב

דנט רשאי ללמוד קורסי בחירה מחוץ למחלקה  בתקופה השלישית. סטו 8-בתקופה המשנית ו

 נק"ז )באישור וועדת ההוראה(. 8בהיקף כולל של 

 סמינרים -שנה ג'

 סמינרים. 3סה"כ קורסי סמינר הנדרשים בתואר: 

נק"ז( על פי בחירת  4נק"ז( וסמינר אחד בתקופה המשנית ) 8סמינרים בתקופה הראשית ) 2

 הסטודנט.  

 נק"ז. 12סה"כ 

o  נק"ז( 28חטיבה )–תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

קורס מבוא בתקופה     4 א' + ב'
 הראשית

 

קורס מבוא בתקופה     4 
 השנייה

 

  סדנת ההיסטוריון    4 

 .נק"ז 12: סה"כ נק"ז בקורסי חובה

 תנאי מעבר:

 בכל הקורסים.  65, על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 56ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

 קורסי בחירה:  -שנה  ב'

בתקופה המשנית, או  4-בתקופה הראשית ו 8נק"ז,  12סה"כ  קורסי בחירה הנדרשים בתואר: 

 לחילופין בתקופה השלישית.

 סמינרים -שנה ג'

 בתואר: סמינר אחד בתקופה הראשית, על פי בחירת הסטודנט.סה"כ קורסי בחירה הנדרשים 

 (.147תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

  הלימודים הערות לתכנית

 'א שנה
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 4את כל קורסי המבוא, וכן קורסים בהיקף של ללמוד סטודנט חייב בשנה הראשונה ללימודים ה

נק"ז(: המחלקה להיסטוריה  28 -מעט סטודנט הלומד במסלול משני נק"ז במחלקות הבאות )ל

כללית, ו/או המחלקה ללימודי המזרח התיכון )רישום לקורסים אלה ייעשה באישור היועץ 

, ועל הסטודנט לעמוד 56האקדמי של המחלקה הרלוונטית(. ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

 לפחות. 65שנה לשנה דורש ממוצע של בכל קורסי המבוא. מעבר מ 65בממוצע של 

 ב' שנה 

בשנה השנייה ידרג הסטודנט את תקופות הלימוד לפי בחירתו )ראשית, משנית, שלישית(, וילמד 

 קורסים מתקדמים לפי ההיקף הנדרש בכל תקופה.

 לפחות.  65מעבר משנה לשנה דורש ממוצע של 

 

 

 שנה ג'

הקורסים המתקדמים, וכן ילמד שני קורסים בשנה השלישית ישלים הסטודנט את לימוד מכסת 

סמינריוניים בהתאם לדרוג התקופות שבחר. ההשתתפות בקורסי הסמינר מותנית בהשלמת לימודי 

 קורסים מתקדמים בכל שלוש התקופות לפי ההיקף הכולל הנדרש בכל אחת מהן.

 קורסי בחירה

לפנות ליועץ ההוראה במסלול כדי תלמיד המעוניין ללמוד שפה זרה שנייה, בנוסף לאנגלית, יוכל 

נק"ז. כמו כן אפשר ללמוד במסגרת קורס הבחירה  4שזה יאשר לו את לימודי השפה בהיקף של 

 נק"ז. 4קורס בתלמוד בהיקף של 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה למחשבת ישראל

 (126)סימן מחשב 

 הלימודיםמטרת 

ללימוד  ותלמידותיה מטרת הלימודים במחלקה למחשבת ישראל היא להכשיר את תלמידיה

ביצירה היהודית בתחומי האגדה וההלכה, הפילוסופיה הקבלה ולמחקר מדעיים רחבי אופקים 

מיטב המחשבה היהודית לדורותיה. במהלך עם  ה/וכן להפגיש את התלמידוהמאגיה היהודית. 

סקירה רחבה אודות המחשבה היהודית ויילמדו חיבורים העוסקים בנושאי יסוד הלימודים תינתן 

תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי  של מחשבת ישראל, התלמוד, ההלכה והספרות הקבלית אשר

  קדם ועד לימינו.

 לימוד: מדוריבמחלקה ארבעה 

זרמים רוחניים בימי בית שני, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית  -מדור אגדה והלכה

 והמדרשית, מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה, סידור התפילה, תולדות ההלכה ועוד.

שלהי ימי הביניים, המחשבה היהודית מימי  סעדיה גאון ועד  -פילוסופיה יהודית בימי הביניים

לוי וספר מורה נבוכים לרמב"ם. פרשנות פילוסופית למקרא, למשל: ספר הכוזרי לר' יהודה ה

 נוצרי ועוד.-ספרות הפולמוס היהודי

ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה, תורת הסוד של חסידי אשכנז, ספר הזוהר וקבלת  -קבלה

מיסטיקה עכשווית מאגיה יהודית, האר"י, שבתאות, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, החסידות, 

 ועוד.

מתקופת העת החדשה המוקדמת, מברוך המחשבה היהודית  -ור הגות יהודית בעת החדשהמד

שפינוזה ומשה מנדלסון וההשכלה ועד היום; המחשבה הלאומית והציונית, המחשבה הדתית 

  המודרנית לזרמיה, המחשבה החילונית ועוד.

 

 ישנם שלושה מסלולי לימוד במחלקה למחשבת ישראל:
 מסלול דו מחלקתי )מחשבת ישראל בצירוף מחלקה נוספת( 

 מחשבת ישראל כמחלקה ראשית
 ולימודי חטיבה. 
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 להלן פירוט תכנית הלימודים:

 נק"ז( 54מחלקתי )-מסלול דו (א

 שנה א'

 קורסי חובה

 

 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 126.1.1011 מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות התנאית 2 - 2 2 א

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות  2 - 2 2 ב

 האמוראית

126.1.1721 

 126.1.1261 תולדות הקבלה מראשיתה ועד ימינו 2 - 2 2 א

 126-1-1271 קריאה בספר הזוהר למתחילים 2 - 2 2 ב

 126.1.1051 בימה"במבוא לפילוסופיה יהודית  2 - 2 2 א

מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב: קריאה בכתבי  2 - 2 2 ב

 הרמב"ם

126.1.1771 

 126.1.1141 17-19מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית: מאות   2 - 2 2 א

 126.1.1651 20-מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית במאה ה 2 - 2 2 ב

 126-1-3501 ישראלמיומנויות מחקר במחשבת  2 - 2 2 א/ב

 

 נק"ז 18מחלקתי: -סה"כ קורסי חובה במסלול הדו

 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:  

 נק"ז 2קורס סמסטריאלי:  1 -שנה א'

 נק"ז 16סמסטריאליים:  8קורסי בחירה ) שנתיים( או  4 -שנה ב'

 נק"ז. 18קורסי בחירה סמסטריאליים:  9 -שנה ג'

 

שלושה קורסים לקחת עד  ניתן* על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מתוך שלושה מדורים לפחות. 

 אחרות בנושאים הקשורים למחשבת ישראל )כגון קורסים ממחלקות ממחלקות נק"ז( 6)

, (, לשון עברית ומקראספרות עברית, פילוסופיה כללית, היסטוריה של עם ישראל :הבאות

 באישור יועצת הב"א.

 בכל הקורסים. 65טודנט לעמוד בממוצע של לפחות על הס

להגיש קורסים סמינריונים )לכל הפחות( מתוך תכנית הלימודים להשתתף בשני כך יש על נוסף ** 

 מהשניים עבודה סמינריונית. בכל אחד 
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 יש לבחור שני סמינרים משני מדורים שונים .א

באותו מדור נק"ז(  4)בחירה השתתפות בשני מבואות ובשני קורסי תנאי להשתתפות בסמינר:  .ב

ללמוד  , בנוסף לכך,קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור "אגדה והלכה" חייב

המתמקד בקריאה בתלמוד )לשם דוגמה: תלמוד למתחילים: קורס שנתי גם קודם לכן 

 נק"ז. 54-מבואות וסוגיות שונות( כחלק מ

יכולים להיכתב רק במסגרת קורסי המחלקה ולא יכולים להיכתב בקורסים סמינרים  .ג

 ממחלקות אחרות.

מומלץ לבחור בסמינרים המיועדים לתלמידי ב"א, במקרים חריגים ניתן להירשם לסמינרים  .ד

 מתכנית המ"א, באישור יועצת הב"א ומרצה הסמינר.

 ניתן להשתתף בסמינר החל מן השנה השניה ללימודים. .ה

 

 נק"ז( 80שראל כמחלקה ראשית  )מחשבת י (ב

 שנה א'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות  2 - 2 2 א

 התנאית

126.1.1011 

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות  2 - 2 2 ב

 האמוראית

126.1.1721 

 הקבלה מראשיתה ועד ימינותולדות  2 - 2 2 א

 

126.1.1261 

 

 126-1-1271 קריאה בספר הזוהר למתחילים 2 - 2 2 ב

 126.1.1051 מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב 2 - 2 2 א

מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב: קריאה  2 - 2 2 ב

 בכתבי הרמב"ם

126.1.1771 

-17מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית: מאות   2 - 2 2 א

19 

126.1.1141 

-מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית במאה ה 2 - 2 2 ב

20 

126.1.1651 

 126-1-3501 מיומנויות מחקר במחשבת ישראל 2 - 2 2 א/ב

 נק"ז 18מחלקתי: -סה"כ קורסי חובה במסלול הדו

 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר במסלול המחלקה הראשית:  

 נק"ז. 2קורס בחירה סמסטריאלי:  1 -שנה א'

 סמינר. 1נק"ז, בהם  28קורסי בחירה שנתיים או סמסטריאליים במשקל של  -שנה ב'
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 סמינרים. 2נק"ז, בהם  32קורסי בחירה שנתיים או סמסטריאליים במשקל של  -שנה ג'

קורסים סמסטריאליים  4לקחת עד  ניתןלמוד קורסי בחירה מכל ארבעת המדורים. * על התלמיד ל

ממחלקות אחרות בנושאים הקשורים למחשבת ישראל ובאישור היועץ )כגון קורסים  נק"ז( 8)

, לשון עברית ספרות עברית, : פילוסופיה כללית, היסטוריה של עם ישראלותממחלקות הבא

 ומקרא(.

תף בשלושה קורסים סמינריונים )לכל הפחות( ולהגיש בכל אחד מהשלושה ** נוסף על כך יש להשת

 עבודה סמינריונית.

 יש לבחור שלושה סמינרים משלושה מדורים שונים. .א

נק"ז( באותו  4תנאי להשתתפות בסמינר: השתתפות בשני מבואות ובשני קורסי בחירה ) .ב

והלכה" חייב בנוסף לכך, מדור קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור "אגדה 

ללמוד קודם לכן גם קורס שנתי המתמקד בקריאה בתלמוד )לשם דוגמה: תלמוד 

 נק"ז. 78 -למתחילים: מבואות וסוגיות שונות( כחלק מ

סמינרים יכולים להיכתב רק במסגרת קורסי המחלקה ולא יכולים להיכתב בקורסים  .ג

 ממחלקות אחרות.

תלמידי ב"א, במקרים חריגים ניתן להירשם מומלץ לבחור בסמינרים המיועדים ל .ד

 לסמינרים מתכנית המ"א, באישור יועצת הב"א ומרצה הסמינר.

 ניתן להשתתף בסמינר החל מן השנה השניה ללימודים. .ה

 

 תנאי מעבר

סטודנט יכול להתקבל לתכנית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר 

לפחות בלימודיו. עליו לשמור על ממוצע ציונים זה לאורך כל  80שהשיג ממוצע ציונים העומד על 

  בכל הקורסים. 65על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  תקופת לימודיו עד לסיומם.
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 נק"ז( 28לימודי חטיבה ) (ג

 שנה א'

  קורסי חובה

 המוצעים: 4מבואות שנתיים מתוך  2 יש לבחור

 

 

 נק"ז 8סה"כ קורסי חובה: 

 נק"ז 4קורסים סמסטריאליים:  2 –שנה א' 

 נק"ז 8סמסטריאליים:  4 או שנתיים בחירה קורסי 2 -שנה ב'

 1נק"ז, בהם סמינר  8קורסי בחירה במשקל של  -שנה ג'

 

 :  יש לוודא כי נלמדים קורסי בחירה
 משני מדורים לכל הפחות.

 סמינריוני אחד )לכל הפחות( ולהגיש בו עבודה סמינריונית.נוסף על כך יש להשתתף בקורס 

נק"ז( באותו  2תנאי להשתתפות בסמינר: השתתפות בשני מבואות וקורס בחירה אחד ) .א

מדור קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור "אגדה והלכה" חייב, בנוסף לכך, 

ם דוגמה: תלמוד ללמוד קודם לכן גם קורס שנתי המתמקד בקריאה בתלמוד )לש

 נק"ז. 28 -למתחילים: מבואות וסוגיות שונות( כחלק מ

סמינרים יכולים להיכתב רק במסגרת קורסי המחלקה ולא יכולים להיכתב בקורסים  .ב

 ממחלקות אחרות.

מומלץ לבחור בסמינר המיועד לתלמידי ב"א, אולם במקרים חריגים ניתן יהיה להירשם  .ג

 עצת הב"א ומרצה הסמינר.לסמינרים מתכנית המ"א, באישור יו

 ניתן להשתתף בסמינר החל מן השנה השניה ללימודים. .ד

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות  2 - 2 2 א

 התנאית

126.1.1011 

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות  2 - 2 2 ב

 האמוראית

126.1.1721 

 126.1.1261 תולדות הקבלה מראשיתה ועד ימינו 2 - 2 2 א

 126-1-1271 קריאה בספר הזוהר למתחילים 2 - 2 2 ב

 126.1.1051 מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב 2 - 2 2 א

מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב: קריאה  2 - 2 2 ב

 בכתבי הרמב"ם

126.1.1771 

-17מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית מאות  2 - 2 2 א

19 

126.1.1141 

 126.1.1651 מבוא לפילוסופיה היהודית בעת החדשה 2 - 2 2 ב
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 בכל הקורסים. 65מעבר שנה: על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 

 (147תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 לסיימם בשנה ב'.במידה והסטודנט לא סיים חובותיו בשנה א', ישנה אפשרות  -

 קיימת אפשרות לעשות "תעודת הוראה" במחשבת ישראל בתנאי שיהיו מספיק נרשמים. -

 לפחות בכל תכנית. 65על מנת לקבל את התואר, יש להגיע לממוצע של  הערה:

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 כלליתהמחלקה להיסטוריה 

 (127)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

הלימודים במחלקה מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה מימי יוון ורומא ועד ימינו, 

ובמפגשים של תרבויות אלה עם העולם הרחב. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים ידע 

היסטורי מקיף ולהעניק להם מושגים וכלים מתודיים להבנה, ניתוח ומחקר היסטוריים. המחלקה 

 חומית ושיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בפקולטה למדעי הרוח והחברה. מעודדת גישה בין ת

תכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים ברמות שונות העוסקים בהיבטים פוליטיים, 

אינטלקטואליים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים של ההיסטוריה האירופית, ופורשת בפני 

 ההיסטורי העכשווי.התלמידים סוגיות מרכזיות העומדות במוקד המחקר 

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 הביניים ימי, העתיקה העת: מדורים בשלושה מתקיימים כללית להיסטוריה במחלקה הלימודים

 .סמינרים נלמדים השלושה( )מתוך מדורים בשני כאשר, החדשה והעת

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 מבוא מדור ראשון

 קורסים מתקדמים

 

 נק"ז 4

 נק"ז 12

 

 מבוא מדור שני

 קורסים מתקדמים

 

 נק"ז 4

 נק"ז 10

 

 מבוא מדור שלישי

 קורסים מתקדמים

 נק"ז 4

 נק"ז 8

 המאה העשרים קורסים נוספים

 מיומנויות היסטוריות

 נק"ז 2

 נק"ז 2

יש לבחור שני סמינרים בשניים  סמינרים

 מהמדורים

 נק"ז 8
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 שנה א'

 קורסי חובה

 

 *קורס זה הנו הכרחי לסמינרים בשנה ג'. 

 והחטיבה להשתתף בהם.**במסגרת קורסי המבוא יתקיימו סיורים שחובה על תלמידי המחלקה 

 יש ללמוד את כל קורסי המבוא בשנה א'.

 נק"ז. 8-6מומלץ ללמוד בשנה א קורסים מתקדמים  בהיקף של 

 .56, ובקורסים מתקדמים 65ציון עובר בקורסי החובה תנאי מעבר: 

 שנה ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

המאה העשרים:  2  2 2 ב'
מבטים על אירועי 

מפתח בעידן 
 1914-2001העכשווי, 

12710185 

 בשאר הקורסים. 56במבוא למאה העשרים וציון  65ציון  תנאי מעבר לשנה ג':

 

 שנה ג'

 קורסים מתקדמים + סמינרים

נק"ז. בכל אחד מהסמינרים חלה חובת כתיבת עבודה סמינריונית. הרישום  8סה"כ  –סמינרים  2

 לסמינרים יערך באישור יועצי המחלקה בלבד.

 נקודות זכות. 30-השלמת קורסים מתקדמים ל

 נק"ז( 80מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

מחלקה ראשית רק לאחר סיום שנת לימודיו הראשונה ולאחר  סטודנט יכול להתקבל לתכנית

לפחות בכל המבואות ובאישור יו"ר ועדת הוראה. התכנית  80שהשיג ממוצע ציונים העומד על 

 נק"ז. 26נק"ז( בתוספת של  54מחלקתית )של -מבוססת על התכנית הדו

 

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 12711841 יוון-תחילת תרבות המערב 2  2 2 א'

 12711961 רומא-תחילת תרבות המערב  2  2 2 ב'

 12711081 מבוא לימי הביניים המוקדמים 2  2 2 א'

 12711091 הביניים בשיאםמבוא לימי  2  2 2 ב'

 12716081 מבוא לעת החדשה המוקדמת 2  2 2 א'
 12716091 מבוא לעת החדשה המאוחרת 2  2 2 ב'
 12710168 *מיומנות למידה היסטוריות 2  2 2 א'
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 של הלימודים )משנה ב'( הוא כדלקמן:המוצע המבנה 

 סים מתקדמים קור מדור ראשון

 

 נק"ז 20

 

 קורסים מתקדמים מדור שני

 

 נק"ז 16

 

 קורסים מתקדמים מדור שלישי

 

 נק"ז 16

 

 נק"ז 12 סה"כ שלושה סמינרים סמינרים

 *ניתן ללמוד סמינר בכל מדור או שני סמינרים במדור ראשון וסמינר אחד במדור שני. 

 
 שנה  ב'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול שעותסה"כ 

המאה העשרים: מבטים  2 - 2 2 ב'
על אירועי מפתח בעידן 

 1914-2001העכשווי, 

12710185 

 בשאר הקורסים. 56במבואות למאה העשרים וציון  65ציון  תנאי מעבר לשנה ג':

 

 שנה ג'

 קורסים מתקדמים  +סמינרים

נק"ז. בכל אחד מהסמינרים חלה חובת כתיבת עבודה סמינריונית. הרישום  12סה"כ  –סמינרים  3

 לסמינרים יערך באישור יועצי המחלקה בלבד.

נק"ז מחוץ למחלקה באישור ועדת  8נקודות זכות. ניתן ללמוד  52-השלמת קורסים מתקדמים ל

 הוראה.

 נק"ז( 28חטיבה ) –תכנית הלימודים 
 זו יבחרו בשניים מתוך שלושת מדורי הלימודים לפי הפירוט הבא: הלומדים בתכנית

 מבוא מדור ראשון

 קורסים מתקדמים

 סמינר

 נק"ז 4

 נק"ז 8

 נק"ז 4

 מבוא מדור שני

 קורסים מתקדמים

 נק"ז 4

 נק"ז 8
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 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

*תחילת תרבות  2  2 4 א'
 יוון-המערב

12711841 

*תחילת תרבות  2  2  ב'
 רומא-המערב 

12711961 

*מבוא לימי הביניים  2  2 4 א'
 המוקדמים

12711081 

*מבוא לימי הביניים  2  2  ב'
 בשיאם

12711091 

*מבוא לעת החדשה  2  2 4 א'
 המוקדמת

12716081 

*מבוא לעת החדשה  2  2  ב'
 המאוחרת

12716091 

 מבואות שנתיים בלבד. 2* חובה ללמוד 

 .56, ובקורסים מתקדמים 65ציון עובר בקורסי החובה  תנאי מעבר:

 שנה ב'

 ניתן ללמוד את הקורס המאה העשרים כקורס מתקדם.קורסים מתקדמים בשנה ב':  

 שנה ג'

 קורסים מתקדמים  +סמינרים

המדורים שנלמדו. במסגרת הסמינר חלה חובת נק"ז. הסמינר יילמד באחד  4סמינר אחד בהיקף 

 כתיבת עבודה סמינריונית. הרישום לסמינרים יערך באישור יועצי המחלקה בלבד.

 נקודות זכות. 16-השלמת קורסים מתקדמים ל

 (147תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 שפות עתיקות

 נק"ז. 8לטינית בהיקף של  ניתן ללמוד יוונית עתיקה או

 נק"ז ייחשבו במקום קורסים מתקדמים בעת העתיקה או בימה"ב. 4

 נק"ז הנותרות יועברו ללימודים כלליים. 4

 ניתן ללמוד שפות אירופאיות מודרניות.

 נק"ז מתחילים יילמדו במסגרת לימודים כלליים. 4

 ה.נק"ז מתקדמים יוכרו כקורסים מתקדמים במדור העת החדש 4עד 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לפילוסופיה

 (131)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכונות שונות. 

של גדולי מטרת הלימודים במחלקה כפולה: להציג בפני התלמיד את תורותיהם ומפעלם 

כדי -ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך-הפילוסופים הקלאסיים והמודרניים ולפתח אצל התלמיד כלי

 התמודדות עם בעיות פילוסופיות שונות.

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס הקורסמס' 
 תרגול

סה"כ  סה"כ שעות
 נקודות

 סמסטר

מבוא לפילוסופיה   131-1-1011
 של הטבע

 ב' 2 2  2

מבוא לפילוסופיה  131-1-1501
 של המוסר

 א'  2 2  2

131-1-1631 
131-1-1641 

מיומנויות יסוד 
בפילוסופיה 

 א'+ב'

 א' + ב' 4 4 *2+2 

131-1-1031 
131-1-2791  

 לפילוסופיה מבוא
 עד תאלס -יוונית

 אפלטון

 א' 3 3 *1 2

131-1-1421 
131-1-2801 

 לפילוסופיה מבוא
 אפלטון -יוונית

 האסכולות עד
 ההלניסטיות

 ב' 3 3 *1 2

131-1-1021 
131-1-2091 

-מבוא ללוגיקה
 תחשיב פסוקים

 א' 3 3 *1 2

131-1-1411 
131-1-2101 

 -ללוגיקה מבוא
 תחשיב

   פרדיקטים

 ב' 3 3 *1 2

 בתרגילים חובה * נוכחות

  בקורסי חובה שנה  א' 65בכל קורס וממוצע  56: ציון מעל תנאי מעבר 
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

 סמסטר סה"כ נקודות

131-1-1061 
131-1-062 

מבוא לפילוסופיה 
חדשה: 

 רציונליסטים

 א' 3 3 *1 *2

131-1-1071 
131-1-1072 

מבוא לפילוסופיה 
חדשה: 

 אמפריסציטים

 ב' 3 3 *1 2

**מבוא  131-1-0311
 לאפיסטמולוגיה

 א'/ב' 3 3  *3

 **מבוא 131-1-1111
 של לפילוסופיה
 הלשון

 א'/ב' 3 3  *3

**מבוא  131-1-1081
לפילוסופיה 

 מדינית

 א'/ ב' 3 3  *3

מבוא לפילוסופיה  131-1-0218
 של המדע

 א'/ב' 3 3  *3

 בשיעורים ובתרגילים חובה * נוכחות

יש לבחור שניים מתוך ארבעת קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות. היצע   והיקף קורסי **

 מבואות אלה )מבואות כלליים( והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה.

 בקורסי חובה שנה  ב' 65בכל קורס וממוצע  56ציון מעל תנאי מעבר: 

 שנה ג'

 קורסי חובה שנה ג'

 על התלמיד במחלקה להשתתף בשני סמינרים. -סמינרים

מס' 
 הקורס

שעות  שעות שם הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

 א'/ב'    ** *סמינר 

 א'/ב'    ** *סמינר 

 * נוכחות חובה בסמינרים.

 **היצע הסמינרים, הזמנים והיקף הנקודות משתנים משנה לשנה

 נק"ז 54שיעורי בחירה בפילוסופיה עד להשלמת ג':  -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב' ו
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 נק"ז( 80מחלקה ראשית ) –תכנית הלימודים
 

 קבלה למחלקה ראשית, בסיום שנה א' בלבד.
בקורסי חובה במחלקה  85תנאי קבלה: פניה לוועדת הוראה מחלקתית, ממוצע ציונים מעל 

 לפילוסופיה בשנה א'.

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

מבוא  131-1-1011
 -לפילוסופיה  

 של הטבע

 ב'  2 2  2

מבוא  131-1-1501
של  -לפילוסופיה
 המוסר

 א'  2 2  2

131-1-1631 
131-1-1641 

מיומנויות יסוד 
בפילוסופיה 

 א'+ב'

 א'+ב' 4 4 *2+2 

131-1-1031 
131-1-2791  

 מבוא
 לפילוסופיה

 תאלס -יוונית
 אפלטון עד

 א' 3 3 *1 2

131-1-1421 
131-1-2801 

 מבוא
 לפילוסופיה

 אפלטון -יוונית
 האסכולות עד

 ההלניסטיות

 ב' 3 3 *1 2

131-1-1021 
131-1-2091 

-מבוא ללוגיקה
 תחשיב פסוקים

 א' 3 3 *1 2

131-1-1411 
131-1-2101 

 -ללוגיקה מבוא
 תחשיב

   פרדיקטים

 ב' 3 3 *1 2

 בתרגילים חובה * נוכחות

 בקורסי חובה שנה  א' 65בכל קורס וממוצע  56: ציון מעל תנאי מעבר 
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

131-1-1061 
131-1-1062 

מבוא 
 -לפילוסופיה

 רציונליסטים

 א' 3 3 *1 *2

131-1-1071 
131-1-1072 

מבוא 
 -לפילוסופיה

 אמפריסטציטים

 ב' 3 3 *1 *2

**מבוא   131-1-0311
 לאפיסטמולוגיה 

 א'/ב' 3 3  *3

 **מבוא 131-1-1111
 של לפילוסופיה
 הלשון

 א'/ב' 3 3  *3

**מבוא  131-1-1081
לפילוסופיה 

 מדינית

 א'/ ב' 3 3  3

מבוא לפילוסופיה  131-1-0218
 של המדע

 א'/ב' 3 3  3

 בשיעורים ובתרגילים חובה * נוכחות

**יש לבחור שלושה מתוך ארבעת קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות. היצע והיקף קורסי 

 מבואות אלה )מבואות כלליים( והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה.

  בקורסי חובה שנה  ב' 65בכל קורס וממוצע  56ציון מעל תנאי מעבר: 

 שנה ג'

 קורסי חובה שנה ג'

 סמינרים 3 -על התלמיד במחלקה הראשית להשתתף ב -סמינרים

שעות  שעות שם הקורס מס' קורס

 תרגול

סה"כ 

 שעות

 סמסטר סה"כ נקודות

 א'/ב'    ** *סמינר 

 א'/ב'    ** *סמינר 

 א'/ב'    ** *סמינר 

 *נוכחות חובה בסמינרים. 

 הסמינרים, הזמנים והיקף הנקודות משתנים משנה לשנה**היצע 

 נק"ז 80שיעורי בחירה בפילוסופיה עד להשלמת סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב', ג':  
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 נק"ז( 28מחלקה משנית )–תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

 בתרגילים חובה נוכחות *

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

מבוא  131-1-1011
 -לפילוסופיה  

 של הטבע

 ב' 2 2  2

מבוא  131-1-1501
של  -לפילוסופיה
 המוסר

 א' 2 2  2

131-1-1031 
131-1-2791  

 **מבוא
 לפילוסופיה

 תאלס -יוונית
 אפלטון עד

 א' 3 3 *1 2

131-1-1421 
131-1-2801 

 מבוא
 לפילוסופיה

 אפלטון -יוונית
 האסכולות עד

 ההלניסטיות

 ב' 3 3 *1 2

131-1-1021 
131-1-2091 

**מבוא 
-ללוגיקה

 תחשיב פסוקים

 א' 3 3 *1 2

131-1-1411 
131-1-2101 

 -ללוגיקה מבוא
 תחשיב

   פרדיקטים

 ב' 3 3 *1 2

 בשיעורים ובתרגילים חובה * נוכחות

 ללוגיקה )א+ב(** יש לבחור או מבוא לפילוסופיה יוונית )א+ב(, או מבוא 

  בקורסי חובה שנה  א' 65בכל קורס וממוצע  56תנאי מעבר : ציון מעל 
 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

131-1-1061 
131-1-1062 

מבוא לפילוסופיה 
 -חדשה

 רציונליסטים

 א' 3 3 *1 2

131-1-1071 
131-1-1072 

מבוא לפילוסופיה 
 -חדשה

 אמפריסציטים

 ב' 3 3 *1 2

**מבוא  131-1-0311
 לאפיסטמולוגיה

 א'/ב' 3 3  *3

 **מבוא 131-1-1111
 של לפילוסופיה
 הלשון

 א'/ב' 3 3  *3

מבוא לפילוסופיה  131-1-0218
 של המדע

 א'/ב' 3 3  3

**מבוא  131-1-1081
לפילוסופיה 

 מדינית

 א'/ב' 3 3  *3

 בתרגילים חובה נוכחות *
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**יש לבחור אחד מתוך קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות. היצע והיקף קורסי מבוא אלה 

 )מבואות כלליים( והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה.

  בקורסי חובה שנה  ב' 65בכל קורס וממוצע  56ציון מעל תנאי מעבר: 

 שנה ג'

 בסמינר אחד .על התלמיד במחלקה משנית להשתתף  -סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

  *סמינר **    א'/ב'
 * נוכחות חובה בסמינרים.

 **היצע הסמינרים, הזמנים והיקף הנקודות משתנים משנה לשנה

 נק"ז 28שיעורי בחירה בפילוסופיה עד להשלמת ג':  -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב' ו

 (147תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 הערות:

ועדת הוראה מחלקתית תכיר רק בקורסים מהמחלקה לפילוסופיה, או קורסים שהוכרו על ידי 

המחלקה לפילוסופיה באותה שנה וכן קורס מתחילים בשפה זרה נוספת לאנגלית )לטינית, יוונית, 

 צרפתית( בלבד.גרמנית, או 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 מחלקה לספרויות זרות ובלשנות

 (132)סימן מחשב  

 מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא הקניית ידע רחב ומעמיק בספרות אנגלית ו/או בבלשנות. הלימודים במחלקה, בשני 

 בלימודי תואר ראשון בספרותלתלמיד ניתנת האפשרות לבחור  1מתקיימים בשפה האנגלית.התחומים, 

)כלומר תואר ראשון בספרות אנגלית  או במסלול משולב בלימודי תואר ראשון בבלשנותאנגלית או 

  ובבלשנות(.

 מתמקדים בטקסטים שנכתבו בשפה האנגלית, בעיקר ספרות לימודי התואר הראשון בספרות אנגלית

בריטית וספרות אמריקאית. מטרת הלימודים היא לפתח הכרות מעמיקה עם תולדות הספרות האנגלית 

לדורותיה ולהקנות לסטודנטים גישות שונות לניתוח והבנת הטקסט הספרותי. הלימודים מדגישים את 

ין תחומיים בין חקר הספרות לבין תחומי ידע אחרים, ומתחקים אחר נקודות ההשקה ב-הקשרים הבין

לימודי הספרות ובין לימודי היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, פוליטיקה, אנתרופולוגיה, לימודי מגדר, 

לימודים פוסטקולוניאליים, לימודי תרבות ולימודים קוגניטיביים. במקביל להתמקדות בספרות שנכתבה 

ונות, את תהליכי הייצור של בשפה האנגלית, הלימודים בוחנים את יחסי הגומלין בין מסורות ספרותיות ש

טקסטים ספרותיים והפצתם, ואת הזיקה המורכבת בין הספרות לבין היבטים אחרים של היצירה 

 האנושית.

. למרות שכולנו משתמשים בשפה, יוצרים משפטים ומבינים הבלשנות היא מדע העוסק בחקר השפה

שרבוטים על  יםפועלת. איך יכולד על הדרך בה השפה ומשפטים שאחרים אומרים, אנו יודעים מעט מא

להביע רעיונות, מחשבות, רגשות? הבלשנות המודרנית מקבלת את טענתו של או תנודות באוויר גבי נייר 

דקארט שהשפה היא הסימן המובהק ביותר להימצאותה של מחשבה במוח האנושי, ורואה את חקר השפה 

היא להקנות לסטודנט ידע בתחום  ותהתואר הראשון בבלשנכאמצעי להבנת החשיבה. מטרת לימודי 

הבלשנות התיאורטית והמיושמת בנושאים הבאים: תחביר, סמנטיקה, פונולוגיה, בלשנות מיושמת, 

 בלשנות ובלשנות חישובית.-ותחומים אינטרדיסציפלינריים כגון פסיכולינגויסטיקה, רכישת לשון, נוירו

 מבנה הלימודים

o  מודי ספרות אנגלית ובלשנותתכנית המשלבת לי –תכנית חד מחלקתית 

o בספרות אנגלית או בלשנות –מחלקתית -תכנית דו 

o  בספרות אנגלית או בלשנות –תכנית מחלקה ראשית 

o  בספרות אנגלית או בלשנות –חטיבת לימודים מורחבת 

 

                                                 
הפטור  ר מלימודי האנגלית הנדרשים באוניברסיטה. ּובכל תכניות הלימודים המוצעות, פטתלמיד הלומד במחלקה  .1

 )בתום סמסטר א' בשנה ג' ללימודים(. כל חובותיו לתואר במחלקהיעודכן בתנאי שהתלמיד סיים את 
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 נק"ז( 108חד מחלקתי ) –תכנית הלימודים 

, אך תחוםנק"ז בכל  54נק"ז בספרות אנגלית ובבלשנות )החלוקה היא לפי  108 של מחלקתית-תכנית חד

תכנית זו מומלצת למי ששני  2., לפי אישור המחלקה(תחומיםקיימת גם אפשרות ליחס שונה בין ה

 התחומים המוצעים במחלקה מעניינים אותו ומעוניין לפתח יכולת לשונית גבוהה באנגלית.

 

 ורסי חובהק -חד מחלקתי  –שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

מס'  שם הקורס

 הקורס

 132.1.0217 מבוא לסיפורת א+ב 4 - 4 4 א' + ב'

132.1.0227 

 132.1.1051 סדנת כתיבה אקדמית א+ב 4 - 4 4 א' + ב'

132.1.1741 

 132.1.0337 מבוא לדרמה 4 - 4 4 + ב'א'

 132.1.0197 מבוא לשירה 4 - 4 4 ב'

שורשי המסורת הספרותית  2 - 2 2 א'

 המערבית

132.1.1011 

 132.1.1411 3מבוא לבלשנות 4 2 6 4 א'

 132.1.0440 מבוא לתחביר 2 1 3 2 ב'

 132.1.0321 4מבוא לפונולוגיה 2 1 3 2 'ב

 132.1.2301 מבוא לסמנטיקה 2 1 3 2 'א

 132.1.0322 סדנת קריאה בבלשנות 2 - 2 2 ב'

 132.1.0261 מבוא ללקסיקון 2 1 3 2 א'

מבוא למדעים קוגניטיביים:  2 1 3 2 א'

 מדעי העצב

132.1.1651 

מבוא למדעים קוגניטיביים:  2 1 3 2 ב'

 רכישת שפה

132.1.0091 

 132.1.0410 5סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 0 א'

 

  

                                                 
 יש שתי אפשרויות ליחס שונה בין התחומים: 80 נק"ז בבלשנות ו-28 נק"ז בספרות אנגלית; או 80 נק"ז בספרות 2

-יהיו בהתאם לתיאורי תכניות תחוםבבלשנות. בשני המקרים, דרישות הקורסים ותנאי המעבר בכל נק"ז  28-אנגלית ו
נק"ז( בספרות אנגלית או בבלשנות. מעבר בין  28נק"ז( או כחטיבה ) 80הלימודים המובאים להלן, כמחלקה ראשית )

 תכניות לימוד כרוך לעיתים בהארכת משך הלימודים.
  הקורס מבוא לבלשנות מהווה קורס קדם למבוא לסמנטיקה בסמסטר ב'.3
  הקורס מבוא לפונולוגיה מהווה קורס קדם למבוא למורפולוגיה בשנה ב'.4
 בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שיעברו את הבחינה בהצלחה לא 5
  יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס.
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  : קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'

 6נק"ז 2 של עד אנגלית בהיקףקורסי בחירה בספרות 

 )כלומר, לא נדרשים קורסי בחירה בשנה א'( נק"ז  0קורסי בחירה בבלשנות בהיקף 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 ת מיומנות באנגלית.ובסדנ ,כתיבה אקדמית באנגלית תציון "עובר" בסדנ .1

 לפחות בכל קורסי החובה בספרות אנגלית ובבלשנות. 70ציון  .2

 

 קורסי חובה -חד מחלקתי  –שנה  ב' 

סמס

 טר

סה"כ 

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 I 132.1.2351סקירת הספרות האנגלית  4 - 4 4 א'

 II  132.1.2361סקירת הספרות האנגלית 4 - 4 4 ב'

 132.1.1391 סקירת הספרות האמריקאית 4 - 4 4 ב'

 132.1.3161 תיאוריה ספרותית א+ב 4 4 8 6 א+ב

132.1.3171 

 132.1.2091 תחביר א' 4 2 6 4 א'

 132.1.2101 תחביר ב' 4 2 6 4 ב'

 132.1.2751 סמנטיקה א' 4 2 6 4 א'

 132.1.2758 סמנטיקה ב' 4 2 6 4 ב'

 132.1.0450 מבוא למורפולוגיה 2 1 3 2 'א

 

 7:קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב'

 נק"ז  0קורס בחירה בספרות אנגלית בהיקף 

 נק"ז 0קורסי בחירה בבלשנות בהיקף 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

תלמיד אשר לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי 

 להשתתף  בסמינרים.

  

                                                 
 התלמיד איננו נדרש לקחת קורסי בחירה בשנה א' אבל רשאי לעשות כן, בהתאם ליכולתו, על חשבון נקודות 6

 הבחירה של שנה ג'.
 התלמיד איננו נדרש לקחת קורסי בחירה בשנה ב' אבל רשאי לעשות כן, בהתאם ליכולתו, על חשבון נקודות 7

 הבחירה של שנה ג'. 
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 קורסי חובה וסמינרים-חד מחלקתי  –שנה ג' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור/סמינר

 מס' הקורס שם הקורס

   8סמינרים 3-2 8-12 - 8-12 8-12 

סקירת הספרות של  4 - 4 4 

 20 -המאה ה

132.1.0299 

 

 9קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג':

 נק"ז 8-10קורסי בחירה בספרות אנגלית בהיקף 

 נק"ז 10-14קורסי בחירה בבלשנות בהיקף 

 

 הערות: 

תלמידים מצטיינים המעוניינים להמשיך לתואר שני במסלול לבלשנות חישובית יוכלו, באישור   .1

 ועדת הוראה, ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב על חשבון קורסי בחירה שנה ג'.

נק"ז של קורס בשפה זרה ברמת מתקדמים על חשבון קורסי הבחירה בבלשנות.  4ניתן ללמוד עד  .2

 לים לא יוכר לתואר.קורס למתחי

 

 

  

                                                 
 מספר הסמינרים בתכנית החד-מחלקתית ייקבע ע"פ היחס בין שני התחומים, בלשנות וספרות אנגלית, 8

לעיל(. במלים אחרות,  2וישקף את דרישות תכניות הלימודים כפי שהן מפורטות להלן )ראו גם הערה 

נק"ז כ"א(, יכתוב סמינר  54) שני התחומיםמחלקתית המחולקת שווה בשווה בין -תלמיד הלומד תכנית חד

, התלמיד יכתוב שני שני התחומיםאנגלית וסמינר אחד בבלשנות. במקרה של יחס שונה בין אחד בספרות 

.נק"ז( 28המשנית ) בתכניתנק"ז( וסמינר אחד  80הראשית ) בתכניתסמינרים    

  בחלוקה של ראשי ומשני בין התחומים, מספר קורסי הבחירה לשנה ג' תלוי במספר הסמינרים.9
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 נק"ז( 54מחלקתי בספרות אנגלית )-דו –תכנית הלימודים 

 קורסי חובה-שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 מבוא לסיפורת א+ב   4 - 4 4 א' + ב'
132.1.0217 

132.1.0227 

 א+בסדנת כתיבה אקדמית  4 - 4 4 א' +ב'
132.1.1051 

132.1.1741 

 132.1.0337 מבוא לדרמה 4 - 4 4 +ב'א'

 132.1.0197 מבוא לשירה 4 - 4 4 ב'

 2 - 2 2 א'
שורשי המסורת הספרותית 

 המערבית
132.1.1011 

 132.1.0410 10סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 0 א'
 

  11:סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'

 נק"ז 2של עד  אנגלית בהיקףקורסי בחירה בספרות 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

לפחות בכל אחד  70וציון  בסדנת מיומנות באנגלית, באנגלית, כתיבה אקדמית תציון "עובר" בסדנ

 משאר קורסי החובה.

 

 קורסי חובה –מחלקתי בספרות אנגלית -דו –שנה ב' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס הקורסשם 

 I 132.1.2351סקירת הספרות האנגלית   4 - 4 4 א'

 II 132.1.2361סקירת הספרות האנגלית   4 - 4 4 ב'

 132.1.1391 סקירת הספרות האמריקאית 4 - 4 4 ב'

 132.1.3161 תיאוריה ספרותית א+ב 4 4 8 6 א'+ב'

132.1.3171 

 

  

                                                 
 בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שיעברו את הבחינה בהצלחה לא 10
 יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס.
11 התלמיד איננו נדרש לקחת קורסי בחירה בשנה א' אבל רשאי לעשות כן, בהתאם ליכולתו, על חשבון נקודות 

 הבחירה של שנה ג'.
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  12:קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב'

 נק"ז 0בחירה בהיקף קורסי 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

תלמיד אשר לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי להשתתף  

 בסמינרים.

 סמינרים וקורסי חובה -מחלקתי בספרות אנגלית -דו –שנה ג' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר/שיעור

 מס' הקורס ורסשם הק

  סמינר 4 - 4 4 

סקירת הספרות של  4 - 4 4 

 20 -המאה ה

132.1.0299 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג':  

 נק"ז 10קורסי בחירה בהיקף 

 

 נק"ז( 80מחלקה ראשית בספרות אנגלית ) –תכנית הלימודים 

 קורסי חובה -' שנה א

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 132.1.0217 מבוא לסיפורת  א+ב 4 - 4 4 א' + ב'

132.1.0227 

 132.1.1051 סדנת כתיבה אקדמית א+ב 4 - 4 4 א'+ ב'

132.1.1741 

 132.1.0337 מבוא לדרמה 4 - 4 4 +ב'א'

 132.1.0197 מבוא לשירה 4 - 4 4 ב'

שורשי המסורת הספרותית  2 - 2 2 א'

 המערבית

132.1.1011 

 132.1.0410 13סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 0 א'
 

   :קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'

 14  נק"ז 8קורסי בחירה בספרות אנגלית בהיקף 

 

התלמדי אינו נדרש לקחת קורסי בחירה בשנה ב' אבל רשאי לעשות כן, בהתאם ליכולתו, על 12

 חשבון נקודות הבחירה של שנה ג'.

בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שעוברים את 13

 הבחינה בהצלחה לא יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס. 

תלמיד שלא השלים את מכסת נקודות הבחירה לשנה א' יוסיף נקודות בחירה בהתאם בשנים ב' 14

 או ג'.
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 ' לשנה ב'תנאי מעבר משנה א

לפחות בכל אחד  70וציון  בסדנת מיומנות באנגלית, באנגלית, כתיבה אקדמית תציון "עובר" בסדנ

 משאר קורסי החובה.

 

 מחלקה ראשית בספרות אנגלית –שנה  ב' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 I 132.1.2351סקירת הספרות האנגלית  4 - 4 4 א'

סקירת הספרות האנגלית   4 - 4 4 ב'

II 

132.1.2361 

סקירת הספרות  4 - 4 4 ב'

 האמריקאית

132.1.1391 

 132.1.3161 תיאוריה ספרותית א+ב 4 4 8 6 א'+ ב'

132.1.3171 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב': 

 נק"ז.  10קורסי בחירה בספרות אנגלית בהיקף 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

תלמיד אשר לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי להשתתף  

 בסמינרים.

 

 מחלקה ראשית בספרות אנגלית -שנה ג' 

 קורסי חובה וסמינרים

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר/שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

  סמינרים 2 8 - 8 8 

סקירת הספרות של  4 - 4 4 

 20 -המאה ה

132.1.0299 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג': 

 נק"ז 41קורסי בחירה בספרות אנגלית בהיקף 
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 נק"ז( 28חטיבה ) -תכנית הלימודים בספרות אנגלית 

 לימודי חטיבה בספרות אנגלית -קורסי חובה  –שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 132.1.0217 מבוא לסיפורת א+ב 4 - 4 4 א'+ ב'

132.1.0227 

סדנת כתיבה אקדמית  4 - 4 4 א'+ב'

 א+ב

132.1.1051 

132.1.1741 

 132.1.0410   15סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 0 א'
שורשי המסורת  2 - 2 2 א'

 הספרותית
131.1.1011 

בחירה של קורס אחד מבין  4 - 4 4 

שני הקורסים הבאים: 

מבוא לדרמה, מבוא 

 לשירה

 

132.1.0337 

132.1.0197 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

לפחות בכל  70וציון ת מיומנות באנגלית, בסדנ ,כתיבה אקדמית באנגלית תציון "עובר" בסדנ .1

 אחד משאר קורסי החובה. 

 קורסי חובה בלימודי חטיבה בספרות אנגלית –שנה ב' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 סקירה אחתבחירה של  4 - 4 4 

הסקירות  3מבין 

 המופיעות מטה:

סקירת הספרות האנגלית -

I 

סקירת הספרות האנגלית -

II 

סקירת הספרות -

 האמריקאית

 

 

132.1.2351 

132.1.2361 

132.1.1391 

 132.1.3161 תיאוריה ספרותית א+ב 4 4 8 6 א'+ ב'

132.1.3171 

1 

בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שעוברים את  15

 הבחינה בהצלחה לא יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס. 

 
 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

תלמיד אשר לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי 

 להשתתף  בסמינרים.
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 לימודי חטיבה בספרות אנגלית –שנה ג' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר

מס'  שם הקורס

 הקורס

  סמינר 4 - 4 4 

 

 .(147תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )
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 תכניות בבלשנות

 נק"ז( 54בבלשנות )מחלקתי -דו –תכנית הלימודים 

 קורסי חובה -שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 132.1.1411 מבוא לבלשנות 4 2 6 4 א'

 132.1.0440    16מבוא לתחביר 2 1 3 2 ב'

 132.1.0321   17מבוא לפונולוגיה 2 1 3 2 'ב

 132.1.2301 מבוא לסמנטיקה 2 1 3 2 'א

 132.1.0322 סדנת קריאה בבלשנות 2 - 2 2 ב'

 132.1.0261 מבוא ללקסיקון 2 1 3 2 א'

מבוא למדע קוגניטיבי:  2 1 3 2 א'

 מדעי העצב

132.1.1651 

מבוא למדע קוגניטיבי:  2 1 3 2 ב'

 רכישת שפה

132.1.0091 

 132.1.0410   18סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 0 א'
 

  : בחירה הנדרשים בשנה א'קורסי 

 נק"ז 0קורסי בחירה בהיקף 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות בכל קורסי החובה בבלשנות.   70וציון  בסדנת מיומנות באנגליתציון "עובר" 

 

 קורסי חובה -מחלקתי בבלשנות -דו–שנה  ב' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 הקורסמס'  שם הקורס

 132.1.2091 תחביר א' 4 2 6 4 א'

 132.1.2101 תחביר ב' 4 2 6 4 ב'

 132.1.2751 סמנטיקה א' 4 2 6 4 א'

 132.1.2758 סמנטיקה ב' 4 2 6 4 ב'

 132.1.0450 מבוא למורפולוגיה 2 1 3 2 'א

 

 הקורס מבוא לבלשנות מהווה דרישת קדם לקורס מבוא לתחביר בסמסטר ב'.16

 בשנה ב'. המבוא לפונולוגיה מהווה דרישת קדם לקורס מובא למורפולוגיהקורס  17

בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שעוברים את  18

 הבחינה בהצלחה לא יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס. 

 
   :קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב'

 נק"ז 0בחירה בהיקף קורסי 
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 תנאי מעבר

תלמיד אשר לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי להשתתף  

 בסמינרים.

 

 סמינרים -דו מחלקתי בבלשנות  –שנה ג' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר

מס'  שם הקורס

 הקורס

  סמינר  4 - 4 4 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג':  

 נק"ז 14קורסי בחירה בהיקף 

 הערות:

תלמידים מצטיינים המעוניינים להמשיך לתואר שני במסלול לבלשנות חישובית, יוכלו,  .1

באישור  ועדת הוראה, ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב על חשבון קורסי בחירה 

 שנה ג'.

זרה ברמת מתקדמים על חשבון קורסי הבחירה נק"ז של קורס בשפה  4ניתן ללמוד עד  .2

 בבלשנות. קורס למתחילים לא יוכר לתואר.

 

 נק"ז( 80מחלקה ראשית בבלשנות ) –תכנית הלימודים 

 קורסי חובה -שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 132.1.1411   19מבוא לבלשנות 4 2 6 4 א'

 132.1.0440 מבוא לתחביר 2 1 3 2 ב'

 132.1.0321   20מבוא לפונולוגיה 2 1 3 2 'ב

 132.1.2301 מבוא לסמנטיקה 2 1 3 2 'א

 132.1.0322 סדנת קריאה בבלשנות 2 - 2 2 ב'

 132.1.0261 מבוא ללקסיקון 2 1 3 2 א'

מבוא למדע קוגניטיבי:  2 1 3 2 א'

 מדעי העצב

132.1.1651 

מבוא למדע קוגניטיבי:  2 1 3 2 ב'

 רכישת שפה

132.1.0091 

 132.1.0410   21סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 0 א'
 

  :קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'

   22נק"ז 8קורסי בחירה בהיקף 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות בכל קורסי החובה בבלשנות.  70וציון  בסדנת מיומנות באנגליתציון "עובר" 
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 מחלקה ראשית בבלשנות –שנה  ב' 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 132.1.2091 תחביר א' 4 2 6 4 א'

 132.1.2101 תחביר ב' 4 2 6 4 ב'

 132.1.2751 סמנטיקה א' 4 2 6 4 א'

 132.1.2758 סמנטיקה ב' 4 2 6 4 ב'

 132.1.0450 מבוא למורפולוגיה 2 1 3 2 'א

 

 הקורס מבוא לבלשנות מהווה דרישת קדם לקורס מבוא לתחביר בסמסטר ב'.19

 בשנה ב'. ההקורס מבוא לפונולוגיה מהווה דרישת קדם לקורס מובא למורפולוגי 02

בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שעוברים את  12

 הבחינה בהצלחה לא יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס. 

תלמידים שלא השלימו את מכסת נקודות הבחירה לשנה א' יוסיפו נקודות בחירה בהתאם,  22

 בשנים ב' או ג'.

 
 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב':  

 נק"ז 10קורסי בחירה בהיקף 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

תלמיד אשר לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי להשתתף  

 בסמינרים.

 

 מחלקה ראשית בבלשנות –שנה ג' 

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר

מס'  שם הקורס

 הקורס

  שני סמינרים בבלשנות  8 - 8 8 

 

 קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג': 

 נק"ז  18קורסי בחירה בהיקף 

 הערות: 

תלמידים מצטיינים המעוניינים להמשיך לתואר שני במסלול לבלשנות חישובית, יוכלו,  .1

למדעי המחשב" על חשבון קורסי בחירה  באישור ועדת ההוראה, ללמוד את הקורס "מבוא

 שנה ג'.

נק"ז של קורס בשפה זרה ברמת מתקדמים על חשבון קורסי הבחירה  4ניתן ללמוד עד  .2

 בבלשנות. קורס למתחילים לא יוכר לתואר.
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 נק"ז( 28חטיבה ) -תכנית הלימודים בבלשנות 

 חטיבה בבלשנות –קורסי חובה  –שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 עותש

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 132.1.1411  23מבוא לבלשנות 4 2 6 4 א'

 132.1.0440 מבוא לתחביר 2 1 3 2 ב'

 132.1.2301 מבוא לסמנטיקה 2 1 3 2 'א

 132.1.0410   24סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 0 א'
 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות בכל קורסי החובה בבלשנות.  70וציון  מיומנות באנגליתבסדנת ציון "עובר" 

 

 חטיבה בבלשנות -קורסי חובה  –שנה ב' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 132.1.2091 תחביר א' 4 2 6 4 א'

 132.1.2751 סמנטיקה א' 4 2 6 4 א'

 4 2 6 4 ב'
 תחביר ב' או

 סמנטיקה ב'

132.1.2101 

132.1.2758 

 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי להשתתףאשר תלמיד 

 מינר.בס

 חטיבה בבלשנות –שנה ג' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר

מס'  שם הקורס

 הקורס

  סמינר  - 4 4 

 

 הקורס מבוא לבלשנות מהווה דרישת קדם לקורס מבוא לתחביר בסמסטר ב'.23

בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שעוברים את  42

 הבחינה בהצלחה לא יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס. 

 

 

   25נק"ז 4קורסי בחירה בהיקף ג':   -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים א'

 (147תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

תלמיד שבחר ללמוד הן את חלק ב' של תחביר והן את חלק ב' של סמנטיקה, אחד מהם ייחשב לו  52

 כקורס בחירה.
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 תחומיות מומלצות-בין תכניות

 עם ספרות אנגלית: .א

היות ולימודי הספרות עוסקים בהרחבה בקשר בין חקר הספרות ובין תחומי ידע אחרים, אנו 

מחלקתיים הבאים, המאפשרים לסטודנטים ליישם את -ממליצים במיוחד על הצירופים הדו

 המקביל לו. התובנות התיאורטיות והפרשניות שרכשו בתחום ידע אחד גם בתחום הידע 

 נקודות כ"א( 54מחלקתית: ספרות אנגלית ופסיכולוגיה )-תכנית דו .1

 נקודות כ"א( 54מחלקתית: ספרות אנגלית ופוליטיקה וממשל )-תכנית דו .2

 נקודות כ"א( 54מחלקתית: ספרות אנגלית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )-תכנית דו .3

 נקודות כ"א( 54מחלקתית: ספרות אנגלית והיסטוריה )-תכנית דו .4

 נקודות כ"א( 54מחלקתית: ספרות אנגלית ופילוסופיה )-תכנית דו .5

מומלץ גם לשלב לימודי ספרות אנגלית במחלקה עם לימודים בחטיבות ותוכניות לימוד שונות 

החטיבה או הרלוונטיות לתחומי העניין של המסלול לספרות כמו למשל החטיבה ללימודי מגדר 

 לתקשורת.

 עם בלשנות: .ב

 לימודי בלשנות ומדעי המחשב

לתלמידים מצטיינים המעוניינים לשלב בין בלשנות למדעי המחשב, המחלקה מציעה שתי תכניות, 

 באחריות משותפת עם המחלקה למדעי המחשב.

נק"ז( וחטיבה במדעי המחשב, או מדעי המחשב כתכנית ראשית  80ניתן ללמוד בלשנות כתכנית ראשית )

התכנית הראשית והחטיבה במדעי המחשב נמצא בשנתון המחלקה למדעי  וחטיבה בבלשנות. תיאור

 המחשב.

 מחלקתית: בלשנות ופסיכולוגיה-תכנית דו

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים בהיבטים הקוגניטיביים של שימוש בשפה, כמו למשל רכישת שפה 

 וגיה.נקודות בפסיכול 54-נקודות בבלשנות ו 54אצל ילדים. התלמידים ילמדו 

 במח וקוגניציההתכנית 

תחום הבלשנות הוא חלק מאשכול התחומים המרכיבים את תכנית הלימודים במדעים קוגניטיביים. ניתן 

 (.19מדעי המוח )מחלקה מס' נק"ז או כחטיבה מורחבת בשילוב עם  54ללמוד בלשנות בהיקף של 

 לימודי השלמה לתעודת הוראה

המחלקה לספרויות זרות ובלשנות אחראית על החלק הלשוני והבלשני של תוכנית תעודת הוראה למורים 

 נק"ז.  108לשפה האנגלית. המחלקה ממליצה שתלמידים המעוניינים בלימוד תעודת הוראה ילמדו תוכנית 

 ת ההוראה:תלמידים שילמדו את הקורסים הבאים במחלקה, יהיו פטורים מהם לאחר מכן בלימודי תעוד

 נק' 4 מבוא לסיפורת

 נק' 4 או מבוא לדרמה מבוא לשירה

 נק' 2 שורשי המסורת הספרותית המערבית

 נק' 4 כתיבה אקדמית באנגלית

 נק' 4 מבוא לבלשנות

 נק'  2 מבוא לסמנטיקה
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 נק' 2 מבוא לפונולוגיה

 נק' 2 מבוא לתחביר

קורס/י בחירה בבלשנות יישומית 

 באותה שנהבהתאם למפורסם 

 נק' 4

 נק' 0   26סדנת מיומנות באנגלית

 

בתחילת הקורס תיערך בחינה להערכת מיומנויות בסיסיות באנגלית. סטודנטים שעוברים את  62

 הבחינה בהצלחה לא יידרשו להשתתף בשיעורים ו/או להגיש מטלות בהמשך הקורס

 

 ראשוןחובה על התלמיד לקרוא בנוסף את פרק תקנון הפקולטה לתואר 
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 המחלקה לאמנויות

 (134)סימן מחשב  

 מטרת הלימודים

 תכנית הלימודים לתואר ראשון מבוססת על גישה בין תחומית המתמקדת רובה ככולה באמנויות

המערביות והגלובליות ובתרבות הישראלית, כפי שהן התפתחו במהלך הדורות. עניין רב מופנה 

לתפיסות מתודולוגיות חדשות, תרבות חזותית ומוסיקלית, מגדר, תיאוריה וביקורת . ייחודה של 

 –התכנית מתבטא,  בין היתר, בעידודם של התלמידים להיחשף הן לפן העיוני והן לפן המעשי 

 תולדות עם לימודי יצירה ולימודי אוצרות.  לימודי

 מבנה הלימודים

o נק"ז 54 –מחלקתית  בתולדות האמנות -תכנית דו 

 נק"ז 54 –יצירה ולימודי האמנות בתולדות משולבת תכנית: חזותית מחלקתית  אמנות-תכנית דו

 יצירה  ולימודי האמנות בתולדות משולבת תכנית: חזותית אמנות –מחלקה ראשית 

 נק"ז* 80 –)מעבר רק בשנה ב'( 

o נק"ז באמנות יצירה 28 –חטיבת לימודים מורחבת 

o נק"ז בתולדות האמנות 28 -חטיבת לימודים מורחבת 

o  לפחות בקורסי החובה של שנה א'. 80*תנאי מעבר למחלקה ראשית בממוצע של 

 offenber@bgu.ac.ilיו"ר ועדת הוראה: פרופ' ד"ר שרה אופנברג  

 נק"ז( 54מחלקתי בתולדות האמנות )-דו –םתכנית הלימודי

 שנה א'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

מושגי יסוד בתולדות  2 - 2 2 א'/ב'
 האמנות

134-1-0210 

 134-1-0171 מבוא לאמנות עכשווית 2  2 2 א'/ב'
 134-1-0074 אמנות ימי הביניים 2 - 2 2 א'/ב'
מבוא לאמנות העת החדשה  2 - 2 2 א'/ב'

 המוקדמת
134-1-0114 

 134-1-0094 מבוא לאמנות מודרנית  2 - 2 2 א'/ב'

*מקורות מיתולוגיים  2 - 2 2 א'/ב'
 לתולדות האמנות

134-1-0230 

 134-1-0064 *אמנות עתיקה וקלאסית 2 - 2 2 א / ב
 *מקורות נוצריים לתולדות 2 - 2 2 א'

 האמנות
134-1-0170 

 נק"ז 16סה"כ 
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 לפחות. 65וממוצע של  56ציון סופי של תנאי מעבר לשנה ב': 

 

 שנה ב'

 קורסי חובה

 

 נק"ז 6סה"כ 

 *קורס זה יינתן אחת לשנתיים. יש להתעדכן באתר המחלקה בנוגע לפתיחת הקורס

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה

 לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תנאי מעבר לשנה ג'

 ג'שנה 

 קורסי חובה+סמינרים

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 134-1-0140 אסתטיקה 2 - 2 2 א'/ב'
 134-1-0070 אוצרות 2+2 - 4 4 א'+ב'

134-1-0080 
  סמינרים  2*** 4+4 - 8 8 א'+ב'

 נק"ז 14סה"כ 

 

 ג'.נק"ז, לצבירה בשנים א', ב',  18: קורסי בחירה

  : השלמת קורסי המבוא בהצלחה.תנאי קדם ***

 ולימודי האמנות בתולדות משולבת תכנית: חזותית מחלקתי באמנות-דו –תכנית הלימודים

 נק"ז( 54יצירה )

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 -קריאה, כתיבה מחקר 2 - 2 2 א'/ב'
 קורס מתודולוגי

134-1-0245 

 134-1-0081 לאמנות יהודית*מבוא  2 - 2 2 א'/ב'
 134-1-0240 אמנות ישראלית 2 - 2 2 א'/ב'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

מושגי יסוד בתולדות  2 - 2 2 א'/ב'
 האמנות

134-1-0210 

 134-1-0171 מבוא לאמנות עכשווית 2  2 2 א'/ב'
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 נק"ז 12סה"כ 

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 8: קורסי בחירה מתוך תולדות האמנות

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 16: קורסי בחירה מתוך אמנות יצירה

 לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תנאי מעבר לשנה ב'

 שנה ב'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס הקורסשם  שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 -קריאה, כתיבה מחקר 2 - 2 2 א' / ב'
 קורס מתודולוגי

134-1-0245 

 134-1-0240 אמנות ישראלית 2 - 2 2 א'/ב'
 נק"ז 4סה"כ 

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 8: קורסי בחירה מתוך תולדות האמנות

 ג'.נק"ז, לצבירה בשנים א', ב',  16: קורסי בחירה מתוך אמנות יצירה

 לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תנאי מעבר לשנה ב'

: רישום פיגורטיבי מתקדם, יסודות  הציור הפיגורטיבי, ציור פיגורטיבי מתקדם רישום לקורסים

 של שנה א'. יסודות הרישוםחייב בקורס קדם 

 שנה ג'

 קורסי חובה +סמינר

 

 נק"ז 14סה"כ                                                                                                                                 

 : השלמת קורסי המבוא בהצלחה.*תנאי קדם

 134-1-0074 אמנות ימי הביניים 2 - 2 2 א'/ב'
מבוא לאמנות העת החדשה  2 - 2 2 א'/ב'

 המוקדמת
134-1-0114 

 134-1-0094 אמנות מודרנית 2 - 2 2 א'/ב'
 א' 
 

2 
 

2 - 2 
 

 155-1-0211 יסודות הרישום
 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס הקורסשם  שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 134-1-0140 אסתטיקה 2 - 2 2 א'/ב'
 134-1-0070 אוצרות 2+2 - 4 4 א'+ב'

134-1-0080 
  * סמינר 4 - 4 4 א'+ב'
 155-1-0162 פרויקט אישי 2+2 - 4 4 א' + ב'

155-1-0172 
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 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 8: קורסי בחירה מתוך תולדות האמנות

  נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 16: מתוך אמנות יצירהקורסי בחירה 

 

 

 ולימודי האמנות בתולדות משולבת תכנית אמנות חזותית: -מחלקה ראשית –תכנית הלימודים
 יצירה

 נק"ז( 80) 

 ומעלה. 80*מעבר למחלקה ראשית מותנה בסיום קורסי החובה של שנה א' בממוצע 

 שנה א'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

מושגי יסוד בתולדות  2 - 2 2 א'/ב'
 האמנות

134-1-0210 

 134-1-0171 מבוא לאומנות עכשווית 2  2 2 א'/ב'
 134-1-0074 אמנות ימי הביניים 2 - 2 2 א'/ב'
מבוא לאמנות העת החדשה  2 - 2 2 א'/ב'

 המוקדמת
134-1-0114 

 134-1-0094 אמנות מודרנית 2 - 2 2 א'/ב'
*מקורות מיתולוגיים  2 - 2 2 א'/ב'

 לתולדות האמנות
134-1-0230 

 134-1-0064 *אמנות עתיקה וקלאסית 2 - 2 2 א / ב
*מקורות נוצריים לתולדות  2 - 2 2 א'/ב'

 האמנות
134-1-0170 

 א' 
 

2 
 

2 - 2 
 

 155-1-0211 יסודות הרישום
 

 נק"ז 18סה"כ 

 *קורס זה יינתן אחת לשנתיים. יש להתעדכן באתר המחלקה בנוגע לפתיחת הקורס.

 לפחות. 65וממוצע של  56תנאי מעבר לשנה ב': ציון סופי של 

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 22: קורסי בחירה מתוך תולדות האמנות

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 16: קורסי בחירה מתוך אמנות יצירה
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 שנה ב'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 -קריאה, כתיבה, מחקר 2 - 2 2 א' / ב'
 קורס מתודולוגי

134-1-0245 

 134-1-0081 *אמנות יהודית 2 - 2 2 א' /ב'
 134-1-0240 אמנות ישראלית 2 - 2 2 א'/ב'

 נק"ז 6סה"כ      

 .הקורס לפתיחת בנוגע המחלקה באתר להתעדכן יינתן אחת לשנתיים. יש*קורס זה 

 

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 22: קורסי בחירה מתוך תולדות האמנות

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 16: קורסי בחירה מתוך אמנות יצירה

 לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תנאי מעבר לשנה ג'

 שנה ג'

 קורסי חובה +סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 134-1-0140 אסתטיקה 2 - 2 2 א' / ב'
 134-1-0070 אוצרות 2+2 - 4 4 א'+ב'

134-1-0080 
  סמינרים  2* 4+4 - 8 8 א'+ב'
 155-1-0162 פרויקט אישי 2+2 - 4 4 א' + ב'

155-1-0172 
 נק"ז 18סה"כ 

 *תנאי קדם: השלמת קורסי המבוא בהצלחה.

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 22: קורסי בחירה מתוך תולדות האמנות

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 16: קורסי בחירה מתוך אמנות יצירה
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 נק"ז( 28תולדות האמנות חטיבה )–תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

מושגי יסוד  2 - 2 2 א'/ב'
 בתולדות האמנות

134-1-0210 

 134-1-0074 אמנות ימי הביניים 2 - 2 2 א'/ב'
מבוא לאומנות  2  2 2 א'/ב'

 עכשווית
131-1-0000 

מבוא לאמנות העת  2 - 2 2 א'/ב'
 החדשה המוקדמת

134-1-0114 
 

 134-1-0094 אמנות מודרנית 2 - 2 2 א'/ב'
קריאה, כתיבה,  2 - 2 2 א' / ב'

קורס  -מחקר
 מתודולוגי

134-1-0245 

 נק"ז 12סה"כ 

 נק"ז, לצבירה בשנים א', ב', ג'. 12: קורסי בחירה

 לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תנאי מעבר

 שנה ב'

 .בחירה קורסי של צבירה המשך, זו בשנה חובה קורסי אין

 שנה ג'

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

  *סמינר 2+2  - 4 4 א' + ב'
 נק"ז 4סה"כ 

 : השלמת קורסי המבוא בהצלחה.תנאי קדם**
 
 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 התוכנית ללימודי מדינת ישראל

 במחלקה ללימודים רב תחומיים

 (167)סימן מחשב 

היא להקנות ידע והבנה של מאפייני החברה הישראלית לרבדיה השונים  מטרת הלימודים

ותרבותה. התכנית מבוססת על גישה רב תחומית ועוסקת בהיבטים שונים של החברה הישראלית 

החינוך והשפעתו, שאלות של  כגון: ההיבט הפוליטי, סוגיות חברתיות, ההיבט הצבאי, מקומו של

מגדר, תרבות ומרחב אינטרנטי ויחסי כוח בחברה רבת גוונים.. הלימודים במסלול מוכרים כשיעורי 

 השלמה ללימודי תעודת הוראה  באזרחות.

 המסלול מורכב משלושה צירים המרכיבים זה את זה.

ראלית לאורך שנותיה היסטורי. הלימודים עוסקים בעיצובה של החברה היש-א. ציר כרונולוגי

מתקופת היישוב והמאבק להקמת המדינה, דרך הצמתים המרכזיים בתולדות מדינת ישראל ועד 

 19לימינו. תחילתו של ציר זמן זה הוא בתהליכים היסטוריים של העם היהודי החל מאמצע מאה 

ועד  בתקופת היישוב, והמאבק להקמת המדינה, דרך הצמתים המרכזיים בתולדות מדינת ישראל

 לימינו.

דיון בשורה של נושאים כמו: קונפליקטים בנושאי זהות, דת פוליטיקה וחינוך,  -ב.  ציר נושאי 

מיעוטים בחברה הישראלית ישראל והתפוצות, ישראל והעולם  הערבי, דמוגרפיה והתיישבות, 

 בטחון ויחסי חוץ וגם תרבות ואמנות.

מית ובין תחומית ונעזרת בשיעורים מתודולוגיים ג. ציר מתודי: התכנית מבוססת על תפישה רב תחו

וסדנאות מחקר שכוונתן לחשוף את הלומדים לשיטות ותשתיות מחקר עדכניות, ולבעיות המחקר 

האופייניות לעיסוק בהיסטוריה ובמדעי החברה בני זמננו. במסגרת זו ייחשפו הלומדים לארכיונים 

ת המחקריות הגלומות בהם. יילמדו גם שיטות )דוגמת "ארכיון בן גוריון"( ולהזדמנויו –בארץ 

 מחקר נוספות הנהוגות במדעי החברה והרוח.

 

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o מורחבת לימודים חטיבת 

 נק"ז(  54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
נקודו

 ת

סמס
 טר

 א 2 2 - 2 מדינת ישראל מבוא היסטורי 167-1-0101

 ב' 2 2 - 2 מדינת ישראל מבוא היסטורי 167-1-0111

היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים  167-1-0018
 בלימודי מדינת ישראל

 א' 2 2 - 2
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 נק"ז  16סה"כ נק"ז  בקורסי החובה:  

 :תנאי מעבר משנה לשנה

 לפחות בכל קורסי המבוא 56ציון  .1

 לפחות בכל הקורסים 65ממוצע  .2

 שנה ב'+ג'

 נק"ז  30:  סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

שני  
סמינרים 

מתוך תכנית 
הלימודים 
 של המסלול.

שנתי או  נק"ז 8 8  
 סמסטריאלי

 נק"ז )שני סמינרים( 8סה"כ קורסי סמינר: 

 

  סיורים מאלה הניתנים על ידי התוכנית. שניכל סטודנט, יידרש לקחת במהלך שנות לימודיו  

  

בעקבות התיעוד היבטים תיאורטיים  167-1-0183
 ומתודולוגיים

 ב' 2 2 - 2

הישראלית היבטים החברה  167-1-0381
 סוציולוגיים אנתרופולוגיים

 א' 4 4 - 4

מהיסטוריה יהודית להיסטוריה  167-1-0227
 ישראלית

 א' 2 2 - 2

 א' 2 2  2 מושגי יסוד -ישראל במזרח התיכון 167-1-0237
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 נק"ז( 28חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

מהיסטוריה יהודית  167-1-0227
להיסטוריה 

 ישראלית

 א' 2 2 - 2

ישראל במזרח  167-1-0237
 מושגי יסוד -התיכון

 א' 2 2 - 2

מדינת ישראל מבוא  167-1-0101
 היסטורי

 א 2 2 - 2

מדינת ישראל מבוא  167-1-0111
 היסטורי

 ב' 2 2 - 2

החברה הישראלית  167-1-0381
היבטים סוציולוגים 

 אנתרופולוגיים

 א' 2 2 - 2

החברה הישראלית  167-1-0391
היבטים סוציולוגים 

 אנתרופולוגיים

 ב' 2 2 - 2

 :תנאי מעבר משנה לשנה

 לפחות בכל קורסי המבוא 56. ציון 1

 לפחות בכל הקורסים 65. ממוצע 2

 שנה ב'+ ג'

 נק"ז  12  סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:

 סמינר -שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

שנתי/או 
 סמסטריאלי

  סמינר    4 4

 כל סטודנט, יידרש לקחת במהלך שנות לימודיו סיור אחד מאלה הניתנים על ידי התוכנית. 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 ללימודי אפריקהאוניברסיטאית -התוכנית הבין

 (192)סימן מחשב  

 מטרת הלימודים

 שרבים העובדה, לאפריקה ישראל של קרבתה. עליונה חשיבות אפריקה ללימודי, בפרט בישראל

 בשנים לישראל אפריקה ממדינות פליטים אלפי של והגעתם אפריקה יוצאי הם מתושביה

 רבים, כיום. לחיוני אפריקה על הידע ואת היבשת עם ההיכרות את הופכים אלה כל -האחרונות

 אנו בו העולם את באמת להבין יהיה קשה כן ועל, 21-ה המאה של היבשת את באפריקה רואים

 .האפריקאיות התרבויות ואת החברות את להבין מבלי, חיים

, היסטוריה על ידע לתלמידים להקנות אוניברסיטאית היא-בתוכנית הבין הלימודים מטרת

 של עשיר מגוון כוללת התוכנית. שונים ובאזורים בתקופות אפריקה ביבשת ותרבות פוליטיקה

ודתיים  תרבותיים, גיאוגרפיים, פוליטיים, היסטוריים מהיבטים באפריקה העוסקים קורסים

 באוניברסיטת הן אפריקה בנושאי קורסים ללמוד לסטודנט מאפשרת שהיא בכך היא בה והחדשנות

  .הפתוחה : האוניברסיטהתהשותפה לתוכניבאוניברסיטה הנוספת  והן גוריון בן

 נק"ז בלימודי אפריקה, על הסטודנט לעמוד בדרישות הלימודים הבאות: 54מתוך סה"כ של 

 נק"ז באוניברסיטת בן גוריון 18לפחות  -

 לפחות סמינר אחד באוניברסיטת בן גוריון בנגב -

 נק"ז באוניברסיטה הפתוחה המשתתפת בתוכנית* 6לפחות  -

שבע של -באוניברסיטה הפתוחה אינה מחייבת נסיעות )ניתן ללמוד בקמפוס באר *למידת קורסים

 האוניברסיטה הפתוחה, או לבחור בקורסים מקוונים(.

מטעם " אוניברסיטאית-הבין בתוכנית אפריקה בלימודי בוגר" התואר יוענק התוכנית לבוגרי

 .האם שלהם אוניברסיטת

 אפריקה ללימודי אוניברסיטאית-הבין למידע נוסף, היכנסו לאתר התוכנית

(www.africanstudies.co.il.) 

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו -תכנית הלימודים 

 נק"ז 12 -קורסי מבוא

 נק"ז 34 -קורסי בחירה

 נק"ז 8 -סמינרים

http://www.africanstudies.co.il/
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 :נק"ז( 12ללמוד סה"כ רשימת קורסים המבוא )יש 
   נק"ז מס' קורס שם בעברית

פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט 
   4 192-1-10  1960-2000קולוניאלית 

-192-1 *מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה
011 4   

סוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם קולוניאלית 
 2 192-1-71 של אפריקה

  
   4 192-1-43 אפריקה בתקופה הקולוניאלית

 
 .לשנתיים אחת*מתקיים 

 

 חלוקת קורסים מומלצת:

 

 :שנה א'
 נק"ז. 12קורסי מבוא בהיקף  -

 נק"ז. 6קורסי בחירה בהיקף  -

 שנה ב':

 נק"ז. 20קורסי בחירה בהיקף  -

 שנה ג':

 נק"ז. 8קורסי בחירה בהיקף  -

 נק"ז. 8סמינרים בהיקף  -

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה ללימודי אפריקה

 (192)סימן מחשב  

בישראל בפרט, ללימודי אפריקה חשיבות עליונה. קרבתה של ישראל לאפריקה, העובדה שרבים 

מתושביה הם יוצאי אפריקה והגעתם של אלפי פליטים ממדינות אפריקה לישראל בשנים 

ואת הידע על אפריקה לחיוני. כיום, רבים  כל אלה הופכים את ההכרות עם היבשת -האחרונות

, ועל כן קשה יהיה להבין באמת את העולם בו אנו 21 -רואים באפריקה את היבשת של המאה ה

חיים, מבלי להבין את החברות ואת התרבויות האפריקאיות. מטרת הלימודים בחטיבה היא 

קה ובאזורים שונים. תוכנית להקנות לתלמידים ידע על היסטוריה, פוליטיקה ותרבות ביבשת אפרי

היסטוריים, פוליטיים,  םהלימודים כוללת מגוון עשיר של קורסים העוסקים באפריקה מהיבטי

 גיאוגרפיים, תרבותיים ודתיים.

 נק"ז( 28חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים 

 נק"ז 12קורסי מבוא: 

 נק"ז 12קורסי בחירה: 

 נק"ז 4סמינר: 

 חלוקת קורסים מומלצת:

 'שנה א

 נק"ז  12קורסי מבוא בהיקף של 

 שנה ב'

 נק"ז 8-10קורסי בחירה בהיקף 

 שנה ג'

 נק"ז  2-4קורסי בחירה בהיקף 

 נק"ז  4סמינר בהיקף 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לפסיכולוגיה

 (101)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

בפסיכולוגיה מיועדת למי שמעוניין בגישה המדעית להכרת נפש האדם,  המוח תכנית הלימודים 

האנושי, והקשר בינו לבין התנהגות, רגשות וקוגניציה. הלימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפני 

הסטודנטים את תפקוד האדם בכל הרמות: החשיבה, התפיסה, הרגשות, האישיות, ההתנהגות 

הילד, במצבים חברתיים, בינאישיים ואישיים. בכל התחומים בבריאות ובחולי אצל הבוגר ואצל 

 הללו יושם דגש על גישות מחקריות.

לתארים גבוהים המחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את הלימודים 

 בכל האוניברסיטאות בארץ. בפסיכולוגיה 

 מבנה הלימודים

-דובתוכנית  תומתנהלות לימוד שלוש שנכ עלמבוססת הלימודים תכנית  -מחלקתית-תכנית דו

להירשם לתוכנית לימודים עם כל אחת מהמחלקות בפקולטה  . סטודנט רשאינק"ז( 54מחלקתית )

תכניות לימוד משותפות עם מחלקות מפקולטות אחרות,  3למדעי הרוח והחברה. בנוסף, קיימות 

 שלהן קיים תהליך קבלה משותף:

 ניהול -פסיכולוגיה •

מדעי החיים בתכנית זו בנוסף לתנאי הקבלה לפסיכולוגיה, סטודנט חייב לעמוד  -יהפסיכולוג •

 בתנאי הקבלה של המחלקה למדעי החיים.

 סטטיסטיקה. -פסיכולוגיה •

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 לפסיכולוגיה מבוא 4 2 6 5 א+ב

 א+ב 

101-1-0079/0089 

*פסיכולוגיה  2 0 2 2 א

 1פיזיולוגית 

101-1-0059 

*פסיכולוגיה  2 0 2 2 ב

 2פיזיולוגית 

101-1-1071 

 101-1-0049 **מבוא לסטטיסטיקה 3 2 5 3 א

***יסודות פילוסופיים  2 0 2 2 ב

 של מדע הפסיכולוגיה

101-1-0012 

 101-1-0069 **הסקה סטטיסטית 3 2 5 3 ב
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סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

יש ללמוד את שני חלקי הקורס ברצף על מנת לסיים חובות פסיכולוגיה פיזיולוגית. יש להירשם עצמאית  *

 לכל סמסטר.

 נק"ז** תרגול פעם בשבועיים. סטודנטים שלמדו את הקורסים של סטטיסטיקה בכלכלה יקבלו פטור ללא 

בפסיכולוגיה עבור קורסי סטטיסטיקה של פסיכולוגיה וילמדו קורסי בחירה אחרים במקומם. הקורס מלווה 

 בשעת מעבדה המועברת באופן מקוון.

 פטורים מיסודות פילוסופיים במחלקה לפסיכולוגיה. 19.1.0129*** תלמידי קוגניציה שלוקחים את הקורס 

 

 

 ב' -תנאי מעבר משנה א' ל

 .65לפחות בקורסי חובה שנה א' וממוצע מינימום  56ציון 

תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר יוכל לאחר אישור של וועדת הוראה מחלקתית לחזור פעם אחת 

 בלבד על לימודי שנה א'. תלמיד זה יהיה במעמד של שנה א' ולא יוכל ללמוד קורסים מתקדמים.

 

 

 שנה ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 101-1-0027 ניסויית פסיכולוגיה* 2 0 2 2 א'
*מתודולוגיה  2 0 2 2 ב'

 בפסיכולוגיה ניסויית
101-1-0041 

 101-1-0103 תפיסה וקוגניציה 2 0 2 2 א'

רגרסיה ושיטות ניתוח  2 1 3 3 א'

 רב משתניות

101-1-0189 

 101-1-0067 התפתחותיתפסיכולוגיה  3 1 3 3 א
 101-1-0037 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 ב

 101-1-0139/0149 פסיכופתולוגיה א'+ב' 4 0 4 4 א+ב
 101-1-0117 **פסיכולוגיה ארגונית 2 0 2 2 א

*יש ללמוד את שני חלקי הקורס ברצף על מנת לסיים את חובות פסיכולוגיה ניסויית. יש להירשם עצמאית לכל 

 סמסטר.

ניהול, כאשר בסמסטר ב' הם צריכים לקחת את הקורס "מאקרו" –לסטודנטים מתכנית פסיכולוגיה רק **חובה 

 הניתן דרך המחלקה לניהול. הקורס יכול להילמד כקורס בחירה על ידי שאר הסטודנטים של פסיכולוגיה.

אשכול של קורסים קורסים מתוך  2*שימו לב שבנוסף לקורסי החובה המופיעים בטבלה, עליכם ללמוד 

בשנה ב' או ג'(. בכל שנה, המחלקה תפרסם את רשימת הקורסים אשר נמצאים באשכול לאותה )קוגניטיביים 

נק"ז. ניתן לקחת יותר משני קורסים מהאשכול וללמוד אותם כקורסי  4סך הכל  –שנה. חובה ללמוד שני קורסים 

 בחירה )על בסיס מקום פנוי(.
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 ג -תנאי מעבר משנה ב' ל

סטודנט שלא שנתי.  65, וממוצע מינימום שנה ב' כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  56ציון 

השנייה, לא יוכל להמשיך את לימודיו  ( עד סוף השנה ביסיים אנגלית ברמת פטור )מתקדמים 

 .במחלקה

 

 

 

 

 

 

 
 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים/ סדנאות

 מס' הקורס שם הקורס שעות תרגולשעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר
 101-1-0098/0108 אישיות 4 2 6 4 א+ב

  סדנא 2-4 0 2-4 2-4 א ו/או ב

 לשנה ג' סדנאות

אחת. הרישום לסדנאות הוא על בסיס הגרלות, הנערכות פעם בשנה )בקיץ( עבור  סדנאלמוד ל חובה

כל הסטודנטים העולים לשנה ג'. הרישום הוא על בסיס הגרלות מכיוון שישנן סדנאות שבהן 

הביקוש עולה על מספר המקומות המוצעים. שימו לב: על כל סטודנט שסיים שנה ב' להשתתף 

סדנאות סמסטר א', הן לסדנאות סמסטר ב' והן לסדנאות בהגרלה. ההגרלה מתייחסת הן ל

 השנתיות. כל סטודנט יוגרל לסדנא אחת.

 ג':  -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים ב' ו

נק"ז מתוך קורסים במחלקה לפסיכולוגיה. רשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל  54-השלמה ל

 שנה במועדי הייעוץ וההרשמה לקורסים.

 

 הערות:

שר פיצל/ה את לימודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות של תלמיד/ה א .א

 השנתון המקורי בו החל/ה את לימודיו/ה בפועל באוניברסיטה.

הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הנו קורס המהווה דרישת קדם לכל יתר  –קורסי קדם  .ב

טיסטית" הקורסים הנלמדים במחלקה. הקורסים: "מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סט

 ו"פסיכולוגיה ניסויית" הנם קורסים המהווים דרישת קדם לכל הסדנאות בפסיכולוגיה.

על פי החלטת המל"ג,  סטודנט.ית שהחל את לימודיו.ה בשנת תשפ"ב והלאה,  -קורסים באנגלית

ב מתוכם, קורס אחד יכול להיות "אנגלית מתקדמים . נדרש.ת ללמוד שני קורסים בשפה אנגלית

הנק"ז  2על הקורס להיות בהיקף של ים, השני יהיה קורס תוכן מתוך תוכנית הלימוד ,"והקורס

  .לפחות

סטודנט.ית שפטור.ה מאנגלית כשפה זרה )אנגלית מתקדמים ב(, חייב.ת ללמוד שני קורסי תוכן 

  .באנגלית מתוך תוכנית הלימודים
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 באנגלית. ויינתנלקראת תקופת הרישום, המחלקה תפרסם את רשימת קורסי הבחירה אשר  .ג

בנוסף, קורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו התחום )למשל, הקורס 

 "פסיכולוגיה התפתחותית" הנו קורס קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו'(.

 ציון שיפור

סטודנט יהיה רשאי לחזור על קורס אחד במהלך התואר אף אם לא נכשל בו ובכפוף לתנאים 

 הבאים:

הציון הקובע בקורס שנלמד פעם נוספת הוא הציון האחרון גם אם הוא נמוך יותר מהציון  .א

 שהושג בפעם הראשונה.

סטודנט הבוחר לחזור על קורס חייב לעמוד בכל הדרישות והמטלות של הקורס, כולל  .ב

 תרגילים, עבודות ובחינות.

ן קורס זה לקורסים סטודנט הבוחר לחזור על קורס אחראי לוודא כי אין חפיפה בשעות בי .ג

 אחרים אליהם הוא רשום. במידה ויש חפיפה עליו לדאוג למתן אישור חפיפה משני המרצים.

על הסטודנט לקחת בחשבון שחזרה על קורס יכולה להוביל לחפיפה במועדי המבחנים ומעצם  .ד

  זאת לצורך במועדים מיוחדים.

 

 נוהל השתתפות במחקר

ודנטים משום שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר השתתפות במחקר הינה חשובה עבור הסט

 הפסיכולוגי מזווית הראיה של הנבדקים.

שעות כנבדק במחקרים במהלך שנת הלימודים הראשונה  12-כל סטודנט במחלקה רשאי להשתתף ב

 שלו.

 נקודות בציון הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה". 5שעות תזכה בבונוס של  12השלמת 

 

 ג' בלבד-קורסים לתלמידי שנה ב' –התמקדות במחקר 

מספר קורסים במחלקה מאפשרים לתלמידים/ות להשכיל ולהתמחות בנושאי המחקר הספציפיים 

בהם עוסקים החוקרים במחלקה. בקורסים אלו, הסטודנטים קוראים מאמרים עדכניים ומרכזיים 

בתחום, ולרוב גם בתחום מחקר ספציפי, משתתפים בדיונים בכיתה על אודות הסוגיות המרכזיות 

מתנסים בעבודת מחקר מעשית בתחום ובכתיבה מדעית. בקורסים אלו הסטודנטים משתלבים 

 בפרויקטים מחקריים הנערכים במחלקה, והוגים מחקרים כאלו בעצמם.

כדי להירשם לקורסים מסוג זה, יש לפנות ישירות למרצה או להיענות להזמנות אימייל שמרצים 

ניתן ללמוד עד כירות. המרצה תסביר לסטודנטים לאיזה קורס להירשם. שולחים לעיתים דרך המז

 נק"ז בקורסי ההתמקדות במחקר. 4

תנאי קדם להשתתפות בקורס התמקדות במחקר: תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר א' ובתנאי 

 שבמקביל הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית".

 .באישור המרצה הרישום לקורס מחקר והתמקדות במחקר מותנה
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כמות המקומות בקורסים המודרכים פחותה מכמות הסטודנטים. לא כל סטודנט יתקבל לקורס 

התמקדות במחקר. תנאי הקבלה משתנים ממעבדה למעבדה. את תקנות קורסי ההתמקדות במחקר 

 ניתן למצוא באתר המחלקה.

 :תואר שני בפסיכולוגיהלימודי מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ל

 עם דגש על המגמות הקליניות -לפסיכולוגיה –בחן לתארים מתקדמים )מתא"ם( מ

 ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.-ניתן על

 ן/אפשר השוואה בין הישגיהםמתקדמים. הוא מ קריטריון אחיד לקבלה ללימודים מהווה המבחן 

בכל המוסדות המעניקים כיום  ות/מחקריות של המועמדים-הלימודיים והמיומנויות הלימודיות

 תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות.

 תואר הראשון.בלתואר שני על סמך הידע הנלמד  ות/תלמידים מיוןמטרת המבחן לסייע ב

פרקים נפרדים: ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת הבנה ולמידה  שניהמבחן מורכב מ

 מתוך מאמרים פסיכולוגיים.

יעתכם, מזה מספר שנים שהקבלה לתואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון אינה ליד

דינו לצורך קבלה כמי  87)קרי, מי שהממוצע שלו גבוה מ  87מתחשבת בממוצע ציונים העולה על 

 (.87שהממוצע שלו הוא 

 פסיכוביולוגיה: תכנית בשיתוף הפקולטה למדעי הטבע

 התכנית. לפסיכולוגיה ולמחלקה לביולוגיה למחלקה הינה משותפת התוכנית פסיכוביולוגיה

 החפיפה ולתחומי ובפסיכולוגיה בביולוגיה איתן בסיס לקבל המעוניינים לסטודנטים מיועדת

ביניהם בדגש על מדעי המוח. התוכנית כוללת מספר קורסים ייעודיים לשילוב של פסיכוביולוגיה 

 יוכלו שמסיימיה כך בנויה יה או מדעי החיים. התכניתשאינם ניתנים לסטודנטים בפסיכולוג

פסיכולוגיה( ובמיוחד בתחום  או התחומים )ביולוגיה משני בכל אחד מתקדמים בלימודים להמשיך

  מדעי המוח.

  גבוהה להשכלה המועצה ידי על מאושרת התכנית

 B.Sc. in Psychobiology  -בפסיכוביולוגיה  .B.Sc  :הניתןם התואר ש

 
מחלקתיות -ת בניגוד לכל שאר התוכניות הדונקודו 132.25 לימודי התואר עמוסים וכוללים

 נקודות. תוכנית הלימודים מורכבת מ: 120הכוללות רק 
-נקודות בחירה )חלקן בחירת 13נקודות חובה בביולוגיה,  63.25נקודות חובה בפסיכולוגיה,  54

ברמת  נקודות אנגלית 2או ביולוגיה, ו /חובה בין קורסים מוגדרים מראש( בפסיכולוגיה ו
 )לתלמידים אשר אינם פטורים על פי מבחן הפסיכומטרי(. מתקדמים ב'

 לפרוט מלא של קורסי החובה והבחירה בתכנית אנא בדקו את שנתון הפקולטה למדעי הטבע.
 )ביולוגיה(. 205)פסיכולוגיה( ו  101רכיבי לימוד:  2-*סטודנט יהיה רשום ל

 

 דו מחלקתית פסיכולוגיה ופיסיקה בשיתוף הפקולטה למדעי הטבעבתוכנית 

 נק"ז בפיסיקה.  90נק"ז לפי תחום דו מחלקתי בפסיכולוגיה ועוד  54הסטודנטים ילמדו 

 התואר שיוענק לסטודנטים:

 B.Aבפסיכולוגיה 

 B.Scבפיסיקה   

 ודנטים:בתוכנית דו מחלקתית פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה והמח התואר שיוענק לסט
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 B.Aבפסיכולוגיה 

 B.Scבקוגניציה ומח. 

 

 בתוכנית דו מחלקתית פסיכולוגיה ומדעי המחשב התואר שיוענק לסטודנטים:

  B.A בפסיכולוגיה 

B.Sc במדעי המחשב 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 (102)סימן מחשב  

 מטרת הלימודים

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נועדו להקנות כלים תיאורטיים ומתודולוגים 

לחקר החברה על שלל היבטיה: מבנה החברה, תרבותה, יחסי כוח ושליטה, קבוצות חברתיות, 

פערים חברתיים, ותהליכי שינוי חברתי. הקורסים השונים מעניקים מיומנויות מחקריות וכלים 

דו להסביר ולפרש מבנים ותהליכים חברתיים באופן כללי ובחברה הישראלית מושגיים שנוע

 בפרט. 

תכנית הלימודים מאפשרת לבוגריה להמשיך בלימודי מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בארץ 

 ובחו"ל, או להשתלב בעולם העבודה עם תואר בוגר.

 מבנה הלימודים

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה      

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

שעת 
 מעבדה

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 סמסטר נקודות

102.1.0118 
102.1.0128 

יסודות 
 הסוציולוגיה

2 
2 

1 
1 0 3 

 א'+ב' 5 3

102.1.0098 
102.1.0108 

מבוא 
 לאנתרופולוגיה

2 
2 

1 
1 0 3 

 א'+ב' 5 3

129.1.1021 
129.1.1721 

מבוא לשיטות 
מחקר כמותיות 
 במדעי החברה

 א'+ב' 6 6  2 4

 ב' 2 2 0 0 2 כתיבה אקדמית 102.1.0308

XXXX*.102.1 ב' 2 0 0 0 2 *קורס בחירה 

תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שנה א', או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות כאילו *  

 החל/ה את לימודיו/ה בשנה בה סיים/מה את לימודי שנה א'.

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א'. 56ציון   .1

 לפחות, הכולל את כל קורסי שנה א'. 70ציון ממוצע משוקלל  .2

תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הנדרש לעיל, רשאי/ת לחזור פעם אחת בלבד על קורס  .3

השנה בה סיים/מה החובה בו צבר/ה כישלון, וזאת בשנת הלימודים העוקבת את 

 לראשונה קורסי שנה א'. תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שנה א'.

 כישלון בקורס חובה בשנה א' אינו מאפשר מעבר לשנה ב'. .4

 כישלון בשני קורסי חובה, או כישלון חוזר בקורס יגרור הפסקת לימודים אקדמית.
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 שנה ב'

 קורסי חובה ובחירה

סה"כ  סה"כ שעות תרגולשעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 סמסטר נקודות

102.1.0019 
 2 החברה הישראלית 102.1.0029

2 
2 
2 

4 
4 

 
 א'+ב' 6

שיטות מחקר  102.1.0149
 א' 3 4 2 2 איכותניות

שיטות מחקר  102.1.0017
 ב'/א' 4 4 2 2 כמותיות

XXXX.102.1 

*קורס בלימודים 
 אזוריים

חובה ללמוד לפחות 
 קורס אחד

 ו/או ב'א'  2 2 - 2

XXXX.102.1 

 קורסי בחירה
השלמת קורסי בחירה 

-נק"ז בשנים ב' ו 54-ל
ג'. קריאה מודרכת/ 

 מחקר מודרך

 א' ו/או ב'    

 

 קורס אזורי מתמקד בחברות מחוץ לחברה הישראלית.*

 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 שנה ב'. כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  56ציון  .1

 לכל הפחות הכולל את כל הקורסים שנלמדו בשנה ב'. 65ממוצע משוקלל  .2

תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הנדרש לעיל, רשאי/ת לחזור פעם אחת בלבד על קורס  .3

החובה בו צבר/ה כישלון, וזאת בשנת הלימודים העוקבת את השנה בה סיים/מה 

 לראשונה קורסי שנה ב'. תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שנה ב'.

 רס חובה בשנה ב' אינו מאפשר מעבר לשנה ג'.כישלון בקו .4

 כישלון בשני קורסי חובה, או כישלון חוזר בקורס יגרור הפסקת לימודים אקדמית.
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 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 2 1 3 2.5 א'
תיאוריות 
 סוציולוגיות

102.1.348 

 2 1 3 2.5 א'
תיאוריות 

 אנתרופולוגיות
102.1.100 

 4  4 4 א'+ב'
 סמינר

יש לבחור 
 סמינר אחד

XXXX.102.1 

     א' ו/או ב'

קורסי בחירה 
 שנה

השלמת קורסי 
 54-בחירה ל

נק"ז בשנים ב' 
ג'. קריאה -ו

מודרכת/ 
 מחקר מודרך

XXXX.102.1 

 
 ג'-קורסים לתלמידי שנה ב' -התמקדות במחקר 

 
 .4590449/0102.1מודרכת, מס' קריאה 

 .4390429/0102.1מחקר מודרך, מס' 
 

במחלקה מאפשרים לתלמידים להשכיל ולהתמחות בנושאי המחקר הספציפיים בהם עוסקים 

החוקרים במחלקה. הסטודנטים קוראים מאמרים עדכניים ומרכזיים בתחום מחקר ספציפי 

אודות הסוגיות המרכזיות בתחום ולרוב גם מתנסים בעבודת מחקר מעשית בתחום ובכתיבה 

קטים מחקריים הנערכים במחלקה, והוגים מחקרים כאלו מדעית. הסטודנטים משתלבים בפרוי

בעצמם.  כדי להירשם להנחיה מסוג זה, יש לפנות ישירות למרצה או להיענות להזמנות אימייל 

שמרצים שולחים לעיתים דרך המזכירות. המרצה יסביר/תסביר לסטודנטים לאיזה סוג הנחייה 

נקודות זכות אלה מחליפות תמקדות במחקר. נקודות זכות בלימודי ה 4להירשם. ניתן ללמוד עד 

כמות המקומות בקורסים המודרכים פחותה מכמות הסטודנטים. נקודות זכות של קורסי בחירה. 

 לא כל סטודנט יתקבל להתמקדות במחקר.

 תיקון ציון

 ולשם כך מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ה לעשות זאת: שנכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

 השתתפות הראשונה בקורס הנדון.רק בשנה העוקבת לאחר ה .א

 יש ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ולעמוד בכל חובותיו.  -קורס שנתי  .ב

 רק בקורס אחדומבקש/ת לשפר הציון יכול/ה לעשות זאת  שלא נכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

הגלם  ציוני   ב' לעיל. -במהלך לימודי התואר. החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים א'

בקורסי חובה ובחירה של תואר ראשון עשויים, במידת הצורך, להיות מתוקננים לפי מדיניות 

      המחלקה.

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 מחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתיה

 (128)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

ואנושיות, בפיזורן במרחב וביחסי הגומלין מדע הגאוגרפיה עוסק במיקום תופעות פיזיות 

שביניהן. במסגרת זו הגאוגרפיה עוסקת בזיהוי, תיאור, סיווג, מדידה, מיפוי וניתוח תופעות אלה 

זאת תוך שילוב ידע מתחומי לימודי סביבה, לימודים עירוניים  .בצורה שיטתית וניסיונית

לתלמידים ידע בסיסי בגאוגרפיה על מטרת הלימודים הכללית היא להקנות וגאואינפורמטיקה. 

כל ענפיה, ולפתח הבנה ויכולת ניתוח של תהליכים מרחביים. התכנית מאפשרת התמקדות 

תחומית כבר במסגרת התואר הראשון )לימודים לתואר בוגר( במטרה להגיע להתמחות נושאית 

 ממוקדת במסגרת לימודי התואר השני )לימודים לתואר מוסמך(.

 מבנה הלימודים

o תכנית חד מחלקתית 

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 נק"ז( 108חד מחלקתי ) –תכנית הלימודים

מחלקתית ניתן להתרכז בנושאים הבאים: לימודי סביבה, -במסגרת תכנית הלימודים החד

 לימודים עירוניים וגאואינפורמטיקה.

 

 * קורסי בחירה מחוץ למחלקה יאושרו ע"י ראש התחום. 

 בלבד.** תחום נושא לא מופיע ברישומי האוניברסיטה, היא לצרכי ביקורת קורסים 

  

 **תחום נושא
חובת 

 מח'

 התמחויות

סמינר  

 בתחום
 סה"כ

חובה 

 תחומית

בחירה 

 בתחום

 108 4 34 14 56 לימודי סביבה

 108 4 34 14 56 לימודים עירוניים

 108 4 27 21 56 גאואינפורמטיקה*
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 נושאי הלימודים

 

 לימודי סביבה

ההשפעה האנושית על כדור הארץ הגיעה לשיא ומשבר אקולוגי ושינויי אקלים העומדים בפתח. 

בנושאי לימודי סביבה נלמד על האתגרים הצפויים לאדם ולטבע בעשורים הקרובים ועל דרכי 

רו השתלבות בלימודים ההתמודדות עמם. בוגרי התכנית יירכשו ידע ומיומנויות אשר יאפש

לתארים מתקדמים ובמערך קבלת ההחלטות שיעצבו את פני כדור הארץ והיושבים בו בדורות 

 הבאים. 

 

 לימודים עירוניים

ממגוון גדול של היבטים.  –העיר וסביבותיה   -בגאוגרפיה אנושית מתמקד בהבנת הסביבה הבנויה 

בלו כלים לניתוח תופעות חברתיות, כלכליות התלמידים יכירו תהליכי התפתחות ושינוי בערים ויק

ופוליטיות. דגש מיוחד ניתן לנושאים של קיימות סביבתית וחברתית ולניתוח טביעת הרגל 

האקולוגית של ערים ומקומות יישוב. בנוסף, הלימודים מקנים היכרות מעמיקה עם מערכות תכנון 

רונית ושילוב חברתי של מגוון ערים, תכנון תחבורה, נושאים של צדק חברתי במדיניות העי

 אוכלוסיות. 

 

 גאואינפורמטיקה

הלימודים בנושאי גאואינפורמטיקה מהווים חשיפה לעולם המורכב של מדעי הנתונים המרחביים. 

מטרת תכנית הלימודים היא להציג בפני הסטודנטים את שאלות היסוד של הגאואינפורמטיקה 

לת אנליטית ומושגים בסיסיים בתחום וכן ללמד אותם כתחום מדעי ניסויי ולהקנות להם ידע, יכו

את כלי פיתוח הקוד ולחשוף את היישומים השונים של הגאואינפורמטיקה במשק הישראלי 

 והעולמי.  

 שנה א'

 קורסי חובה

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
תרגו

 ל
 מס' הקורס שם הקורס שעות

 128-1-0155 סביבה ומרחב -מבוא לחברה 4  4 4 א' 
 128-1-1021 סטטיסטיקה א' 2 2 4 3 א' 

יתקיים 
 128-1-1111 כלכלה לגאוגרפים 2  2 2 א' בתשפ"ד

 128-1-0139 מבוא למדעי כדור הארץ 4  4 4 ב' 
יתקיים 
 128-1-1061 מבוא לעולם עירוני 4  4 4 א' בתשפ"ד

 128-1-1691 סטטיסטיקה ב' 2 2 4 3 ב' 
 128-1-0105 לגיאואינפורמטיקהמבוא  3 2 5 4 א' 
 128-1-0135 1מתמטיקה לגיאוגרפים  2 2 4 2 א' 
 128-1-0138 2מתמטיקה לגאוגרפים  2 2 4 2 ב' 

יתקיים 
 128-1-0023 כימיה לגאוגרפים 2   2 ב' בתשפ"ד

 128-1-0027 פיזיקה לגאוגרפים 2   2 ב' 
 128-1-0108 כתיבה מדעית 2   2 ב' 
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 בנושאיםקורסי חובה 

 גאואינפורמטיקה

 מס' הקורס שם הקורס שעות נק"ז
מדע נתונים  4 4

 למתקדמים
128-1-0167 

מעבדה בשיטות  4 4
 ממ"ג

128-1-0140 

 R 128-1-0162תכנות מרחבי  3 3
3 3 SQL 128-1-0145 

ניתוח מערכות  3 3
 JAVAמידע/

128-1-0148 

 

 
 לימודי סביבה

 מס' הקורס שם הקורס שעות נק"ז
 128-1-0211 מעבדה בקרקע 4 4
מבוא  3 3

 לגאומורפולוגיה
128-1-1051 

מבוא למדיניות  3 3
 וסביבה

128-1-0090 

מבוא  2 2
 להידרולוגיה

128-1-1261 

תסקירי השפעה  2 2
 על הסביבה

128-1-1951 

 206-1-7011 מבוא לגאולוגיה 3 3
 128-1-0069 כימיה-ביוגאו 2 2

 

 לימודים עירוניים

 מס' קורס שם הקורס שעות נק"ז
תיאוריות בחקר  4 4

 -יחסי תרבות 
 מרחב

128-1-2141 

תכנון עיר ואזור  2 2
 א'

128-1-2801 

גאוגרפיה של  3 3
 תחבורה

128-1-0210 

מבוא לקיימות  2 2
 עירונית

128-1-0100 

 128-1-0371 סדנת מחקר 4 4
 * קורסי החובה בנושאים יינתנו לסירוגין. יש לעקוב אחר תכנית הלימודים. 

 תנאי מעבר

בכל ( ובתנאי ש3)ראה סעיף  בכל קורסי החובה המחלקתיים 70תנאי המעבר לשנה ב' יהיה ממוצע 

 (.בציון סופי 60 מינימוםבבחינה ו 56 מינימוםציון עובר )התלמיד  השיגאחד מקורסי החובה 

בשנה א' ושממוצע ציוניו המשוקלל  באחד או יותר מקורסי החובה המחלקתייםסטודנט שנכשל  .א

ים בהם נכשל בשנה ב'. במקביל ילמד את קורסי החובה לחזור על הקורס, יהיה חייב 70-גבוה מ

של שנה ב', כמתחייב. התלמיד יוכל לבחור בתחום לימודיו ולהשתתף בקורסי ההתמחות )חובה 

קדם לתחום הלימודים  -בתנאי שקורסי החובה בהם נכשל אינם מהווים תנאי קרו/או בחירה 

 הנבחר ו/או לכל אחד מקורסי ההתמחות )חובה ו/או בחירה(.
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 60וממוצע ציוניו המשוקלל הכולל הוא בין  באחד מקורסי החובה המחלקתייםסטודנט שנכשל  .ב

 בשנה ב', ויהיה חייב לחזור על הקורס בו נכשל. קורסי חובה בלבדיורשה ללמוד  70-ל

 יופסקו לימודיו 70-וממוצע ציוניו המשוקלל הכולל נמוך מ בשני קורסי חובהסטודנט שנכשל  .ג

ולא יוכל לחזור על שנה א'. שנתיים לאחר הפסקת לימודיו רשאי יהיה הסטודנט להרשם שנית 

 ון.למחלקה בתנאי שיעמוד בכל דרישות הקבלה של אותו שנת

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר תנאי קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

סטטיסטיקה 
 א'+ב'

מבוא למדע  4 - 4 4 א'
 הנתונים

*יינתן בשפה 
 האנגלית

128-1-1241 

מבוא למדעי  4  4 4 ב' 
 הסביבה

128-1-0039 

מבוא  4 - 4 4 ב' 
לפוליטיקה 

 ומרחב

128-1-2001 

מבוא לחישה  4  4 4 א' 
 מרחוק

128-1-0095 

תולדות  2  2 2 ב' 
המחשבה 

 בגאוגרפיה

128-1-1281 

שיטות מחקר  2  2 2 ב' 
 איכותניות

128-1-0180 

מבוא למדעי  3  3 3 א' 
 הקרקע

128-1-0110 

 תנאי מעבר

המעבר לשנה ג', אך ציון עובר בכל הקורסים. אי מילוי התנאי בקורס אחד אינו חוסם את  .א
 הסטודנט חייב לחזור על הקורס בשנה ג'.

 בכל הקורסים. אי מילוי התנאי חוסם מעבר לשנה ג'. 65ציון ממוצע מינימאלי של   .ב

 השלמת כל חובות שנה ב' )כולל תרגילים(. .ג

 הצלחה בכל קורסי המבוא של שנה ב' היא תנאי להשתתפות בסמינר. .ד
 

 

 

 שנה ג'

 סמינר

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 128 סמינר  2  2 2 א'

 128 סמינר  2  2 2 ב'
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 נק"ז( 80מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

במסגרת תכנית הלימודים המחלקה הראשית ניתן להתמקד בנושאים הבאים: לימודי סביבה, 

 לימודים עירוניים וגאואינפורמטיקה. 

 חובת תחום 
 מח'

סמינר  התמחויות
 בתחום

 סה"כ

חובה 
 תחומית

בחירה 
 תחומית

 80 4 14 10 52 לימודי סביבה
 80 4 14 10 52 לימודים עירוניים
 80 4 8 16 52 גאואינפורמטיקה

 * תחום נושא לא מופיע ברישומי האוניברסיטה, היא לצרכי ביקורת קורסים בלבד.

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 

 

 תנאי מעבר:

 כמפורט בתנאי המעבר בתכנית החד מחלקתית  שנה א'.

 שנה  ב' 

 סה"כ נקודות סמסטר הערה
סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 4  4 4 א' 
 סביבה -לחברה מבוא

 ומרחב
128-1-0155 

 128-1-1021 'א סטטיסטיקה 2 2 4 3 א' 
 128-1-1111 לגאוגרפים כלכלה 2  2 2 א' יתקיים בתשפ"ד

 128-1-0139 הארץ כדור למדעי מבוא 4  4 4 ב' 

 128-1-1061 עירוני לעולם מבוא 4  4 4 א' יתקיים בתשפ"ד
 128-1-1691 'ב סטטיסטיקה 2 2 4 3 ב' 

 3 2 5 4 א' 
 מבוא

 לגיאואינפורמטיקה
128-1-0105 

 128-1-0135 1 לגיאוגרפים מתמטיקה 2 2 4 2 א' 
 128-1-0138 2 לגאוגרפים מתמטיקה 2 2 4 2 ב' 

 128-1-0023 לגאוגרפים כימיה 2   2 ב' יתקיים בתשפ"ד
 128-1-0027 לגאוגרפים פיזיקה 2   2 ב' 
 128-1-0108 מדעית כתיבה 2   2 ב' 

סה"כ  סמסטר תנאי קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

סטטיסטיקה 
 א'+ב'

 הנתונים למדע מבוא 4 - 4 4 א'
 האנגלית בשפה יינתן*

128-1-1241 

 128-1-0039 הסביבה למדעי מבוא 4  4 4 ב'' 
 128-1-0095 מרחוק לחישה מבוא 4  4 4 א' 

 128-1-1281 בגאוגרפיה המחשבה תולדות 2  2 2 ב' 

 128-1-0180 איכותניות מחקר שיטות 2  2 2 ב' 
 128-1-0110 הקרקע למדעי מבוא 3  3 3 א' 
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 קורסי חובה

 תנאי מעבר

 כמפורט בתנאי המעבר בתכנית החד מחלקתית שנה א'.

 שנה ג'

 סמינר

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות תרגול סה"כ שעות

 128 *סמינר   2 2 א'

 128 *סמינר   2 2 ב'

  *את עבודת הסמינר בשנה ג' יש לכתוב בתחום ההתמחות.

 

 בנושאיםקורסי חובה 

 גאואינפורמטיקה

 מספר הקורס שם הקורס שעות נק"ז
 128-1-0167 מדע נתונים למתקדמים 4 4
מעבדה  4 4

 בגיאואינפורמטיקה
128-1-0140 

 R 128-1-0162תכנות מרחבי  3 3
בסיסי נתונים טבלאיים ו  3 3

sql 

128-1-0145 

ניתוח מערכות  3 3
 JAVAמידע/

128-1-0148 

 

 לימודי סביבה

 מספר קורס שם הקורס שעות נק"ז
 128-1-211 מעבדה בקרקע 4 4
 128-1-1051 מבוא לגאומורפולוגיה 3 3
 128-1-90 מבוא למדיניות וסביבה 3 3
 128-1-1261 מבוא להידרולוגיה 2 2
תסקירי השפעה על  2 2

 הסביבה
128-1-1951 

 128-1-0069 כימיה-מעבדה בביו גאו 2 2
 

 לימודים עירוניים

 מספר קורס שם הקורס שעות נק"ז
תיאוריות בחקר יחסי  4 4

 מרחב -תרבות 
128-1-0157 

 128-1-2801 תכנון עיר ואזור א' 2 2
 128-1-1411 גאוגרפיה של תחבורה 3 3
מבוא לקיימות  3 3

 עירונית
128-1-100 

 * קורסי החובה התחומיים יינתנו לסירוגין. יש לעקוב אחר תכנית הלימודים. 
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  נק"ז( 54) -מחלקתית -תכנית דו

בתכנית זו ניתן  נק"ז. 54תכנית זו מאפשרת לסטודנט ללמוד במחלקה נוספת בהיקף זהה של 

 להתמקד בנושאים לימודיים עירוניים, גאואינפורמטיקה ומדעי החיים.

נק"ז נוספות להשלמת  8 -ונק"ז.  46-קורסי החובה המחלקתיים בתכנית המשולבת יסתכמו ב

 נק"ז. 4ישתתף הסטודנט בסמינר בהיקף של  התואר יבחרו מתוך ההתמחויות. בשנה ג'

עבודת הסמינר בשנה ג' תיכתב באחד מהתחומים לפי בחירת הסטודנט. מותנה במספר המקומות 

 .הפנויים בסמינר

כל התלמידים הלומדים במסלול דו עם המחלקות ניהול וחינוך ילמדו את הקורסים בשיטות מחקר 

 כמותיות במחלקה לניהול.

 

 

 שנה  ב' 

 י חובהקורס

סה"כ  סמסטר תנאי קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

סטטיסטיקה 
 א'+ב'

 הנתונים למדע מבוא 4 - 4 4 א'
 האנגלית בשפה יינתן*

128-1-1241 

 128-1-0039 הסביבה למדעי מבוא 4  4 4 ב'' 
 128-1-2001 ופוליטיקה למרחב מבוא 4  4 4 ב' 

 128-1-1281 בגאוגרפיה המחשבה תולדות 2  2 2 ב' 

 128-1-0180 איכותניות מחקר שיטות 2  2 2 ב'' 

 שנה ג'

 סמינר

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס

 128 *סמינר   2 2 א'

 128 *סמינר   2 2 ב'

 

 

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 128-1-0155 ומרחב סביבה -לחברה מבוא 4  4 4 א' 
 128-1-1021 'א סטטיסטיקה 2 2 4 3 א' 

יתקיים 
 128-1-1111 לגאוגרפים כלכלה 2  2 2 א' בתשפ"ד

יתקיים 
 128-1-1061 עירוני לעולם מבוא 4  4 4 א' בתשפ"ד

 128-1-1691 'ב סטטיסטיקה 2 2 4 3 ב' 
 128-1-0105 לגיאואינפורמטיקה מבוא 3 2 5 4 א' 
 128-1-0135 1 לגיאוגרפים מתמטיקה 2 2 4 2 א' 

יתקיים 
 128-1-0023 לגאוגרפים כימיה 2   2 ב' בתשפ"ד

 128-1-0108 מדעית כתיבה 2   2 ב' 
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 נק"ז( 54ותיירות / כלכלה )תכנית דו מחלקתית בגאוגרפיה עם המחלקות לניהול/מלונאות 

, לימודים חדשה בשיתוף המחלקות לניהול  מחלקתית ניתן ללמוד תכנית -במסגרת הלימודים הדו

וכלכלה. התכנית החדשה תאפשר לסטודנטים מהמחלקות הללו ללמוד לתואר מלונאות ותיירות 

עירוני, ניהול  הבאים: ניהול סביבתי, ניהול נושאיםראשון דו מחלקתי עם גאוגרפיה באחד מה

 וגאואינפורמטיקה.

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"
כ 

 שעות

שעות 
תרגו

 ל
 מס' הקורס שם הקורס שעות

 128-1-0169 שינויי אקלים  2  2 2 א' 

 2  2 2 ב' 
 ביוגאוכימיה 

 

128-1-0069 

 128-1-0209 אנרגיה וסביבה  3  3 3 ב' 

 3  3 3 א' 

 הקרקע  ימבוא למדע

 
128-1-0110 

 3  3 3 ב' 
 לה כהקרקע כמשאב מת

 

128-1-0177 

יתקיים 
 128-1-1261 מבוא להידרולוגיה 2  2 2 א' בתשפ"ד

 1-1-9201 הידרומאורולוגיה 3  3 3 א' 

 128-1-0033 מיקרו אקלים ותכנון עירוני  4  4 4 א' 

 128-1-0048 מבוא לבניה ירוקה במדבר 4  4 4 א' 

 3  3 3 ב' 
-מבט גאוגרפי על אדריכלות ביו

 אקלימית 
128-1-0189 

 128-1-0201 סביבתנות ואתיקה סביבתית  2  2 2 א' 

 128-1-0090 מבוא למדיניות וסביבה  2  2 2 א' 

 128-1-1951 תסקירי השפעה על הסביבה  2  2 2 ב' 

 128-1-1541 עיבוד תמונה בחישה מרחוק  3  3 3 ב' 

 3  3 3 א' 
 מכ"מ במדעי כדור הארץ שימוש 

 
128-1-1551 
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נק"ז במקום   28-31ילמדו רק חלק מקורסי החובה הכלל מחלקתיים בגאוגרפיה ) התכנית במסגרת

הנבחר )סביבה,  בנושאלמדו י"ז( נק 4"ז + סמינר נק 19-21"ז( ואת שאר הקורסים )בהיקף של נק 52

 לימודים עירוניים או גאואינפורמטיקה(. 

 meidadk@bgu.ac.il לפרטים נוספים על מסלול חדש זה ניתן לפנות במייל ל:

 

 :להלן פירוט קורסי החובה והבחירה

 

 ניהול סביבתיקורסים בנושא 

 נק"ז( 31) קורסי חובה

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
תרגו

 ל
 מס' הקורס שם הקורס שעות

 128-1-0155 ומרחב סביבה -לחברה מבוא 4  4 4 א'' 

 128-1-0039 הסביבה למדעי מבוא 4  4 4 ב' 
יתקיים 
 128-1-1061 עירוני לעולם מבוא 4  4 4 א' בתשפ"ד

 4  4 4 א' 
 בשפה יינתן – הנתונים למדעי מבוא

 128-1-1241 האנגלית

 128-1-0105 לגיאואינפורמטיקה מבוא 3 2 5 4 א' 
 128-1-0139 הארץ כדור למדעי מבוא 4  4 4 א' 

ייתקיים 
 128-1-0023 לגאוגרפים כימיה 2   2 ב' בתשפ"ד

 128-1-0108 מדעית כתיבה 2   2 ב' 

 

 נק"ז( 4קרקע )\ביוגאוכימיה\בחירה אחת מהמעבדות הפיזיות: מעבדה באקולוגיה

 נק"ז( בתחום הניהול הסביבתי  4סמינר )

 נק"ז( 19) קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 ניהול עירוניקורסים בנושא 

 נק"ז( 28) קורסי חובה

 4  4 4 א' 

 פייטון  -מבוא לתכנות מידע מרחבי

 128-1-0162 

mailto:meidadk@bgu.ac.il
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 נק"ז( 22קורסי בחירה )

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 128-1-2801 תכנון עיר ואזור א  2  2 2 ב'' 

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
תרגו

 ל
 מס' הקורס שם הקורס שעות

יתקיים 
 4  4 4 א' בתשפ"ד

 מבוא לעולם עירוני

 
128-1-1061 

 4  4 4 א' 
 מבוא לפוליטיקה ומרחב 

 

128-1-2001 

 128-1-0157  מרחב -תיאוריות בחקר יחסי תרבות  4  4 4 א' 

 128-1-0155 מבוא לחברה וסביבה  4  4 4 א' 

 3  3 3 א' 

 מבוא לגאואינפורמטיקה 

 
128-1-0105 

 4  4 4 א' 

* יינתן בשפה מבוא למדע הנתונים 

 האנגלית

 

128-1-2141 

 4  4 4 ב' 

מבוא למדעי -מבוא למדעי כדור הארץ או 

 הסביבה 

 

128-1-0139 
 או

128-1-0039 

 128-1-0108 כתיבה מדעית  2  2 2 ב' 

     א' וב' 

 נק"ז( 4סמינר )
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 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 128-1-0100 מבוא לקיימות עירונית  2  2 2 א' 

יתקיים 
 128-1-1411 גאוגרפיה של תחבורה  3  3 3 א' בתשפ"ד

 3  3 3 א' 

 אקלים ואנרגיה בתכנון הסביבה הבנויה 

 
128-1-0076 

 128-1-0033 מיקרו אקלים ותכנון עירוני  4  4 4 א' 

 2  2 2 א' 

 שינויי אקלים 

 
128-1-0169 

 4  4 4 א' 

 מבוא לבניה ירוקה במדבר 

 
128-1-0048 

 3  3 3 א' 

-מבט גאוגרפי על אדריכלות ביו

 אקלימית 

 

128-1-0189 

 2  2 2 א' 

 מרחבי -צדק חברתי

 
128-1-0087 

 

 ניהול וגאואינפורמטיקה  בנושא קורסים

 נק"ז( 31) קורסי חובה

 

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 128-1-0155 מבוא לחברה וסביבה  4  4 4 א' 

 128-1-0139 מבוא למדעי כדור הארץ   4  4 4 א' 

 128-1-0039 מבוא למדעי הסביבה  4  4 4 ב' 

יתקיים 
 128-1-0023  לגאוגרפים כימיה 2  2 2 ב' בתשפ"ד

 128-1-2141 מבוא למדע הנתונים  4  4 4 א' 
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 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 *יינתן בשפה האנגלית

 

 4  4 4 א' 

 מבוא לגאואינפורמטיקה 

 
128-1-0105 

יתקיים 
 4  4 4 א'' בתשפ"ד

 מבוא לעולם עירוני 

 
128-1-1061 

 2  2 2 ב' 

 כתיבה מדעית 

 
128-1-0108 

 4  4 4 ב' 

  מבוא לפוליטיקה ומרחב 

 
128-1-2001 

 

 נק"ז( בתחום גאואינפורמטיקה 4סמינר )

 נק"ז( 19) קורסי בחירה

 סמסטר הערה
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 4  4 4 ב'' 

  מעבדה בשיטות ממ"ג 

 
128-1-0140 

 4  4 4 ב' 
ניהול ועיבוד נתונים 

  למתקדמים 
128-1-0167 

 4  4 4 ב' 
מבוא לעיבוד מידע מרחבי 

- R  
128-1-0043 

 4  4 4 א'' 

 -בסיסי נתונים טבלאיים 

SQL   

 

128-1-0145 

 4  4 4 א' 
 -ניתוח מערכות מידע 

Java    
128-1-0148 
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מספר הסטודנטים מתואר ראשון שיכולים להשתתף בקורסים לתואר שני מוגבל ודורש אישור * 

 .ללימודיהם השלישית בשנה רקמהמרצה ומוועדת הוראה, 

 (סביבתי ופיתוח גאוגרפיה)ב.א.  עירוניים לימודים בנושא מחלקתי דו
 בתשתית המתמקדת תחומית-רב. א.ב תכנית, בישראל לראשונה, תציע עירוניים ללימודים התכנית

 בעלי ובוגרות בוגרים תכשיר התכנית. המודרנית העיר - זמננו בת האנושית ההחברה של המרכזית
 וסביבתיים תכנוניים, פוליטיים, כלכליים, חברתיים - היבטים במגוון, ביקורתית והבנה נרחב ידע
 מערכת כמו שונות עירוניות מערכות ולהבין לנתח יכולת בעלי יהיו הבוגרים. עיור תהליכי של

. ביניהן הקשרים ואת והתרבות הפנאי שירותי, והתחבורה התנועה, השירותים, המסחר, המגורים
 ותעסוקה מתקדמים בתארים ללימודים חזקה כתשתית מגוונים כלים לבוגריה תעניק התוכנית

 . בתחום
 

 התכנית מטרות
 העירונית; הבנה החברה ומאפייני הערים התפתחות על ותיאורטי היסטורי ידע :לבוגריה להקנות

 ניתוח תרבות; כלי, הגירה, דיור, מסחר, ותחבורה תנועה, כלכלה – עירוניים תהליכים של מעמיקה
 ציבורית מדיניות להבנת כליםהעירוניים;  והחברה המרחב להבנת ועיצוביים כמותניים, איכותניים

 ממדיים; ידע תלת הדמייה וכלי( ג"טמ) הגיאוגרפי המידע טכנולוגיית בתחומי ולניסוחה; הכשרה
 בארץ; הסללה חלקה ללימודי תואר שני בתכנון עירוני. העיור תהליכי של והבנה

 
 נקז( 54תכנית דו מחלקתית )

נק"ז. בשנה ג' ישתתף הסטודנט  36-44-קורסי החובה המחלקתיים בתכנית המשולבת יסתכמו ב
. יתרת הנק"ז יושלמו באמצעות לקיחה של קורסי בחירה מהמגוון הקיים נק"ז 4בסמינר בהיקף של 

 במחלקה בשנים ב' וג'.
 
 
 

 רשימת כלל קורסי החובה בתכנית )החלוקה לסמסטרים היא בגדר המלצה(
 שנה א'

 נק"ז סמסטר ב' נק"ז סמסטר א'

 4 עירונילעולם מבוא 
מבוא למדעי /א"מבוא למדעי כדה

 4 הסביבה  

 2 כתיבה אקדמית  3 סטטיסטיקה א' 

 3 סטטיסטיקה לגאוגרפים ב'  -מתמטיקה לגאוגרפים א' 
   2  -כלכלה לגאוגרפים 

 

ניתן פעם 
 4  4 4 ב' בשנתיים

 אפליקציית  128-2-0067

Web  

 

128-1-0067 

 3  3 3 ב' 
מודלים ממ"גיים 

 128-2-0084  מתקדמים 

ניתן פעם 
 3  3 3 ב' בשנתיים

  גיאוסטטיסטיקה 

 
128-2-0057 
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 נק"ז סמסטר ב' נק"ז סמסטר א'

 9 סה"כ סמסטר ב' 9 סה"כ סמסטר א'
 
 
 
 

 שנה ב'

 נק"ז סמסטר ב' נק"ז סמסטר א'

 4 מרחב -תיאוריות בחקר יחסי תרבות  4 מבוא לחברה וסביבה

 4 לפוליטיקה ומרחב מבוא 4 מבוא לגאואינפורמטיקה

 2 שיטות מחקר איכותניות 2 מורפולוגיה עירונית

 10 סה"כ סמסטר ב' 12 סה"כ סמסטר א'
 שנה ג'

 נק"ז סמסטר ב' נק"ז סמסטר א'

 2 סמינר 2 סמינר

 2 סה"כ סמסטר ב' 2 סה"כ סמסטר א'
 
 
 

 נק"ז(  63נק"ז( ומדעי החיים ) 60מחלקתי גאוגרפיה )-דו

ה למדעי לימודים חדשה בשיתוף המחלק מחלקתית ניתן ללמוד תכנית-במסגרת הלימודים הדו
 . החיים

 .מחלקתי עם גאוגרפיה-ו ללמוד לתואר ראשון דוז ההתכנית החדשה תאפשר לסטודנטים ממחלק

 . וקורסי הבחירה כפי שמופיעים בטבלה המצורפת החובה התכנית תכלול את  קורסי

 נק"ז לתואר. 123נק"ז, ובסה"כ  63נק"ז, מדעי החיים  60חלוקת הנק"ז בתכנית תהיה: גאוגרפיה 

 במדעי החיים. .B.Sc-בגאוגרפיה ו .B.Aבתעודת הבוגר יירשם: 

  

 avnergro@bgu.ac.ilלפרטים נוספים על מסלול חדש זה ניתן לפנות במייל ל: 

 :להלן פירוט קורסי החובה והבחירה בתכנית

 גאוגרפיה ומדעי החיים
 

 :חובה קורסי
 מבוא לגיאואינפורמטיקה 128-1-0105
 סטטיסטיקה א' 128-1-1021
 שינויי אקלים  128-1-0169
 מבוא למדעי הנתונים 128-1-1241
 ביוגיאוכימיה 128-1-271

 כלכלה לגאוגרפים 128-1-1111
 מבוא למדעי הקרקע 128-1-110

 מבוא לעולם עירוני 128-1-1061
 מבוא למדעי כדור הארץ 128-1-0139
 מבוא לסביבה וחברה 128-1-0155
 סטטיסטיקה ב' 128-1-1691
 מבוא למדעי הסביבה 128-1-0039

 סמינריון קמפוס סביבה 128
 

 :בחירה קורסי
 מבוא לתכנות מידע מרחבי פייתון 128-1-0162
 מעבדה בביוגיאוכימיה 128-1-0069
 מעבדה בקרקע 128-1-211

mailto:avnergro@bgu.ac.il
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 תסקירי השפעה על הסביבה 128-1-1951
 מבוא למדיניות וסביבה 128-1-0090
 אנרגיה וסביבה 0011-9202

 הקרקע כמשאב מתכלה 128-1-0177
 מבוא לגאולוגיה 206-1-7011
 גיה והמים כמשאבהידרולו 128-1-217

 מודלים מרחביים בהידרומטאורולוגיה 001-1-9201
 מיקרו אקלים ותכנון עירוני 128-1-0033
 בנייה ירוקה במדבר 128-1-0048
  פסיכולוגיה סביבתית 128-1-0120

 
 נקז( 54וסטטיסטיקה ) בנושא גאואינפורמטיקהמחלקתי גאוגרפיה בהתמקדות   -דו

נק"ז. בשנה ג' ישתתף הסטודנט  54-בתכנית המשולבת יסתכמו בקורסי החובה המחלקתיים 
 בתחומי הגאואינפורמטיקה וסביבה. נק"ז 4בסמינר בהיקף של 

 
 רשימת כלל קורסי החובה בתכנית:

 שנה א'
 נק"ז סמסטר ב' נק"ז סמסטר א'

 4 כדור הארץמבוא למדעי  4 גאואינפורמטיקהלמבוא 
 4נתונים  למדע מבוא           

 וסביבה לחברה מבוא
  

4  - 

    

 12 סה"כ סמסטר ב' 4 סה"כ סמסטר א'
 שנה ב'

 נק"ז סמסטר ב' נק"ז סמסטר א'

 2 ניהול מים ואנרגיה 3 מבוא למדעי הקרקע

 3 מבוא למדיניות וסביבה 2 תסקירי השפעה על הסביבה

 4 מעבדה בגאואינפורמטיקה 3 קיימות עירונית

 4  למתקדמים נתונים מדע  

 9 סה"כ סמסטר ב' 12 סה"כ סמסטר א'
 שנה ג'

 נק"ז סמסטר ב' נק"ז סמסטר א'

 JAVA 3ניתוח מערכות מידע  3 תכנות מרחבי

SQL 3 2 שינויי אקלים 

= ==   

 2 סמינר 2 סמינר

 7 סה"כ סמסטר ב' 8 סה"כ סמסטר א'
 
 
 
 
 
 

 נק"ז( 28חטיבה )–נית הלימודים תכ

 ג'-שנה א'

 קורסי חובה
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סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למדעי  4  4 4 ב'
 כדור הארץ

128-1-0139 

 -מבוא לחברה 4  4 4 א'
 סביבה ומרחב

128-1-0155 

מבוא למדעי  4  4 4 ב''
 הסביבה

128-1-0039 

 א'
יתקיים 
 בתשפ"ד

מבוא לעולם  4  4 4
 עירוני

128-1-1061 

 א'
יתקיים 
 בתשפ"ד

כלכלה  2  2 2
 לגאוגרפים

128-1-1111 

 נק"ז ממקבץ הקורסים המוצעים במחלקה. 10ג' הם -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים א'

 (147תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 הערות:

פרסום הנושאים לעבודות הסמינר ובחירתם ייעשו בסוף סמסטר ב' של שנה ב'. יינתן רקע 

בסיסי לאיסוף החומר לכתיבת העבודה, כדי שחלק מהעבודה יבוצע כבר בקיץ )גם במקרה 

ידי מורה מן החוץ(. השתתפות התלמיד בסמינר מחייבת את אישור המנחה. -של הנחייה על

שם התלמיד באינטרנט יש להגיש את עבודת הסמינר עד סוף רק לאחר קבלת אישור זה ייר

השבוע הראשון שלאחר תום שנת הלימודים בעותק דיגיטלי למזכירות המחלקה ולמרצה 

, לא תתקבל)ראה הנחיות בסוף החוברת(. עבודה שתוגש לאחר המועד שיקבע ע"י המרצה 

 והסטודנט יאלץ לחזור על הסמינר בשנה שלאחר מכן.

  בחינות

לקה לגיאוגרפיה קיימת מערכת בחינות שוטפת בסיום כל קורס. ציון עובר בבחינת במח

בקורס התמחות/בחירה. ציון עובר בקורס עם סימול תואר שני  56 -ומעלה ו 60 -קורס חובה 

ב' יתקיימו מיד עם סיום הקורס. בחינת מועד מיוחד תינתן רק על -. בחינות מועד א' ו65 –

ינות. בקשה למועד מיוחד תוגש לכל המאוחר שבועיים לאחר תום פי המתחייב מתקנון הבח

 מועד הבחינות. 

. ציון המועד האחרון סיום החובות הקשורות בקורס הוא תנאי הכרחי בכדי לגשת לבחינה

הוא הקובע ולא הציון הגבוה מבין השניים. שקלול הציון הסופי בהתאם למטלות שנקבעו 

פרד. סטודנט שנכשל בקורס בשני מועדים רשאי להיבחן במהלך הקורס יקבע ע"י כל מרצה בנ

 שנית )שני מועדים( לאחר שחזר על הקורס פעם נוספת ועמד בכל חובותיו.

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

 
 
 
 
 

 המחלקה לחינוך

 (129)סימן מחשב  
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 מטרת הלימודים

לתואר ראשון הנשענת על יסודות מתחומי מדעי המחלקה לחינוך מציעה תכנית לימודים מרתקת 

הלמידה, מחשבת החינוך והיבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים של הפרט והחברה. תלמידי 

ותלמידות המחלקה זוכים/ות להיכרות רחבה עם מבנה החברה והחינוך בישראל ועם ידע עדכני על 

ומחוץ לה. לצד המפגש האקדמי  תהליכים ארגוניים, אישיים והתפתחותיים בתוך מערכת החינוך

עם נושאים אלו, בוגרינו רוכשים מיומנויות חשיבה ביקורתיות ו ומתקדמות ונהנים מסביבה 

תומכת המאפשרת פיתוח זהות אישית ומקצועית והבנה מורכבת של הבעיות החברתיות עמן 

רכת החינוך מתמודדים אנשי חינוך.  בוגרי ובוגרות המחלקה עוסקים/ות במגוון תפקידים במע

הפורמלית והבלתי פורמלית, כולל תפקידי ניהול, הדרכה, פיתוח תכניות ומחקר. הלימודים 

במחלקה מהווים בסיס לתארים מתקדמים במגוון תחומים. ניתן להירשם ללימודים במחלקה 

מחלקתית )בשילוב עם מחלקה נוספת( או כחטיבה )כחלק מלימודים רב תחומיים(. -במסגרת דו

 מצטיינים יוכלו להרחיב את הלימודים במחלקה לאחר השנה הראשונה.תלמידים 

 מבנה הלימודים

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

נק"ז( ובמחלקה נוספת  54תכנית זו מיועדת לתלמידים הלומדים במחלקה לחינוך )

  באוניברסיטה.

 א'שנה 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

*מבוא 
לשיטות מחקר 

כמותיות 
 במדעי החברה

12911021 
12911721 

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

** מבוא 
למחשבת 

 החינוך

12912251 
12912261 

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

** מבוא 
לפסיכולוגיה 

 של החינוך

12911031 
12911921 

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

** מבוא 
לסוציולוגיה 

 של חינוך

12912371 
12912381 

 

 

 הערות:

* כל הסטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך מחויבים ללמוד את הקורס "מבוא לשיטות מחקר 

 הלומדים חינוך ופסיכולוגיה., להוציא סטודנטים במחלקה לחינוךכמותיות במדעי החברה" 
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** כל הסטודנטים הלומדים חינוך נדרשים ללמוד את שלושת קורסי המבוא הנוספים. שניים מתוך  

 השלושה חובה ללמוד בשנה א', את הקורס השלישי ניתן ללמוד בשנה ב'. 

 סה"כ קורסי בחירה שניתן ללמוד בשנה א':  

 נק"ז 2קורס בחירה אחד בכל סמסטר בהיקף 

 אי מעבר לשנה ב'תנ

  .56החובה, ציון מעבר בבחינות הוא  מקורסי אחד בכל לפחות 70 של סופי ציון .1

 לא חובה, קורס באותו פעמיים (70 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  .2
 במחלקה לחינוך.  להמשיך את לימודיהם  יוכלו 

 שנה ב'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  הקורס שם שעות
 הקורס

שיטות מחקר * 2 1 3 3 א'
 כמותיות בחינוך

12912881 

 2 1 3 3 ב'
 

מבוא לשיטות **
מחקר איכותניות 

 בחינוך

12910102 

 2 4 א' + ב'
2 

- 2 
2 

מערכת החינוך 
בישראל: סוגיות 

 מרכזיות
 ונקודות מפנה

12910140 
12911402 

 2 4 א'+ב'
2 

 2 
2 

תיאוריות  ***
למידה והשלכות 

 פדגוגיות

12910278 
12910288 

 הערות:

* כל הסטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך מחויבים ללמוד את הקורס "שיטות מחקר כמותיות 

, להוציא סטודנטים הלומדים חינוך ופסיכולוגיה אשר ילמדו את הקורס במחלקה לחינוךבחינוך" 

 .הבמחלקה השניי

** את הקורס "מבוא לשיטות מחקר איכותניות" כל הסטודנטים הלומדים בחינוך מחויבים ללמוד 

 , להוציא סטודנטים הלומדים חינוך וסוציולוגיה.במחלקה לחינוך

*** את הקורס "תיאוריות למידה והשכלות פדגוגיות " ניתן ללמוד בשנה ב' או בשנה ג'. הקורס 

 .מהווה קורס חובה לסגירת התואראינו מהווה תנאי מעבר לשנה ג' אך הוא 

 

 תנאי מעבר לשנה ג':

ציון מעבר בבחינות הוא   החובה של שנים א'+ ב'. מקורסי אחד בכל לפחות 70 של סופי ציון .1

56.  

הקורס שיטות מחקר כמותיות בחינוך, אינו מהווה תנאי קדם לקורס מבוא לשיטות מחקר  .2

 איכותניות בחינוך.

 יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (70 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  .3

 במחלקה לחינוך.  להמשיך את לימודיהם 

 שנה ג'

 קורס חובה
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סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 2 4 א' + ב'
2 

 2 
2 

* סמינר 
מרשימת 
 הסמינרים

 

* הנוכחות בכל הסמינרים הינה חובה אלא אם הוחלט אחרת ע"י מרצה הקורס, והדבר נכתב 

 באופן ברור בסילבוס.

 הערות:

 וחינוך: פסיכולוגיהתלמידים הלומדים במסלול דו מחלקתי  .1

ילמדו במחלקה לפסיכולוגיה: במקום מבוא לשיטות  -המתודולוגייםאת הקורסים  .א

מחקר כמותיות במדעי החברה ילמדו את הקורס מבוא לסטטיסטיקה והסקה 

ילמדו את הקורס  -סטטיסטית. בשנה ב': במקום שיטות מחקר כמותיות בחינוך

 פסיכו' ניסויית.

מלית והתפתחותית הקורסים פסיכולוגיה חברתית, אישיות, אבנור -קורסי בחירה .ב

 ילמדו במסגרת המחלקה לפסיכולוגיה.

 .את הקורס מבוא לשיטות מחקר איכותניות ילמדו הסטודנטים במחלקה לחינוך .ג

 

 נק"ז( 80מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

ניתן ללמוד חינוך כמחלקה ראשית בשתי צורות: החל משנה ב' על סמך ההישגים בשנה א' או 

 הישגי הפסיכומטרי והבגרות.החל משנה א' על סמך 

 לימודים במחלקה ראשית החל משנה ב': .1

תכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב את לימודי החינוך במסגרת לימודי התואר 

הראשון. הרישום ללימודים במסלול זה נעשה לאחר סיום השנה הראשונה ללימודים במסלול הדו 

נק"ז.   80 של שתתף בשעורים במחלקה  לחינוך בהיקףמחלקתי. תלמיד/ה בתוכנית זו ישתתף/ת

מועמדות  ועומד/ת בדרישות, להגיש בכך, הרוצה תלמיד/ה, רשאי/ת  שנה א', חובות סיום לאחר

הטובים  ההישגים בעלי לתלמידים מוצעת התוכנית ראשית. בתוכנית חינוך מחלקה ללימודים

 א'(. יש להגיש בשנה המצוינים קורסי החובהכל  של משוקלל פי ממוצע-שנה א' )על ביותר בלימודי

 בקשה על גבי טופס המופיע באתר המחלקה. מספר המקומות בתכנית מוגבל.

 תלמיד/ה הבוחר/ת ללמוד בתכנית זו יוכל/תוכל להתמקד באחד מהמסלולים הבאים:

 פסיכולוגיה במערכת החינוך .א

 מנהל חברה ומדיניות חינוך  .ב

 תוכניות לימודים והוראה .ג

 

ניתן להתקבל לתוכנית ראשית משנה ב' ובתנאי שממוצע הציונים  -הקבלה לתוכנית ראשית  

 ומעלה.  90 -בקורסי חובה שנה א' הוא מ
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*סטודנטים שהתקבלו לתוכנית מחלקה ראשית חינוך בשנה א' ומשנית בפקולטה למדעי הטבע 

 הם.לפחות, ולא יופסקו לימודי 90חייבים בתום שנה א' להגיע לממוצע של 

פי -ומעלה אינו מבטיח קבלה למחלקה ראשית, בתם שנה א'. ההחלטה מתקבלת על 90*ממוצע 

 שקלול הציונים באותה השנה.

*סטודנטים המתקבלים למחלקה ראשית חייבים ביעוץ אצל יו"ר ועדת הוראה מחלקתית לגבי 

 ג'.-בניית מערכת שעות לשנים ב' ו

 

  ':א משנה החל ראשית במחלקה לימודים. 2

 הפסיכולוגיה בתחומי בפסיכולוגיה במערכת החינוכית, התמחות עם ראשון תואר לימודי  .א

 . והטיפול

הלומדות/ים בתכנית ישלבו כבר משנת הלימודים הראשונה את לימודי החינוך כמחלקה 

ראשית עם לימודי חטיבה באחת המחלקות לבחירתם. התכנית מתאימה למתעניינות 

השונים וכן למי שמעוניין  להמשיך לתואר שני בתחומים  ולמתעניינים בתחומי הטיפול

 טיפוליים כמו ייעוץ חינוכי או טיפול באמנות.  -ייעוציים

פסיכולוגיה לתואר ראשון בחינוך עם התמחות ב ות/התכנית יהיו זכאים ות ובוגריבוגר

 במערכת החינוך.

 

 

חברה  מנהל במסלול נבחרת בחטיבה התמחות עם מורחבלימודי תואר ראשון בחינוך  .ב

 תכניות לימודים והוראה אוומדיניות חינוך 

 

תכנית מאפשרת לתלמידי/ות התואר הראשון ללמוד כבר משנת הלימודים הראשונה במסלול ה

 .חינוך כמחלקה ראשית, בשילוב עם לימודי חטיבה במחלקה אחרת, לפי בחירתם/ן

 להרחיב, ובמקביל חינוך בלימודי ולהתמחות להתמקד ולסטודנטיות לסטודנטים תאפשר התכנית

 ושינויי קיימות לימודי, מגדר לימודי כמו, החינוכי לעולם המשיקים בנושאיםן /שלהם הידע את

 .סכסוכים ויישוב ניהול או אקלים

באחת משתי התמחויות לבחירתם/ן: לתואר ראשון בחינוך  ות/התכנית יהיו זכאים ות ובוגריבוגר

 החינוך או התמחות במנהל ומדיניות החינוך.פסיכולוגיה במערכת התמחות ב

נקודות בבחינה  600י קבלה גבוהים )מינימום של אהתכנית מתאימה לסטודנטים/ות בעלי/ות תנ*

לפחות בבחינות הבגרות(. סטודנטים/ות שאינם/ן  107הפסיכומטרית או לחילופין ממוצע 

לקה לחינוך בצירוף מכתב עומדים/ות בסף הקבלה מוזמנים/ות לפנות לועדת ההוראה של המח

 המנמק את התאמתם/ן לתכנית.

 

**סטודנטים המתקבלים למחלקה ראשית חייבים ביעוץ אצל יו"ר ועדת הוראה מחלקתית לגבי 

 ג'.-בניית מערכת שעות לשנים ב' ו

 

 נק"ז 80מחלקה ראשית  -פירוט תכנית הלימודים
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 שנה א'

 נק"ז( 54מחלקתית )הסטודנטים ילמדו על פי תוכנית הלימודים דו  •

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 3 6 א'+ב'
3 

1 
1 

2 
2 

קורס נוסף מבין 
שלושת הקורסים  
שלא נלמד בשנה 

 א'

 

שיטות מחקר  2 1 3 3 א'
 כמותיות בחינוך

12912881 

מבוא לשיטות  2 1 3 3 ב'
מחקר איכותניות 

 בחינוך

12910102 

 2 4 א' + ב'
2 

 2 
2 

מערכת החינוך 
בישראל: סוגיות 

 מרכזיות
 ונקודות מפנה

12910140 
12911402 

 2 4 א'+ב'
2 

 2 
2 

תיאוריות * 
למידה והשלכות 

 פדגוגיות

129-1-
0278 

" ניתן ללמוד בשנה ב' או בשנה ג'. הקורס אינו מהווה תיאוריות למידה והשלכות  * את הקורס "

 .לסגירת התואר חובהמהווה קורס  תנאי מעבר לשנה ג' אך הוא

 נק"ז אשר יתחלקו בין השנים. 34ג' -סה"כ קורסי בחירה שניתן ללמוד בשנים א', ב' ו

 תנאי מעבר לשנה ג'

החובה של שנים א' + ב'. ציון מעבר בבחינות הוא  מקורסי אחד בכל לפחות 70 של סופי ציון .1

56.  

 יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (70 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  .2

 במחלקה לחינוך.  להמשיך את לימודיהם 

 שנה ג'

 קורס חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 א'+ב'
 א'+ב'

4 
4 

4 
4 

 2+2 
2+2 

שני סמינרים: 
סמינר אחד 

הנלמד במסלול 
וסמינר אחד 

מרשימת 
 הסמינרים

 

 

 :הערה

ההרשמה לשני הסמינרים תתאפשר רק בשנה ג'. עם זאת, במקרים חריגים ולאחר אישור ועדת 

 ההוראה המחלקתית, יתאפשר רישום לסמינר אחד בשנה ב'.
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 קורסי בחירה נדרשים בתוכנית מחלקה ראשית:  

 נק"ז.  4קורסי בחירה במסלול הנבחר, כל קורס בהיקף  4

 נק"ז מקורסי הבחירה המוצעים בתוכנית . 16תלמידים בתוכנית מחלקה ראשית נדרשים ללמוד  •

 עם התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוכית חייבים ללמוד את הקורסים הבאים:  תלמידים •

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס הקורס שם שעות

יינתן אחת 
 לשנתיים.
יש לעקוב 
אחר מועד 

 הקורס

 129.1.1961 **פסיכולוגיה של האישיות  2 - 2 2

 2 - 4 4 א'+ב'
+2 

בית הספר כזירה **
חברתית ? פסיכולוגיה 
חברתית של בית הספר 

 והכיתה 

129.1.0392 
129.1.0402 

 129.1.3491 **פסיכולוגיה התפתחותית 2+2 1+1 6 6 א'+ב'
129.1.2221 

 129.1.3361 **קוגניציה בחינוך  2+2 - 4 4 א'+ב'
129.1.3371 

** הקורסים ניתנים כקורסי בחירה במחלקה. קורסים אלו הם קורסי חובה בתכנית עם התמחות 
 בפסיכולוגיה במערכת החינוכית. 

להתעדכן מדי שנה ברשימת  ית/הסטודנט באחריות"ג. לתשפהקורסים מעודכנת  רשימת***
 הקורסים הרלבנטית.

במסלול כמחלקה ראשית מחייבים שיחת ייעוץ אישית. יש ליצור קשר עם יו"ר  הלימודים****
 ועדת ההוראה של בית הספר לחינוך מיד לאחר קבלת ההודעה על הקבלה למסלול. 

 

 

מנהל חברה ומדיניות החינוך היא לפתח בקרב הסטודנטים הלימודים בתכנית עם התמחות במטרת  •

הבנה רחבה בסוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם, תוך מתן דגש לרפורמות וחידושים בארגוני 

 חינוך בחברה משתנה. 

סטודנט/ית שיבחר התמקדות זו ילמד קורסים מתוך אשכול העוסק בנושאים למטה. הקורסים הספציפיים 

 לעת ויקבעו בתיאום עם רכז התכנית בתקופת הרישום:משתנים מעת 

o תיאוריות במנהל חינוכי 

o סוגיות בקבלת החלטות בחינוך 

o רפורמות במערכת החינוך 

o סוגיות בחינוך בלתי פורמלי 

 חייבים ללמוד את הקורסים הבאים: מנהל חברה ומדיניות החינוך עם התמחות ב תלמידים
 10כאשר הקורסים המסומנים ב * הנם קורסי חובה )נק"ז מתוך הרשימה הבאה,  16יש לבחור 

 **( בחירה: -נק"ז( והשאר )מסומנים ב
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סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

שיוויון בהישגים  -*אי 2 - 2 2 א'
 השכלתיים

129.1.0240 

*הבדלים מגדריים  2 - 2 2 ב'
בלמידה ובבחירות 

 השכלתיות

129.1.0215 

* מבוא לפדגוגיה  2 - 2 2 א'
 ביקורתית

129.1.0182 
 

*תרבות ישראלית ובית  2 - 2 2 ב'
 הספר 

129.1.0262 

 מצליחים ספר *בתי 2 - 2 2 א'
  וכושלים

129.1.0383 

 התואר לי יתן מה**" 2 - 2 2 ב'
 גבוהה השכלה הזה":

 החיים ומסלול

129.1.0057 

 ספר-בתי** 2 - 2 2 א'
 תיאוריה אלטרנטיביים:

 ופרקטיקה

129.1.0146 

 ל'חינוכי': ה'פוליטי' בין** 2+2 - 2+2 4 א'+ב'
 חברתי ושינוי אקטיביזם

  החינוך בשדה

129.1.1981 
129.1.1991 

מנהל ב*קורסי בחירה המוצעים במחלקה. קורסים אלו הם קורסי חובה בתכנית עם התמחות 

 חברה ומדיניות החינוך
נק"ז כקורסי בחירה שנחשבים כקורסי חובה  16**ניתן לבחור חלק מקורסים אלו ע"מ לצבור 

 .במסלול
***רשימת הקורסים מעודכנת לתשפ"ג. באחריות הסטודנט/ית להתעדכן מדי שנה ברשימת 

 הקורסים הרלבנטית.

יו"ר ****הלימודים במסלול כמחלקה ראשית מחייבים שיחת ייעוץ אישית. יש ליצור קשר עם 
 ועדת ההוראה של בית הספר לחינוך מיד לאחר קבלת ההודעה על הקבלה למסלול. 

 
  תכניות לימודים והוראהמטרת הלימודים במסלול 

. התמקדות זו נותנת דגש בחדשנות אירגוני-תרבותי-התפתחות, שינוי והשפעה מתרחשים בהקשר חברתי

הבנה מקצועית רחבה, וגישה הלומד יפתח  פדגוגית, ביסוס אמפירי, והובלת תהליכי התחדשות בחינוך.

  ביקורתית כלפי העשייה החינוכית.-רפלקטיבית

סטודנט/ית שיבחר התמקדות זו ילמד קורסים מתוך אשכול העוסק בנושאים למטה. הקורסים הספציפיים 

 מעת לעת ויקבעו בתיאום עם רכז התכנית בתקופת הרישום משתנים
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 ?21-מה צריכות להיות מטרות החינוך בכלל, ובישראל בפרט, במאה ה מטרות החינוך: •

כיצד ניתן לחנך? כיצד אנשים לומדים? מהן דרכי  תהליכים חינוכיים, למידה והוראה: •

 חנו נמצאים ו/או מסוגלים ליצור?וההוראה המתאימות ביותר למטרותינו ולהקשרים בהם אנ הלמידה

 כיצד ניתן ורצוי לחולל שינוי חינוכי בכלל ובמערכת החינוך הישראלית בפרט? שינוי חינוכי: •

כיצד ניתן לחקור את העשייה החינוכית באופן שיעמוד בסטנדרטים מחמירים  מחקר פדגוגי: •

לעיצוב  ות בתחום החינוך,כן יהיה רלוונטי ושימושי לקבלת החלט-חשיבה ומחקר אקדמיים וכמו של

 דפוסים חינוכיים רצויים ולאנשי חינוך הפועלים בשדה?

 חייבים ללמוד את הקורסים הבאים:  תכניות לימודים והוראההתמחות בעם  תלמידים •

נקז(  8* הנם קורסי חובה )-נקז מתוך הרשימה הבאה, כאשר הקורסים המסומנים ב 16יש לבחור  •

 **(:-בוהשאר בחירה )מסומנים 

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 אלטרנטיביים: ספר-בתי* 2 - 2 2 א'
 ופרקטיקה תיאוריה

129.1.0146 

* מבוא לפדגוגיה  2 - 2 2 א'
 ביקורתית

129.1.0182 
 

 ערעור של בעידן ידע* 2 - 2 2 א'
 ובכיתה בחברה האמת

129.1.0172 

 מצליחים ספר *בתי 2 - 2 2 א'
  וכושלים

129.1.0383 

 התואר לי יתן מה**" 2 - 2 2 ב'
 גבוהה השכלה הזה":

 החיים ומסלול

129.1.0057 

 ל'חינוכי': ה'פוליטי' בין** 2+2 - 2+2 4 א'+ב'
 חברתי ושינוי אקטיביזם

  החינוך בשדה

129.1.1981 
129.1.1991 

**תרבות ישראלית ובית  2 - 2 2 ב'
 הספר

129.1.0262 

 משתנות פרדיגמות** 2 - 2 2 ב'
 מדעי - הסביבתי בחינוך

129.1.0273 
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תכניות עם התמחות ב*קורסי בחירה המוצעים במחלקה. קורסים אלו הם קורסי חובה בתכנית 

  לימודים והוראה
 נק"ז כקורסי בחירה שנחשבים כקורסי חובה. 16**ניתן לבחור חלק מקורסים אלו ע"מ לצבור 

***רשימת הקורסים מעודכנת לתשפ"ג. באחריות הסטודנט/ית להתעדכן מדי שנה ברשימת 
 הקורסים הרלבנטית.

****הלימודים במסלול כמחלקה ראשית מחייבים שיחת ייעוץ אישית. יש ליצור קשר עם יו"ר 
 ועדת ההוראה של בית הספר לחינוך מיד לאחר קבלת ההודעה על הקבלה למסלול. 

צריכים לבדוק את דרישות הקדם של   –המעוניינים להמשיך לימודים לתואר שני תלמידים  •

 התוכנית לה הם רוצים להציג את מועמדותם.

 תנאי מעבר:

  .56ציון מעבר בבחינות הוא  לפחות. 70.  סיום כל קורסי החובה של שנים א'+ב' בציון סופי של 1

להמשיך  יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים (70 -פחות מ ציון סופי  .  תלמידים שנכשלו )קיבלו 2

 במחלקה לחינוך. את לימודיהם 

 נק"ז( 28חטיבה )–תכנית הלימודים 

 לתלמידים  וגם אחרת במחלקה ראשית מחלקה בתוכנית הבוחרים תכנית זו מיועדת לתלמידים

 .(147)  תחומיים -במחלקה ללימודים רב הלומדים

ללמוד את הקורס "מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה" ועוד שני קורסים  על התלמידים 

 מקורסי נק"ז( ניתן לבחור 10)  הנקודות יתרת את נק"ז(  18מתוך שלושת קורסי המבוא הנוספים )

 א', ב', ג'. שנים של הבחירה

 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

מבוא לשיטות *
מחקר כמותיות 
 במדעי החברה

12911021 
12911721 

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

** מבוא 
למחשבת 

 החינוך

12912251 
12912261 

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

** מבוא 
לפסיכולוגיה 

 של החינוך

12911031 
12911921 

 3 6 א' + ב'
3 

1 
1 

2 
2 

** מבוא 
לסוציולוגיה 

 של חינוך

12912371 
12912381 

* כל הסטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך מחויבים ללמוד את הקורס "מבוא לשיטות מחקר 

 , להוציא סטודנטים הלומדים חינוך ופסיכולוגיה.במחלקה לחינוךבמדעי החברה" 

** כל הסטודנטים הלומדים חטיבה בחינוך נדרשים ללמוד שניים מקורסי המבוא הנוספים. חובה  

 ללמוד בשנה א' לפחות קורס אחד מקורסים אלו, את הקורס השני ניתן ללמוד בשנה ב'.
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 נק"ז( יש להשלים מתוך היצע קורסי הבחירה במחלקה. 10את יתרת נקודות הזכות )

 תנאי מעבר לשנה ב' 

בקורס "מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה" ובקורס מבוא  לפחות 70 של סופי ציון .1

 .56נוסף, ציון מעבר בבחינות הוא 

אם נלמד רק קורס מבוא אחד בשנה א' יש להשלים את הקורס השני בשנה ב' בציון סופי של  .2

 לפחות. 70

 יוכלו  לא חובה, רסקו באותו פעמיים (70 -פחות מ ציון סופי  תלמידים שנכשלו )קיבלו  .2

 במחלקה לחינוך. להמשיך את לימודיהם 

 

 תוכנית מואצת לתואר שני בחינוך:

המחלקה לחינוך מציעה לסטודנטיות/ים מצטיינות/ים להתחיל בלימודי תואר שני בחינוך 

כבר בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון. התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים 

ר שני במסלול המחקרי באחת משתי תכניות במחלקה: מנהל חברה, להמשיך לימודים לתוא

 ומדיניות החינוך או חינוך, למידה והתחדשות.

בתום שנה ב' בלימודי  90( ממוצע מצטבר של לפחות 1הגשת מועמדות לתוכנית מותנית ב: )

( פטור או סיום לימודי אנגלית ברמת מתקדמים 2התואר הראשון בקורסי המחלקה לחינוך )

 ועמידה בציון הנדרש לקבלה לתואר שני במחלקה לחינוך.

 לפרטים נוספים יש לפנות למחלקה ולעיין בשנתון תואר שני.

נק"ז שנצברו לקראת לימודי התואר השני לא יוכלו להיספר לקראת השלמת החובות  •

 לתואר הראשון.

 

 הערות כלליות לכלל הסטודנטים:

המרצה.  י"ע אחרת נקבע אם אלא חובה, היא סמינר בפגישות או בקורס התלמידים נוכחות .1

 בשיעור*.  התלמידים נוכחות את לבדוק המרצה נדרש

או  הקורס חלקי שני את ללמוד במידה ומדובר בקורס או סמינר שנתי תלמידים חייבים  .2

 . לימודים, הציון ידווח בסוף השנה לאחר מילוי כל מטלות הקורס שנת הסמינר באותה

הקורס. שינוי  נלמד  בה שנה אותה של בספטמבר 30 הוא עבודת סמינר להגשת אחרון תאריך .3

 מועד זה בסמכות ועדת ההוראה של המחלקה בלבד.

הגשה  אישור ולקבל גיבוי עותק ברשותם להשאיר  התלמידים על סמינר  עבודת הגשת בעת .4

 .המחלקה ממזכירות

 הסמסטר.שבועות מסיום  5תאריך אחרון להגשת עבודות רגילות הוא  .5

מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו  30%-*סטודנט רשאי להיעדר בסמסטר, בשל "אירוע מזכה" מ

 ח'.-תתי סעיפים ב' 7חובת נוכחות. אירוע מזכה נקבע על פי תקנון הבחינות. סעיף 
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 קורסים דרישות

 . כישלון בבחינה יגרום להפסקת לימודים בקורס.56ציון מעבר בבחינות הוא  .1

 השנתי, תחשב כבחינה. הציון בחישוב יותר או 30%שמשקלה  חובה בקורס בית עבודת .2

 חזרה על קורסים

 קורס, יוכלו לעשות 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

 ממנו. חלק על ולא במלואו הקורס יחזרו על קורס חובה, על תלמידים המבקשים לחזור .2

 חזרה על קורס תהיה אך ורק בשנה עוקבת. .3

 סיום חובות לב.א.

 המחלקה  למזכירות כך על לתואר ב.א. יודיעו  חובותיהם  את לסיים תלמידים המבקשים  .1

 .המתאימים לכך הטפסים את וימלאו  אותה שנה של בדצמבר 20 -ה עד

 לפחות. 65להגיע לממוצע של על מנת לקבל את התואר יש 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 (לימודי תעודת הוראההיחידה לקידום המקצועיות בחינוך )

 (130)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

במקצועות הנלמדים בביה"ס מכשירה סטודנטים להוראה לקידום המקצועיות בחינוך היחידה 

 העל יסודי: 

 מדעי, מכונות, לשון, כימיה, חשמל, היסטוריה, גאוגרפיה, ביולוגיה, אנגלית, אזרחות, אומנות

, ספרות, סוציולוגיה, עסקי ניהול, מתמטיקה, מקרא, ותיירות מלונאות, ישראל מחשבת, המחשב

 .תקשורת, פסיכולוגיה, פיסיקה, פילוסופיה, והאסלאם הערבים עולם

-לשיבוץ לשנת ההתמחות )סטאז'( בבי"ס עללבוגרים מוענקת תעודת הוראה, שהיא תנאי הכרחי 

משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת יסודי, בהוראת המקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה. 

 י"ב.-שיון הוראה לכתות י"איר

הלומדים לקראת עבודתם  ההכשרה כוללת לימודים תיאורטיים ומעשיים שמטרתם להכשיר את

יסודיים. הלימודים עוסקים בחינוך, פדגוגיה ודידקטיקה. במקביל מתנסים -כמורים בבתי הספר העל

 הלומדים בבתי ספר נבחרים, תוך ליווי בהנחיה אישית וקבוצתית. 

 כל הקורסים הינם קורסי חובה ויש בהם חובת נוכחות.

 ש"ס. 48"ש, ש 24 -הקף הלימודים לקראת תעודת הוראה הוא

 מבנה הלימודים

 שנתית.-תכנית דו

 שנתית.-תכנית חד

 

 התוכנית כוללת את הקורסים: .א

 

סה"כ  סמסטר

 נק"ז

 מס' הקורס שם הקורס שעות יום 

סדנה  דידקטית להוראת  ש"ש 3 א' 0 א'+ב'

 המקצוע

 

 0 א'+ב'

 

א' )לפי 

לוז 

מורה 

 מכשיר(

ש"ש  12

– 

אקדמיה 

 בכיתה

ש"ש  10

מורים  –

 בפועל

 פרקטיקום:

התנסות בהוראת המקצוע 

 וסדנה מלווה.

 מתקיים בביה"ס.

130.1.0066 

130.1.0076 

 130.1.0211 הוראה ולמידה לשם הבנה ש"ש 1 ג' 2 א'

היבטים פסיכולוגיים  ש"ש  1 ג' 2 א'/ב'

 וסוציולוגיים בהוראה

130.1.0164 
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סה"כ  סמסטר

 נק"ז

 מס' הקורס שם הקורס שעות יום 

לקויות למידה, קשיי  ש"ש 1 ג' 2 ב'

 למידה ומצוינות בלמידה

130.1.0019 

התמודדות חינוכית עם  ש"ש 1 ג' 2 ב'

 גזענות

130.1.0130 

 130.1.0049 למידה, הוראה ופדגוגיה ש"ש 1 ג' 2 ב'

הערכה ושימושיה  ש"ש 1 ג' 2 א'

במסגרת עבודת המורה 

 בכיתה

130.1.0059 

 130.1.0185 מוטיבציה ורגשות בכיתה ש"ש 1 ג' 2 ב'

חינוכיות אידיאולוגיה  ש"ש 1 ג' 2 ב'

 הלכה למעשה

130.1.0201 

חינוך למודעות מגדרית  ש"ש 1 ג 2 א'/ב'

 ומיניות חיובית

130.1.231 

התמודדות חינוכית עם  ש"ש 1 ג 2 א'/ב'

 תוקפנות

130.1.112 

חקר ההוראה באמצעות  ש"ש 2 ג' 4 א'

למידה מבוססת 

 (pblבעיה)

130.1.0079 

 

 )לכל התוכניות( תנאי המעבר המצטברים לקבלת תעודת הוראה

 75, לפחות, בדידקטיקה של הוראת המקצוע ובהתנסות בבית הספר וציון 80ציון   .1

 המבחן הבקיאות.

 , לפחות, בפרקטיקום.80ציון ממוצע של  .2

 , לפחות, בכל לימודי תעודת הוראה.70לקבלת תעודת הוראה: ציון ממוצע משוקלל של   .3

 לפחות, בקורסים העיוניים. 70ציון  .4

 

 הרחקה מלימודים: – קבועהמודים לי הפסקת

הפסקת לימודים הנה הפסקה של התקשרות בין הסטודנט.ית לבין היחידה/המחלקה/בית 

הספר בהם הוא.היא לומד.ת. הפסקה זו יכול להיות יזומה על ידי הסטודנטית, על ידי ועדת 

למה של משמעת, על ידי ועדת הוראה של היחידה, מחלקה, בית הספר או הפקולטה בשל אי הש

 הדרישות הבאות:

 אקדמאיות דרישות •

 לקורסים רישום •

 לימוד שכר תשלום •

 :הבאות הסיבות בשל וכן
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 הולמת. בלי התנהגות •

 .למקצוע התאמה חוסר •

להציג מועמדת בשנית למחלקה ממנה  סטודנט.ית שהורחקה מלימודיו.יה אינה.ו ראשי.ת

הורחקה בין אם ההרחקה בגין כישלון אקדמי ו/או מילוי חובות לימודיות, ובין אם בגין אי 

 התאמה למקצוע ו/או התנהגות בלתי מקצועית/אתית. 

 הערות )לכל התוכניות(: 

סטודנטים שלמדו תואר קרוב לתחום ההתמחות בלימודי תעודת הוראה יידרשו בקורסי 

 השלמות בהתאם לקורסים שלמדו במסגרת התואר, ועל פי דרישות משרד החינוך.

 :סטודנטים שידרשו להשלמות, יתקבלו בתנאים הבאים

 ההשלמות הן תנאי לקבלת תעודת הוראה.  •

לשיקול דעת היחידה, ובהתאם למס' קורסי ההשלמה שידרשו, ייתכן והדרישה תהיה 

 להשלמתם לפני הלימודים לתעודת הוראה.

. חובת נוכחות חלה בכל לימודי תעודהביחידה לקידום המקצועיות בחינוך הלימודים הם  •

 .השיעורים

 *בוגרי תארים מחו"ל מחויבים במבחן יעל ברמת פטור.

 .היחידה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים במידת הצורך

 

 חובה לקרוא את תקנון הלימודים לתואר ראשון
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 לפוליטיקה וממשלהמחלקה 

 (138)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

לך  המאפשרתהמחלקה לפוליטיקה וממשל מציעה סביבת לימודים חדשנית, מצוינת ומעניינת 

המחלקה מציעה מגוון של קורסים במחשבה פוליטית, היסטוריה  רכישת ידע וכלים בתחום.

 וסוציולוגיה של הפוליטיקה, לימודי האיחוד האירופי ואפריקה והפוליטיקה של ישראל והסכסוך.

 סגל המחלקה מונה מרצים מצוינים וחוקרים מובילים הן בתחומים המקובלים של מדע המדינה

או יחסים  פוליטיקה השוואתית, ת, פוליטיקה ישראליתה מדיניבכגון מחש – ויחסים בינלאומיים

 והן בתפר בין פוליטיקה ותחומים אחרים כמו סוציולוגיה, גאוגרפיה, והיסטוריה. - בינלאומיים

תחומית  -במחלקה לפוליטיקה וממשל חוקרים ולומדים פוליטיקה מזווית השוואית, רב

בכנסת, בנציבות שירות המדינה ובארגוני וביקורתית. תוכנית הלימודים כוללת התמחויות שונות 

 חברה אזרחית.

 

 מבנה הלימודים

o תכנית ראשית 

o תכנית דו מחלקתי 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 נק"ז( 80מחלקה ראשית  ) –תכנית הלימודים

 בשנה הראשונה. 85* ניתן להתחיל ללמוד את התוכנית בשנה ב'. תנאי מעבר ממוצע של 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא  4 2 6 6 א'
לפוליטיקה 

 וממשל

138.1.0261 

 2.5 5 א'+ב'
2.5 

0.5 
0.5 

2 
2 

מבוא למחשבה 
 מדינית

138.1.0131 

 2 4 א'+ב'
2 

 2 
2 

מבוא היסטורי 
לפוליטיקה בת 

 זמננו

138.1.0171 
138.1.0181 

המשטר  5 0 5 5 ב'
הפוליטי 
 בישראל

138.1.0121 

 3 6 א'+ב'
3 

1 
1 

2 
2 

מבוא לשיטות 
מחקר כמותיות 
 במדעי החברה

12-1-
001021 

 לפחות בקורסי החובה. 70ציון  תנאי מעבר:
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 2.5 5 א' + ב'
2.5 

0.5 
0.5 

2 
2 

לגישות מבוא 
ושיטות בחקר 

הפוליטיקה 
 והממשל

138.1.0151 
138-1-0161 

 2 - 4 4 א'+ב'
2 

 מבוא לתיאוריה
 פוליטית עכשווית 

138.1.0147 
138.1.0149 

מבוא לפוליטיקה  4 - 4 4 א'
 השוואתית

138.1.0291 

 2.5 5 א'+ב'
2.5 

0.5 
0.5 

2 
2 

מבוא ליחסים 
 בינלאומיים

138.1.0241 
138.1.0251 

בכל 70לפחות בקורסי החובה ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  70ציון  תנאי מעבר: 

 הקורסים.

 שנה ג'

 קורסי חובה + סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

  *סמינר   4 4 

  סמינר   4 4 

  קורסי תשתית   12 12 

 ג':  -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב' ו

 נק"ז. 16קורסי בחירה בהיקף 

 *רשימת קורסי הסמינר, התשתית וקורסי הבחירה תפורסם באתר המחלקה
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 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לפוליטיקה  4 2 6 6 א'
 וממשל

138.1.0261 

 2.5 5 א' + ב'
2.5 

0.5 
0.5 

2 
2 

מבוא למחשבה 
 מדינית

138.1.0131 

 2 4 א'+ב'
2 

 2 
2 

מבוא היסטורי 
לפוליטיקה בת 

 זמננו

138.1.0171 
138.1.0181 

המשטר הפוליטי  5 0 5 5 ב'
 בישראל

138.1.0121 

 3 6 א'+ב'
3 

1 
1 

2 
2 

מבוא לשיטות 
מחקר כמותיות 
 במדעי החברה

129-1-1021 

 לפחות בקורסי החובה  70ציון : תנאי מעבר

 שנה ב'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 2.5 5 א' + ב'
2.5 

0.5 
0.5 

מבוא לגישות  2
ושיטות בחקר 

הפוליטיקה 
 והממשל

138.1.0151 
138.1.0161 

מבוא לפוליטיקה  4 - 4 4 א'
 השוואתית

138.1.0291 

 2.5 5 א'+ב'
2.5 

0.5 
0.5 

2 
2 

מבוא ליחסים 
 בינלואמיים

138.1.0241 
138.1.0251 

בכל  70לעמוד בממוצע של לפחות לפחות בקורסי המבוא ועל הסטודנט  70ציון : תנאי מעבר

 הקורסים.

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

  סמינר    4 א'/ב'
 

 נק"ז.  10קורסי בחירה בהיקף ג':   -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב'ו

 באתר המחלקה.* רשימת קורסי הסמינר והבחירה תפורסם 
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 נק"ז( 28חטיבה )–תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא  4 2 6 6 א'
לפוליטיקה 

 וממשל

138.1.0261 

המשטר  5  5 5 ב'
הפוליטי 
 בישראל

138.1.0121 

 2.5 5 א' + ב'
2.5 

0.5 
0.5 

2 
2 

*מבוא 
למחשבה 

 מדינית

138.1.0131 

 לפחות בקורסי החובה 70ציון : תנאי מעבר

 שנה ב'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 2.5 5 א'+ב'
2.5 

0.5 
0.5 

2 
2 

*מבוא 
ליחסים 

 בינלאומיים

138.1.0241 
138.1.0251 

 ב'.-ובלבד מתוך השניים שבשנה א'  אחד*יש לבחור קורס 

 נק"ז מתוך קורסי הבחירה המוצעים ע"י המחלקה 8: סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב'

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

  *סמינר    4 

 * רשימת קורסי הסמינר והבחירה תפורסם באתר המחלקה. 

 (147גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )תכנית זו מיועדת 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 התוכנית למדעי ההתנהגות

 (141)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

תכנית הלימודים במדעי ההתנהגות עוסקת בהתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה 

פרט )פסיכולוגיה(, חברה )סוציולוגיה( ותרבות )אנתרופולוגיה(. מטרת הלימודים היא מישורים: 

להקנות לתלמידים היכרות עם תחומי הפסיכולוגיה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה ומאפשרת הן 

שילוב בין התחומים והן התמקדות באחד מהם. הכרות זו כוללת הקניית כלים תיאורטיים 

 יפלינות בנוסף להתוודעות לכלים טיפוליים  בפסיכולוגיה.ומחקריים בשלושת הדיסצ

מחלקתי, בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה -התכנית מקנה לתלמידיה, הלומדים במסלול החד

להמשיך את הלימודים לתואר מוסמך ללא דרישות השלמה בכל האוניברסיטאות בארץ בתחומי 

 הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.

   ודיםמבנה הלימ

o מחלקתי במדעי ההתנהגות-מסלול חד 

 נק"ז( 108חד מחלקתי ) –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

שעות 
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

יסודות פילוסופיים של מדע  2 0 2 2 ב'
 101.1.0012 הפסיכולוגיה

 101.1.0049 מבוא לסטטיסטיקה 3 2 5 3 א'
 101.1.0079/0089 מבוא לפסיכולוגיה 4 2 6 5 א'+ ב'

 101.1.0059 *1פסיכולוגיה פיזיולוגית  2 0 2 2 א'
 101.1.1071 *2פסיכולוגיה פיזיולוגית  2 0 2 2 ב'
 101.1.0069 הסקה סטטיסטית** 3 2 5 3 ב'

 102.1.0118/0128 יסודות הסוציולוגיה 4 2 6 5 א'+ ב'
 102.1.0098/0108 מבוא לאנתרופולוגיה 4 2 6 5 א'+ ב'

 102.1.0308 כתיבה אקדמית 2 0 2 2 ב'

קורס בחירה בסוציולוגיה  2 0 2 2 ב'
 .102.1 ואנתרופולוגיה

 

*יש ללמוד את שני חלקי הקורס ברצף על מנת לסיים את חובות פסיכולוגיה פיזיולוגית. יש להירשם 

 עצמאית לכל סמסטר.

  בשעת מעבדה המעוברת באופן מקוון**הקורס מלווה 

 תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה א' למעמד של תלמיד/ת שנה ב'

 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א'  56ציון  .1

 לפחות הכולל את קורסי החובה של שנה א'. 70ציון ממוצע משוקלל  .2

חר אישור מועדת הוראה,   לעיל, רשאי/ת  לא 2תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הנדרש לפי סעיף 

לחזור פעם אחת בלבד על לימודי שנה א' או על חלק מהם, וזאת בשנת הלימודים העוקבת את 

 השנה בה סיים/מה לראשונה את  קורסי שנה א'. תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שנה א'. 
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 ג'-סטודנט שלא עומד בתנאים אלה, אינו רשאי להירשם לקורסים של שנה ב' ו

 ב' שנה 

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

שעות 
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 101.1.0027 פסיכולוגיה ניסויית*** 2 - 2 2 א'
מתודולוגיה בפסיכולוגיה  1  2 2 ב'

 ניסויית***
101.1.0041 

 101.1.0067 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 4 3 א'
 101.1.0037 חברתיתפסיכולוגיה  3 0 3 3 ב'
רגרסיה ושיטות ניתוח  2 1 3 3 א'

 רב משתניות
101.1.0189 

 101.1.0139/1049 התנהגות אבנורמלית 4 - 4 4 א'+ב'
קורסי חובה  2בחירה של     4 א/ב

מתוך אשכול של  –
 *םקורסים קוגניטיביי

 

 102.1.0019/0029 החברה הישראלית 4 4 8 6 א'+ב'
 102.1.0149 מחקר איכותניות שיטות 2 2 4 3 א'/ב'

א' ו/או 
 ב'

קורס בלימודים  2 0 2 2
 אזוריים**

102.1. 

קורסים כחובה לתואר. רשימת  2אשר מתוכם יש לבחור  –* אשכול של קורסים קוגניטיביים 
 הקורסים המפורטת תתפרסם בכל שנה לפני תקופת ההרשמה, ניתן להירשם בשנים ב+ג.

מרשימה של קורסים בנושא לימודים אזוריים: קורסים המתמקדים ** יש לבחור קורס אחד 
 בחברה מחוץ לישראל.

יש ללמוד את שני חלקי הקורס ברצף על מנת לסיים חובות פסיכולוגיה ניסויית. יש להירשם  ***
 עצמאית לכל סמסטר.

 

 תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה ב' למעמד של תלמיד/ת שנה ג'

לפחות הכולל את  65ים המוגדרים כקורסי חובה שנה ב' וממוצע משוקלל לפחות בקורס 56ציון 

( עד סוף 2כל הקורסים שנלמדו בשנה ב'. סטודנט שלא יסיים אנגלית ברמת פטור )מתקדמים 

 השנה השנייה, לא יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה.

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

שעות 
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 101.1.0098/0108 אישיות 4 2 6 4 א'+ ב'
 101.1.0077 תפיסה 2  2 2 א'
 102.1.0100 תיאוריות אנתרופולוגיות  2 1 3 2.5 א'
 102.1.0348 תיאוריות סוציולוגיות  2  1 3 2.5 א'

סמינר מתחום  4  4 4 א' +ב'
סוציולוגיה 

 ואנתרופולוגיה

102.1. 

ו/או  א'
 ב'

 .101.1 סדנא מתחום פסיכולוגיה 2-4  2-4 2-4
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 קורסי בחירה 
o  נק"ז יש לבחור  108מעבר לשיעורי החובה, להשלמת חובות הלימודים במסגרת סה"כ

 קורסים בין   השעורים המוגדרים כשעורי בחירה.

o .רשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנה במועדי הייעוץ וההרשמה לקורסים 

. את שאר נק"ז לפחות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 8-נק"ז לפחות בפסיכולוגיה ו 8 יש ללמוד

נק"ז ניתן לבחור בכל אחד מהתחומים )פסיכולוגיה וסוציולוגיה  108-הקורסים להשלמה ל

 ואנתרופולוגיה(.

 

  סדנאות וסמינרים לשנה ג'

 : דרישות קדם

o .'ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה ב 

o  תלמיד/ת שנה ג'.להיות 

o  ,"הקורסים "מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", "פסיכולוגיה ניסויית

משתניות" הנם קורסים המהווים דרישת קדם לכול -"רגרסיה ושיטות ניתוח רב

 הסדנאות בפסיכולוגיה.

o  ,"הקורסים "מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", פסיכולוגיה ניסויית

משתניות", "מבוא לשיטות מחקר איכותניות" הנם קרסים -רב"רגרסיה ושיטות ניתוח 

 המהווים דרישת קדם לכול הסמינרים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

o  הרישום לסדנאות בפסיכולוגיה הוא על בסיס הגרלות הנערכות פעם בשנה ) בקיץ( עבור

ב' כל הסטודנטים העולים לשנה ג'. ההגרלה מתייחסת לסדנאות בסמסטר א', סמסטר 

 ולסדנאות שנתיות. כל סטודנט יוגרל לסדנא אחת.

 הערות

תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות כאילו  .א

החל/ה לימודיו/ה בשנה בה סיים/מה את לימודי שנה א'. )דוגמה: תלמיד/ה שהחל/ה 

מה את לימודי שנה א' בתשע"ב, לימודיו/ה בשנה תשע"א, למד/ה מערכת מפוצלת והשלים/

 יחולו עליו/ה החובות של התלמידים אשר החלו לומדים בתשע"ב(.

הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הנו קורס המהווה דרישת קדם לכול יתר הקורסים  .ב

 בפסיכולוגיה.

קורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו התחום )למשל, הקורס "פסיכולוגיה  .ג

 ורס קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו'(התפתחותית" הנו ק

ציוני הגלם בקורסי חובה ובחירה של תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עשויים,  .ד

 במידת הצורך, להיות מתוקננים לפי מדיניות המחלקה.

 

 

 



172 

 

 נוהל השתתפות במחקר

משום שהיא מעמיקה את ההבנה של  השתתפות במחקר הינה חשובה עבור הסטודנטים/יות

המחקר הפסיכולוגי מזווית הראיה של הנבדקים/ות. כל סטודנט/ית במחלקה רשא/ית להשתתף 

שעות תזכה  12שעות כנבדק במחקרים במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו/ה. השלמת  12 -ב

 נקודות בציון הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה". 5בבונוס של 

 

 תיקון ציון

 ולשם כך מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ת לעשות זאת: שנכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

 מדובר בקורס חובה בלבד.  .א

במידה ומדובר בקורס שנתי, יש ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ולעמוד  .ב

 בכל חובותיו. 

 חדרק בקורס אומבקש/ת לשפר הציון יכול/ה לעשות זאת  שלא נכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

 ד' לעיל. ובנוסף:-במהלך לימודי התואר. החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים ב'

הציון הקובע בקורס שנלמד פעם אחת נוספת הוא הציון האחרון גם אם הוא נמוך יותר  .א

 מהציון שהושג בפעם הראשונה.

סטודנט הבוחר לחזור על קורס חייב לעמוד בכל הדרישות והמטלות של הקורס, כולל  .ב

 ילים, עבודות ובחינות.תרג

סטודנט הבוחר לחזור על קורס אחראי לוודא כי אין חפיפה בשעות בין קורס זה  .ג

לקורסים אחרים אליהם הוא רשום. במידה ויש חפיפה עליו לדאוג למתן אישור חפיפה 

 משני המרצים.

על הסטודנט לקחת בחשבון שחזרה על קורס יכולה להוביל לחפיפה במועדי המבחנים  .ד

 זאת לצורך במועדים מיוחדים. ומעצם

 

 
 ג' בלבד –קורסים לתלמידי שנה ב'  –התמקדות במחקר 

מספר קורסים במחלקה מאפשרים לתלמידים להשכיל ולהתמחות בנושאי המחקר 

הספציפיים בהם עוסקים החוקרים במחלקה. בקורסים אלו, הסטודנטים קוראים מאמרים 

משתתפים בדיונים בכיתה על אודות הסוגיות עדכניים ומרכזיים בתחום מחקר ספציפי, 

המרכזיות בתחום, ולרוב גם מתנסים בעבודת מחקר מעשית בתחום ובכתיבה מדעית. 

בקורסים אלו הסטודנטים משתלבים בפרויקטים מחקריים הנערכים במחלקה, והוגים 

 מחקרים כאלו בעצמם.

 

יענות להזמנות אימייל כדי להירשם לקורסים מסוג זה, יש לפנות ישירות למרצה או לה

שמרצים שולחים לעיתים דרך המזכירות. המרצה תסביר לסטודנטים לאיזה קורס להירשם. 

 נק"ז בקורסי התמקדות במחקר. 4ניתן ללמוד עד 

 

ככלל, קורס מודרך יונחה על ידי מרצה מן המניין מהמחלקה לפסיכולוגיה או סוציולוגיה 

יין ממחלקה אחרת אשר נושא מחקרו/ה יאושר על ואנתרופולוגיה, או על ידי מרצה מן המנ
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ידי ועדת הוראה של המחלקה. רשאים/יות להירשם לקורסים אלה מתחום סוציולוגיה 

 ואנתרופולוגיה תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר ב' )לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי אחד(.

החל מסמסטר א'  רשאים/יות להירשם לקורסים אלה מתחום פסיכולוגיה תלמידי/ות שנה ב'

ובתנאי שבמקביל  הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית". הרישום לקורס מותנה 

 באישור המרצה. את הרישום יש לבצע בתקופת הרישום לקורסים בלבד.

 כחלק מחובות הקורס המודרך יש להגיש דו"ח בכתב למנחה שעליו יינתן ציון. 

 

פחותה מכמות הסטודנטים. לא כל סטודנט יתקבל  : כמות המקומות בקורסים המודרכיםחשוב

לקורס התמקדות במחקר. תנאי הקבלה משתנים ממעבדה למעבדה. את תקנות קורסי ההתמקדות 

 במחקר ניתן למצוא באתר המחלקה.

 

 :מידע לתלמידים העתידים להירשם ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

 ם דגש על המגמות הקליניותע – לפסיכולוגיה –מבחן לתארים מתקדמים )מתא"ם( 

המבחן מהווה קריטריון אחיד לקבלה ללימודים   ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה-ניתן על

-מתקדמים. הוא מאפשר השוואה בין הישגיהם/ן הלימודיים והמיומנויות הלימודיות

בכל המוסדות המעניקים כיום תואר ראשון בפסיכולוגיה  מחקריות של המועמדים/ות

ובמדעי ההתנהגות. מטרת המבחן לסייע במיון תלמידים/ות לתואר שני על סמך הידע הנלמד 

במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון. המבחן מורכב משני פרקים נפרדים: 

 דה מתוך מאמרים פסיכולוגיים.ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת הבנה ולמי

לידיעתכם, מזה מספר שנים המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון אינה מתחשבת 

בקבלה לתואר השני בפסיכולוגיה )קרי, מי שהממוצע שלו  87בממוצע ציונים העולה על 

 (.87דינו לצורך קבלה כמי שהממוצע שלו הוא  87גבוה מ 

 

 

 

 ק תקנון הפקולטה לתואר ראשוןחובה עליך לקרוא את פר
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 המחלקה לכלכלה

 (142)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

המחלקה לכלכלה מציעה מספר תוכניות לימודים לקראת תואר בוגר בכלכלה. תוכניות אלו 

בעיות בתחום הכלכלה, הן בעבודתם ככלכלנים  ופתרוןמכוונות להקנות לסטודנטים כלים, ניתוח 

והן בהמשך לימודיהם לקראת תארים גבוהים יותר. בחירת התוכנית תלויה בעיקר בנטיות 

 האישיות של התלמיד ובתחומים שבהם הוא מתעניין מחוץ לכלכלה. 

מורי  על ידי ויינתנהקורסים המוצעים על ידי המחלקה לכלכלה, הן לתלמידיה והן כקורסי שירות 

 המחלקה או על ידי מורים שקיבלו מינוי לכך מרמ"ח כלכלה בלבד.

 הערות והנחיות כלליות

  הכוונה לתלמיד ותלמידה כאחד. ו/או "תלמידה" "תלמיד" כתבבכל מקום בו נ •

תוכנית הלימודים הקובעת לגבי הסטודנטים החוזרים על שנה א' היא עפ"י השנתון  •

 החזרה. שהיה בתוקף בשנת

 הלימודיםמבנה 

o מחלקתיות:-תכניות חד 

 כלכלה עם התמחות במנהל עסקים .1

 כלכלה עם התמחות בחשבונאות .2

o מחלקתית-תכנית דו 

o תכנית מחלקה ראשית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

o שנתי-מסלול מצטיינים ארבע 

 מחלקתית -תכנית הלימודים החד

 מחלקתית כוללת שתי התמחויות:-התכנית החד

 נק"ז 108-עסקיםכלכלה עם התמחות במנהל  •

 נק"ז 140 -כלכלה עם התמחות בחשבונאות  •

 כלכלה עם התמחות במנהל עסקים:

תכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים כוללת, מלבד לימודי הכלכלה, גם לימודים 

'. מטרת התכנית היא לתת לתלמיד השכלה וכד בסיסיים במנהל עסקים כגון: חשבונאות, מימון

  .יישומיתמנהל וכלכלה רחבה בנושאי 
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 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 142.1.1011 1מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 

במבוא  70ציון 
 1לכלכלה 

 142.1.1021 2מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'

מבוא 
למתמטיקה 
)ע"פ נתוני 

 קבלה לתואר(

 201.1.9221 חדו"א ד' 3 1 4 3 א'/ב'

סטטיסטיקה  3 2 5 3 א' 
 1לכלכלנים 

142.1.0211 

סטטיסטיקה 
 1לכלכלנים 

סטטיסטיקה  3 2 5 3 ב'
 2לכלכלנים 

142.1.0030 

יסודות  3 2 5 3 א' 
 החשבונאות
 לכלכלנים

142.1.1281 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 לכלכלנים א'

142.1.0014 

 142.1.1061 1מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 

סה"כ שנה      26  
 א'

 

 

 תנאי מעבר לשנה ב'

 .2-ו 1במבוא לכלכלה  ומעלה 70ציון  .1

 .2-ו 1חדו"א ד' ובקורסי  סטטיסטיקה לכלכלנים בקורס  ומעלה( 56) עוברציון  .2

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .3

 שנה  ב'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

סמסט
 ר

 דרישות קדם

תורת המחירים  142.1.1031
1 

חדו"א , 2-ו 1מבוא לכלכלה  א' 4 5 2 3
 ד'

תורת המחירים  142.1.1041
2 

 1תורת המחירים  ב' 4 5 2 3

מאקרו כלכלה  142.1.1051
1 

חדו"א , 2-ו 1מבוא לכלכלה  א' 4 5 2 3
  ד'

מאקרו כלכלה  142.1.1551
2 

 1מאקרו כלכלה  ב' 4 5 2 3

מבוא  142.1.1081
לאקונומטריק

 ה

-ו 1סטטיסטיקה לכלכלנים   ב' 4 5 2 3
, 2-ו 1 , מבוא לכלכלה 2

יש ללמוד במקביל  חדו"א ד';
 סטטהלקורס 

מימון הפירמה  142.1.3011
2 

 1מימון הפירמה  א' 4 5 2 3

סטטה  142.1.0068
 לכלכלנים

; יש 'א לכלכלנים מחשבים ב' 1 1 1 1
ללמוד במקביל לקורס 

 אקונומטריקה
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בהתאם להיצע הקורסים, תינתן האפשרות להירשם לקורסי בחירה /לקורסי בחירה מתקדמים 
 )לכל היותר אחד מכל סוג בכל סמסטר(.

 תנאי מעבר לשנה ג':
. 2-ו 1, ומאקרו כלכלה 2-ו 1ציון עובר בקורסים מבוא לאקונומטריקה, תורת המחירים  .1

מעבר לשנה  – 2או מאקרו כלכלה  2במקרה של כישלון באחד מן הקורסים תורת המחירים 

 ג' מותנה באישור ועדת הוראה.

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 1מאקרו כלכלה 
, תורת 2-ו

 .2-ו 1מחירים ה

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

יסודות 
 החשבונאות

 לכלכלנים.

חשבונאות  3 2 5 3 א'
ניהולית 
 לכלכלנים

142.1.1711 

ההרשמה לסמינר 
מתבצעת 

 בסמסטר א' בלבד

  סמינר 3 - 3 3 א'

סה"כ שנה      9  
 ג'

 נק"ז לקורסי חובה בתואר. 60סה"כ 

 ג':   -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים א'

 נק"ז.  33בהיקף  מתקדמים קורסי בחירה 11

 ,דילמות חברתיות, כלכלת מגדר, כלכלת ספורט ,כלכלה ציבורית ניתן לבחור בין קורסים הבאים:

שיתופיים, מבוא לתורת המשחקים, כלכלה ניסויית, מתמטיקה כלכלת אינפורמציה, משחקים 

ודאיות, כלכלת סביבה, בחירה חברתית, כלכלת פיתוח, מכרזים, כלכלת -, כלכלת אילכלכלנים א'

בריאות, מדיניות כלכלית בישראל, צמיחה כלכלית, תחרויות אסטרטגיות, תכנון מערכות מס 

מטיות לכלכלנים )רשימה מעודכנת מתפרסמת בכל ורווחה, נושאים בכלכלה יישומית, שיטות מת

 סמסטר(.

ניתן ללמוד קורסים מרשימה ב', החל משנה א', סמסטר ב'.  נק"ז. 15קורסי בחירה בהיקף  5

)רשימת הקורסים מתפרסמת בכל סמסטר(. במידת הצורך, קורסי בחירה מתקדמים )רשימה א'( 

 יוכרו כקורסי בחירה מרשימה ב', אך לא להיפך.

 נק"ז לקורסי בחירה בתואר. 48כ סה"

 

  

סה"כ שנה 
 ב'

    25   
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 נק"ז( 140מחלקתית בכלכלה עם התמחות בחשבונאות )-תכנית הלימודים החד

תוכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מיועדת להקנות לתלמיד השכלה חשבונאית 

אי רחבה בנוסף על נושאי הכלכלה. תוכנית הלימודים בחשבונאות היא בהתאם לאישור מועצת רו

חשבון, ועשויה להשתנות בהתאם להחלטת המועצה. בוגרי התוכנית פטורים מרוב הבחינות לקבלת 

 .שיון רואה חשבון )כנהוג בשאר האוניברסיטאות(יר

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 142.1.1011 1מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 

במבוא  70ציון 
 1לכלכלה 

 142.1.1021 2מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'

מבוא 
למתמטיקה 
)ע"פ נתוני 

 קבלה לתואר(

 201.1.9221 חדו"א ד' 3 1 4 3 א'/ב'

סטטיסטיקה  3 2 5 3 א' 
 1לכלכלנים 

142.1.0211 

סטטיסטיקה 
 1לכלכלנים 

סטטיסטיקה  3 2 5 3 ב'
 2לכלכלנים 

142.1.0030 

מבוא לחשבונאות  6 3 9 3 א' 
 1פיננסית 

142.1.1411 

מבוא 
לחשבונאות 

 1פיננסית 

מבוא לחשבונאות  4 2 6 4 ב'
 2פיננסית 

142.1.1421 

 142.1.1061 1מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 

יסודות המשפט  3 - 3 3 א' 
 העסקי

142.1.1401 

יסודות 
המשפט 
 העסקי

 142.1.1521 משפט עסקי 3 - 3 2 ב'

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 לכלכלנים א'

142.1.0014 

דיני תאגידים  3 - 3 2 ב' 
 ומסחר

142.1.0351 

סה"כ שנה      37  
 א'

 

 תנאי מעבר לשנה ב'

 .2-ו 1, ובמבוא לחשבונאות פיננסית 2-ו 1במבוא לכלכלה  ומעלה 70ציון  .1

 של שנה א'. בכל קורסי החובה ומעלה( 56) עוברציון  .2

 ומעלה. 65משוקלל של ציון ממוצע  .3
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה  
חדו"א , 2-ו 1

 ד'

 142.1.1031 1תורת המחירים  3 2 5 4 א'

תורת 
 1המחירים 

 142.1.1041 2תורת המחירים  3 2 5 4 ב'

מבוא לכלכלה  
חדו"א , 2-ו 1

  ד'

 142.1.1051 1מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א'

מאקרו כלכלה 
1 

 142.1.1551 2מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב'

סטטיסטיקה  
-ו 1לכלכלנים 

, מבוא 2
, 2-ו 1 לכלכלה 

; יש חדו"א ד'
ללמוד במקביל 
 לקורס סטטה

מבוא  3 2 5 4 א'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

 142.1.1621 מבוא למיסים 3 2 5 3 ב' המשפט העסקי
מימון הפירמה 

1 
 142.1.3011 2מימון הפירמה  3 2 5 4 א'

מבוא לחשבונאות  3 2 5 3 ב' 
 ניהולית

142.1.1101 

חשבונאות פיננסית  3 3 6 3 א' 
1 

142.1.1361 

חשבונאות פיננסית  3 3 6 4 ב' 
2 

142.1.1391 

 142.1.1671 1 ביקורת חשבונות 3 - 3 3 ב' 
מחשבים 

 לכלכלנים א'
מערכות מידע  3 3 3 3 ב'

בארגון 
 לחשבונאיים

142.1.0020 

מחשבים 
; לכלכלנים א'
יש ללמוד 
במקביל 
לקורס 

 אקונומטריקה

 142.1.0068 סטטה לכלכלנים 1 1 1 1 א'

סה"כ שנה      44  
 ב'

 תנאי מעבר לשנה ג'

, מבוא לאקונומטריקה, 2-ו 1, מאקרו כלכלה 2-ו 1תורת המחירים בקורסים: ציון עובר  .1

 .1, ביקורת חשבונות , מבוא לחשבונאות ניהולית2-ו 1חשבונאות פיננסית 

 לפחות. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2
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 שנה ג'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מאקרו 
, 2-ו 1כלכלה 

 תורת
-ו 1המחירים 

2. 

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב'

דוחות  3 3 6 3 א' 
 1מאוחדים 

142.1.1701 

דוחות 
 1מאוחדים 

דוחות  3 3 6 3 ב'
 2מאוחדים 

142.1.1721 

ניתוח דוחות  3 3 6 3 ב' 
 כספיים

142.1.1771 

מיסוי רווחי  3 - 3 3 א' 
הון ושוק 

 ההון

142.1.3131 

 מיסוי 3 - 3 3 ב' 
 תאגידים

142.1.1811 

חשבונאות  5 3 8 5 ב' 
פיננסית 

 מתקדמת א'

142.1.2311 

ביקורת 
 1חשבונות 

ביקורת  3 - 3 3 א'
 2חשבונות 

142.1.1681 

ביקורת  3 - 3 3 א' 
מערכות 

 ממוחשבות

142.1.2131 

סמינר  3 - 3 3 א' 
 בחשבונאות

142.1.1691 

ביקורת 
-ו 1חשבונות 

2 

ביקורת  3 2 5 3 ב'
חשבונות 

 מתקדמת א'

142.1.1781 

מיסוי  3 - 3 3 ב' 
מקרקעין 

 ומע"מ

142.1.1801 

נושאים  3 3 6 3 א' 
מיוחדים 

 בחשבונאות

142.1.0090 

סה"כ שנה      41  
 ג'
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 שנה ד' )סמסטר א' בלבד(

 קורסי חובה

 

 

שעות  שעות שם הקורס מס' קורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 דרישות קדם סמסטר

חשבונאות  142.1.2051
ניהולית 
 מתקדמת

 א' 3 3 - 3
 

חשבונאות  142.1.2141
פיננסית 

 מתקדמת ב'

חשבונאות פיננסית  'א 6 10 4 6
 מתקדמת א'

ביקורת  142.1.1791
חשבונות 

 מתקדמת ב'

ביקורת חשבונות  'א 3 5 2 3
 מתקדמת א'

 תאגידיםמיסוי  'א 3 3 - 3 סוגיות במיסים 142.1.0046

מיסוי יחיד  142.1.0094
 ותכנון מס

מיסוי רווחי הון ושוק  'א 3 3 - 3
 ההון

   18     סה"כ שנה ד'

 

 נק"ז לקורסי חובה. 140סה"כ 
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 נק"ז בכלכלה( 54מחלקתית  )-תכנית הלימודים הדו

מחלקתית בכלכלה, חייב לבחור גם בתוכנית מחלקתית מקבילה -הבוחר בתוכנית דותלמיד 

 . בפקולטה למדעי הרוח והחברה במחלקה אחרת

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 
1 

142.1.1011 

 70ציון 
במבוא 
 1לכלכלה 

מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'
2 

142.1.1021 

מבוא 
למתמטיקה 
)ע"פ נתוני 

 קבלה לתואר(

 201.1.9221 חדו"א ד' 3 1 4 3 א'/ב'

סטטיסטיקה  3 2 5 3 א' 
 1לכלכלנים 

142.1.0211 

סטטיסטיקה 
 1לכלכלנים 

סטטיסטיקה  3 2 5 3 ב'
 2לכלכלנים 

142.1.0030 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 לכלכלנים א'

142.1.0014 

מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 
1 

142.1.1061 

 שנה א'סה"כ      23  

 תנאי מעבר

 .2-ו 1במבוא לכלכלה  ומעלה 70ציון  .1

 .2-ו 1חדו"א ד' ובקורסי  סטטיסטיקה לכלכלנים בקורס  ומעלה( 56) עוברציון  .2

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .3

 שנה ב'

 קורסי חובה

סמסט דרישות קדם
 ר

סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

חדו"א , 2-ו 1מבוא לכלכלה  
 ד'

 142.1.1031 1תורת המחירים  3 2 5 4 א'

 142.1.1041 2תורת המחירים  3 2 5 4 ב' 1תורת המחירים 
חדו"א , 2-ו 1מבוא לכלכלה  
  ד'

 142.1.1051 1מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א'

 142.1.1551 2מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב' 1מאקרו כלכלה 
-ו 1סטטיסטיקה לכלכלנים  

, 2-ו 1 , מבוא לכלכלה 2
; יש ללמוד במקביל חדו"א ד'

 לקורס סטטה

מבוא  3 2 5 4 ב'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

'; יש א לכלכלנים מחשבים
ללמוד במקביל לקורס 

 אקונומטריקה

 142.1.0068 סטטה לכלכלנים 1 1 1 1 ב'

 סה"כ שנה ב'     21  
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 תנאי מעבר

. 2-ו 1, ומאקרו כלכלה 2-ו 1ציון עובר בקורסים מבוא לאקונומטריקה, תורת המחירים  .1

מעבר לשנה  – 2או מאקרו כלכלה  2במקרה של כישלון באחד מן הקורסים תורת המחירים 

 ג' מותנה באישור ועדת הוראה.

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סמסט דרישות קדם
 ר

סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
תרגו

 ל

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2-ו 1מאקרו כלכלה 
 .2-ו 1מחירים תורת ה

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

ההרשמה לסמינר 
 מתבצעת בסמסטר א'

  סמינר 3 - 3 3 

אלא אם נבחר הקורס 
 2מימון הפירמה 

כקורס בחירה. 
ההרשמה מתבצעת 

 בלבד.בסמסטר א' 

כתיבה עבודה  - - - 1 
 מחקרית בכלכלה

142.1.0102 

 א' 1מימון הפירמה 
 

 א'/ב'

4 
 
3 

5 
 
3 

2 
 
- 

3 
 
3 

 *2מימון הפירמה 
 או 

קורס בחירה 
מתקדם )רשימה 

 א'(

142.1.3011 

 סה"כ שנה ג'     10  
 * סטודנט הלומד מימון הפירמה ב' אינו חייב בקורס כתיבה עבודה מחקרית.

 נק"ז לקורס בחירה. 3-נק"ז לקורסי חובה ו 51סה"כ 

 

יהיו  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה  הערה :  

. במקומם רק לאחר אישור מועדת הוראה פטורים מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

יצטרכו לקחת קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים 

סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים  נק"ז בכלכלה. 54להשלמת 

 ללמוד את הקורסים בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.
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 נק"ז בכלכלה( 54אות )מחלקתית לכלכלה וניהול/ניהול מערכות ברי-תכנית הלימודים הדו

וניהול או כלכלה וניהול מערכות בריאות לומד את  מחלקתית בכלכלה-הבוחר בתוכנית דותלמיד 

מחלקתי עם התמחות במנהל עסקים( תוך -עיקר קורסי הליבה בכלכלה )בהתאם למסלול החד

 יאות.ניצול הסינרגיה בתכני הלימוד בין המחלקה לכלכלה למחלקה לניהול/לניהול מערכות בר

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 
1 

142.1.1011 

 70ציון 
במבוא 
 1לכלכלה 

מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'
2 

142.1.1021 

מבוא 
למתמטיקה 
)ע"פ נתוני 

 קבלה לתואר(

 201.1.9221 חדו"א ד' 3 1 4 3 א'/ב'

סטטיסטיקה  3 2 5 3 א' 
 1לכלכלנים 

142.1.0211 

סטטיסטיקה 
 1לכלכלנים 

סטטיסטיקה  3 2 5 3 ב'
 2לכלכלנים 

142.1.0030 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 לכלכלנים א'

142.1.0014 

מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 
1 

142.1.1061 

 סה"כ שנה א'     23  

 תנאי מעבר לשנה ב'

 .2-ו 1במבוא לכלכלה  ומעלה 70ציון  .1

 .2-ו 1חדו"א ד' ובקורסי  סטטיסטיקה לכלכלנים בקורס  ומעלה( 56) עוברציון  .2

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .3

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2-ו 1מבוא לכלכלה  
 חדו"א ד'

תורת המחירים  3 2 5 4 א'
1 

142.1.1031 

תורת המחירים  3 2 5 4 ב' 1תורת המחירים 
2 

142.1.1041 

, 2-ו 1מבוא לכלכלה  
  חדו"א ד'

מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א'
1 

142.1.1051 

מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב' 1מאקרו כלכלה 
2 

142.1.1551 

סטטיסטיקה לכלכלנים  
 1 , מבוא לכלכלה 2-ו 1

; יש ד'  , חדו"א2-ו
ללמוד במקביל לקורס 

 סטטה

מבוא  3 2 5 4 ב'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

מימון הפירמה  3 2 5 4 א' מימון הפירמה א'
 ב'

142.1.3011 



184 

 

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

'; א לכלכלנים מחשבים
יש ללמוד במקביל 

 לקורס אקונומטריקה

סטטה  1 - 1 1 ב'
 לכלכלנים

142.1.0068 

 סה"כ שנה ב'     25  

 ג': תנאי מעבר לשנה

. 2-ו 1, ומאקרו כלכלה 2-ו 1ציון עובר בקורסים מבוא לאקונומטריקה, תורת המחירים  .1

מעבר לשנה  – 2או מאקרו כלכלה  2במקרה של כישלון באחד מן הקורסים תורת המחירים 

 ג' מותנה באישור ועדת הוראה.

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מאקרו כלכלה 
, תורת 2-ו 1

 .2-ו 1מחירים 

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

קורס בחירה  3 - 3 3 א'/ב' 
מתקדם 

 )רשימה א'( 

 

סה"כ שנה      6  
 ג'

 נק"ז לקורס בחירה. 3-נק"ז לקורסי חובה ו 51סה"כ 
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 :נק"ז בכלכלה( 54מחלקתית בכלכלה ומדעי המחשב )-תכנית הלימודים הדו

מבוססת על התוכנית הכוללת לתואר הראשון  חוגי בכלכלה ומדעי המחשב-לתואר דוהתוכנית 

נק"ז  54, בחלוקה של במחלקה מהפקולטה למדעי הרוח והחברה עם המחלקה למדעי המחשב

ומדעי מחלקתית לכלכלה -. בתוכנית הדוהמחשבנק"ז במחלקה למדעי  70-במחלקה לכלכלה ו

בתכנות התלמידים לומדים את עיקר קורסי הליבה בכלכלה, במקביל לקורסים מתקדמים  המחשב

 וניתוח נתונים.

 שנה א'

 קורסי חובה בכלכלה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 142.1.1011 1מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 

במבוא  70ציון 
 1לכלכלה 

 142.1.1021 2מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'

למדעי  1חדו"א  4 2 6 5 ב' 
 המחשב*

201.1.9761 

סה"כ שנה      13  
 א'

 מתבסס על קורס חדו"א שניתן בתוכניות הלימוד של מדעי המחשב*

 תנאי מעבר לשנה ב'

 .2-ו 1במבוא לכלכלה   ומעלה 70ציון  .1

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סמסט דרישות קדם
 ר

סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
תרגו

 ל

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

142.1.103 1תורת המחירים  3 2 5 4 א' חדו"א ד', 2-ו 1מבוא לכלכלה  
1 

142.1.104 2תורת המחירים  3 2 5 4 ב' 1תורת המחירים 
1 

142.1.105 1מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א'  חדו"א ד', 2-ו 1מבוא לכלכלה  
1 

142.1.155 2מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב' 1מאקרו כלכלה 
1 

142.1.106 1מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 
1 

סה"כ      20  
 שנה ב'

 

 תנאי מעבר לשנה ג':
, 2-ו 1, מבוא לאקונומטריקה, תורת המחירים 1ציון עובר בקורסים מימון הפירמה  .1

או מאקרו  2. במקרה של כישלון באחד מן הקורסים תורת המחירים 2-ו 1ומאקרו כלכלה 

 מעבר לשנה ג' מותנה באישור ועדת הוראה. – 2כלכלה 

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2
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 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  מ'ס דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

סטטיסטיקה  
, 2-ו 1לכלכלנים 

 מבוא לכלכלה 
, חדו"א 2-ו 1
; יש ללמוד ד'

במקביל לקורס 
 סטטה

מבוא  3 2 5 4 א'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

מימון הפירמה 
1 

 142.1.3011 2מימון הפירמה  3 2 5 4 א'

ללמוד יש 
במקביל לקורס 
 אקונומטריקה

 142.1.0068 סטטה לכלכלנים 1 1 1 1 א'

 1מאקרו כלכלה 
, תורת 2-ו

 2-ו 1מחירים ה

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב'

שלושה קורסי  9 - 9 9 ב' 
 בחירה מתקדמים 

 

 סה"כ שנה ג'     21  

 נק"ז לקורסי בחירה. 9-נק"ז לקורסי חובה ו 45סה"כ 

 
 

 :נק"ז בכלכלה( 54חוגי בכלכלה וסטטיסטיקה )-תואר דו
 60.5-בכלכלה, ו 54סטטיסטיקה מבוססת על חלוקת נק"ז של -מחלקתית בכלכלה-התוכנית הדו

 נקודות בסטטיסטיקה. התכנית בכלכלה תכלול את כל קורסי הליבה של תואר ראשון בכלכלה,

ותכנות. במקביל, קורסי הבסיס  בכלכלה, ניתוח נתונים,מתקדמים  בחירה במקביל לקורסי

 המתמטיים ייתנו תחת נקודות הזכות בלימודי סטטיסטיקה.

 

 שנה א'

 קורסי חובה בכלכלה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 142.1.1011 1מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 

במבוא  70ציון 
 1לכלכלה 

 142.1.1021 2מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'

יסודות  3 2 5 3 א' 
 החשבונאות
 לכלכלנים

142.1.1281 

 142.1.1061 1מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 

סה"כ שנה      15  
 א'

 תנאי מעבר לשנה ב'

 .2-ו 1במבוא לכלכלה   ומעלה 70ציון  .1

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סמסט דרישות קדם
 ר

סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2-ו 1מבוא לכלכלה  
 חדו"א ד'

 142.1.1031 1תורת המחירים  3 2 5 4 א'

 142.1.1041 2תורת המחירים  3 2 5 4 ב' 1תורת המחירים 
, 2-ו 1מבוא לכלכלה  
  חדו"א ד'

 142.1.1051 1מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א'

 142.1.1551 2מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב' 1כלכלה מאקרו 
 142.1.3011 2מימון הפירמה  3 2 5 4 א' 1מימון הפירמה 

 סה"כ שנה ב'     20  

 תנאי מעבר לשנה ג':
ציון עובר בכל קורסי החובה בכלכלה. במקרה של כישלון באחד מן הקורסים תורת  .1

 מעבר לשנה ג' מותנה באישור ועדת הוראה. – 2או מאקרו כלכלה  2המחירים 

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2

 

 שנה ג'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

יסודות 
 החשבונאות
 לכלכלנים.

חשבונאות ניהולית  3 2 5 3 א'
 לכלכלנים

142.1.1711 

 1מאקרו כלכלה 
, תורת 2-ו

 2-ו 1מחירים ה

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב'

ארבעה קורסי בחירה  12 - 12 12 א'/ב' 
 מתקדמים 

 

ההרשמה 
בסמסטר א' 

 בלבד.

כתיבה עבודה  - - - 1 א'
 מחקרית בכלכלה

142.1.0102 

סה"כ שנה      19  
 ג'

 נק"ז לקורסי בחירה. 12-נק"ז לקורסי חובה ו 42סה"כ 
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 נק"ז( 80תכנית כלכלה כמחלקה ראשית  )

 תכנית כלכלה ראשי וחטיבה בפוליטיקה וממשל

נק"ז( בשילוב עם חטיבה בפוליטיקה  80הסטודנטים במסלול זה ילמדו כלכלה כמחלקה ראשית )

נק"ז(. מסלול זה יכשיר את הסטודנטים לניהול מדיניות באמצעות מתן דגש על קורסים  28וממשל )

ציבורית, כלכלה יישומית וקורסים מהמחלקה לפוליטיקה וממשל. בוגרי מסלול זה ירכשו בכלכלה 

הבנה עמוקה של תהליכים כלכליים, חברתיים ומדיניים ומיומנות גבוהה בעבודה עם נתונים 

 וניתוחם מתוך היכרות ברמה גבוהה עם המודלים שעומדים בבסיס תוצאות הניתוח.

 דעי המחשבתכנית כלכלה ראשי עם חטיבה במ

ניתן ללמוד כלכלה במסגרת מחלקה ראשית, כאשר מרבית הקורסים הם בכלכלה, וחלק קטן 

שייכים למדעי המחשב. בוועדת הקבלה לתוכנית זו משתתפים נציגי המחלקה לכלכלה ונציגי 

 המחלקה למדעי המחשב.

 שנה א'

 קורסי חובה

דרישות 
 קדם

סמסט
 ר

סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 
1 

142.1.1011 

מבוא 
 2לכלכלה 

מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'
2 

142.1.1021 

מבוא 
למתמטיק
ה )ע"פ 
נתוני 
קבלה 
 לתואר(

 201.1.9221 חדו"א ד' 3 1 4 3 א'/ב'

סטטיסטיקה  3 2 5 3 א' 
 1לכלכלנים 

142.1.0211 

סטטיסטי
קה 

לכלכלנים 
1 

סטטיסטיקה  3 2 5 3 ב'
 2לכלכלנים 

142.1.0030 

יסודות  3 2 5 3 א' 
 החשבונאות
 לכלכלנים

142.1.1281 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 לכלכלנים א'

142.1.0014 

מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 
1 

142.1.1061 

 סה"כ שנה א'     26  

 

 תנאי מעבר לשנה ב'

 .2-ו 1במבוא לכלכלה  ומעלה 70ציון  .1

 .2-ו 1חדו"א ד' ובקורסי  סטטיסטיקה לכלכלנים בקורס  ומעלה( 56) עוברציון  .2

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .3
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סמסט דרישות קדם
 ר

סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

-ו 1מבוא לכלכלה  
 חדו"א ד', 2

 142.1.1031 1תורת המחירים  3 2 5 4 א'

 142.1.1041 2תורת המחירים  3 2 5 4 ב' 1תורת המחירים 
-ו 1מבוא לכלכלה  

  חדו"א ד', 2
 142.1.1051 1מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א'

 142.1.1551 2מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב' 1מאקרו כלכלה 
סטטיסטיקה  

, 2-ו 1לכלכלנים 
-ו 1 מבוא לכלכלה 

; יש , חדו"א ד'2
ללמוד במקביל 
 לקורס סטטה

מבוא  3 2 5 4 ב'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

 לכלכלנים מחשבים
יש ללמוד  ;'א

במקביל לקורס 
 אקונומטריקה

 142.1.0068 סטטה לכלכלנים 1 1 1 1 ב'

 סה"כ שנה ב'     21  

 הינו קורס חובה למי שלומד חטיבה בפוליטיקה וממשל. BA-הקורס כלכלה יישומית ל

 תנאי מעבר לשנה ג':

. 2-ו 1, ומאקרו כלכלה 2-ו 1ציון עובר בקורסים מבוא לאקונומטריקה, תורת המחירים  .1

מעבר לשנה  – 2או מאקרו כלכלה  2במקרה של כישלון באחד מן הקורסים תורת המחירים 

 ג' מותנה באישור ועדת הוראה.

 ומעלה. 65ציון ממוצע משוקלל של  .2

 

 שנה ג'

 חובה+סמינריםקורסי 

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

מאקרו כלכלה 
מחירים , 2-ו 1

 .2-ו 1

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

יסודות 
 החשבונאות
 לכלכלנים

חשבונאות  3 2 5 3 א'
ניהולית 
 לכלכלנים

142.1.1711 

ההרשמה 
לסמינר 
א' בסמסטר 
 בלבד

  סמינר 3 - 3 3 א'

סה"כ שנה      9  
 ג'

 נק"ז לקורסי חובה. 56סה"כ 

 



190 

 

ג' )רשימות הקורסים הרלוונטיות מתפרסמות בכל  -סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים א'

 סמסטר(:  

 נק"ז. 21בהיקף  מתקדמים )רשימה א'( קורסי בחירה 7 •

מרשימה ב', החל משנה א', סמסטר ב'. נק"ז. ניתן ללמוד קורסים  3קורס בחירה בהיקף  1 •

במידת הצורך, קורסי בחירה מתקדמים )רשימה א'( יוכרו כקורסי בחירה מרשימה ב', אך 

 לא להיפך.

 

יהיו  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה הערה :  

. במקומם יצטרכו ת הוראהרק לאחר אישור מועד פטורים מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

נק"ז  80לקחת קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת 

סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הקורסים  בכלכלה.

 בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.

 נק"ז לקורסי בחירה 24סה"כ 
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 נק"ז(  28חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים 

נק"ז( כאשר לימודים אלו  28הסטודנטים במסלול זה ילמדו במחלקה כלכלה כמחלקה משנית )

נק"ז(  80כוללים מספר מצומצם של קורסי ליבה בכלכלה, ובמקביל ילמדו את עיקר הקורסים )

 במחלקה אחרת בפקולטה.

 שנים א' עד ג'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 142.1.1011 1מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 

במבוא  70ציון 
 1לכלכלה 

 142.1.1021 2מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'

 142.1.1031 1תורת המחירים  3 2 5 4 א' 2-ו 1מבוא לכלכלה  
 142.1.1041 2המחירים תורת  3 2 5 4 ב' 1תורת המחירים 

 142.1.1051 1מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א' 2-ו 1מבוא לכלכלה  
 142.1.1551 2מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב' 1מאקרו כלכלה 

, 2-ו 1מאקרו כלכלה 
-ו 1מחירים תורת ה

2. 

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

כתיבת עבודה  1 - 1 1 א' 
 מחקרית בכלכלה

142.1.0102 

סה"כ      28  
 נק"ז

 נאי מעבר בין השנים:ת

 .2-ו 1 ומעלה במבוא לכלכלה 70יון צ •

 .2-ו 1, ומאקרו כלכלה 2-ו 1ציון עובר בקורסי תורת המחירים  •

 הערות:

( ובתנאי 147התוכנית מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים ) •

 שעמדו בתנאי הקבלה.

 מומלץ ללמוד את הקורס חדו"א ד' בשנה א'; הקורס לא יקנה נק"ז. •
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נק"ז לתואר שני  36נק"ז לתואר ראשון,  108שנתי לתואר ראשון ושני: -מסלול מצטיינים ארבע

 )כולל תזה(

במסלול זה לומד התלמיד תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים ותואר שני מחקרי 

בכלכלה, במתכונת מזורזת אשר נפרסת על פני ארבע שנים. הלימודים כוללים את כלל החובות של 

 תלמידי התואר הראשון בכלכלה ואת כלל החובות לתואר שני מחקרי, כפי שאושרו ע"י המל"ג.

התלמיד ילמד את עיקר קורסי החובה והבחירה )לתואר ראשון( בשנתיים  במסלול הנוכחי

הראשונות ללימודים, ובשנת הלימודים השלישית ייחל את לימודי התואר השני במקביל לסיום 

קורסי התואר הראשון. שנת הלימודים הרביעית תוקדש ברובה לכתיבת עבודת תזה והשלמת יתרת 

 חובות הקורסים לתואר שני. 

קבלה לתוכנית הינו גבוה מן הרף הנדרש ללימודי התואר הראשון בכלכלה במסלול הרגיל, וכן רף ה

 התלמיד יידרש לעמוד ברף גבוה מן המקובל בכדי לעבור בין שנות הלימוד במסגרת התוכנית.

 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 142.1.1011 1מבוא לכלכלה  3 2 5 4 א' 

במבוא  70ציון 
 1לכלכלה 

 142.1.1021 2מבוא לכלכלה  3 2 5 4 ב'

 201.1.9221 חדו"א ד' 3 1 4 3 א' 

סטטיסטיקה  3 2 5 3 א' 
 1לכלכלנים 

142.1.0211 

סטטיסטיקה 
 1לכלכלנים 

סטטיסטיקה  3 2 5 3 ב'
 2לכלכלנים 

142.1.0030 

יסודות  3 2 5 3 א' 
 החשבונאות
 לכלכלנים

142.1.1281 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 לכלכלנים א'

142.1.0014 

מתמטיקה  3 - 3 3 ב' 
 לכלכלנים א'

142.1.3151 

 142.1.1061 1מימון הפירמה  3 2 5 4 ב' 

סה"כ שנה      29  
 א'

 

 תנאי מעבר לשנה ב'

 ומעלה. 65משוקלל של , וציון ממוצע 2-ו 1במבוא לכלכלה  ומעלה 70ציון  .1

 1חדו"א ד', מתמטיקה לכלכלנים א', ובקורסי  סטטיסטיקה לכלכלנים בקורס  עוברציון  .2

 .2-ו

 1 ומעלה בקורסים מבוא לכלכלה 85ומעלה, וציון ממוצע של  85ציון ממוצע משוקלל של  .3

 . חריגה מתנאי זה באישור ועדת הוראה מחלקתית.2-ו
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר םדרישות קד
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2-ו 1מבוא לכלכלה 
 חדו"א ד'

תורת המחירים  3 2 5 4 א'
1 

142.1.1031 

תורת המחירים  3 2 5 4 ב' 1תורת המחירים 
2 

142.1.1041 

, 2-ו 1מבוא לכלכלה 
  חדו"א ד'

מאקרו כלכלה  3 2 5 4 א'
1 

142.1.1051 

מאקרו כלכלה  3 2 5 4 ב' 1כלכלה  מאקרו
2 

142.1.1551 

סטטיסטיקה לכלכלנים  
 1 , מבוא לכלכלה 2-ו 1

; יש , חדו"א ד'2-ו
ללמוד במקביל לקורס 

 סטטה

מבוא  3 2 5 4 ב'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

מימון הפירמה  3 2 5 4 א' 1מימון הפירמה 
2 

142.1.3011 

'; א לכלכלנים מחשבים
במקביל יש ללמוד 

 לקורס אקונומטריקה

סטטה  1 1 1 1 א'
 לכלכלנים

142.1.0068 

שיטות  3 - 3 3 א' 
מתמטיות 
 לכלכלנים

142.1.1221 

קורסי  6עד  3 9 - 9 9 ב' 
בחירה )לפחות 

 מרשימה א'( 2

 

נק"ז לקורסי  28 
נק"ז  9חובה, לפחות 

 לקורסי בחירה

 סה"כ שנה ב'    

 
 תנאי מעבר לשנה ג':

 . 2-ו 1, ומאקרו כלכלה 2-ו 1ציון עובר בקורסים מבוא לאקונומטריקה, תורת המחירים  .1

ומעלה בקורסים מבוא  85ומעלה, וציון ממוצע של  85ציון ממוצע משוקלל של  .2

חריגה מתנאי זה באישור  .2-ו 1, ומאקרו כלכלה 2-ו 1לאקונומטריקה, תורת המחירים 

 ועדת הוראה מחלקתית.
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 ג' שנה

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 1מאקרו כלכלה 
, תורת 2-ו

 .2-ו 1מחירים ה

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

יסודות 
 החשבונאות
 לכלכלנים.

חשבונאות  3 2 5 3 א'
ניהולית 
 לכלכלנים

142.1.1711 

ההרשמה לסמינר 
מתבצעת 

 בסמסטר א' בלבד

  סמינר 3 - 3 3 א'

סה"כ שנה      9        
 ג'

 נק"ז לקורסי חובה בתואר. 66סה"כ 

 ג':   -סה"כ קורסי רשות הנדרשים בשנים א'

 נק"ז.  27בהיקף  מתקדמים קורסי בחירה 9

 ,דילמות חברתיות, כלכלת מגדר, כלכלת ספורט ,כלכלה ציבורית ניתן לבחור בין קורסים הבאים:

-כלכלת איכלכלת אינפורמציה, משחקים שיתופיים, מבוא לתורת המשחקים, כלכלה ניסויית, 

ודאיות, כלכלת סביבה, בחירה חברתית, כלכלת פיתוח, מכרזים, כלכלת בריאות, מדיניות כלכלית 

כות מס ורווחה, נושאים בכלכלה בישראל, צמיחה כלכלית, תחרויות אסטרטגיות, תכנון מער

 יישומית, שיטות מתמטיות לכלכלנים )רשימה מעודכנת מתפרסמת בכל סמסטר(.

ניתן ללמוד קורסים מרשימה ב', החל משנה א', סמסטר ב'.  נק"ז. 15קורסי בחירה בהיקף  5

)רשימת הקורסים מתפרסמת בכל סמסטר(. במידת הצורך, קורסי בחירה מתקדמים )רשימה א'( 

 יוכרו כקורסי בחירה מרשימה ב', אך לא להיפך.

 נק"ז לקורסי בחירה בתואר. 42סה"כ 

יספר לקראת השלמת החובות לתואר *נק"ז שנצברו לקראת לימודי התואר השני לא יוכלו לה

 הראשון.

 

 שנה ד'

בשנה ד' התלמידים ישלימו את יתרת קורסי החובה לתואר שני כפי שמוגדרת בתוכנית לתואר שני 

מחקרי בכלכלה )עם עבודת תזה מחקרית(. במקביל יבצע התלמיד עבודת תזה מחקרית בהנחיית 

 במחלקה. איש סגל מהמחלקה בהתאם לתואר השני המחקרי המאושר

 
 הערות כלליות

 בחינות וציון בקורס 

.  הציון הסופי ייקבע, בדרך כלל, על צוות הקורסבידי נקבע דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס 

סמך הציונים בבחינת סוף הקורס, בבחינות ביניים באמצע הקורס, תרגילים ועבודות.  בכל מקרה,  

ך בה ייקבע הציון.  עם סיום הקורס מתקיימות המורה יודיע לתלמידים בראשית הקורס על הדר

 .האוניברסיטאי תקנון הבחינות, וזאת בהתאם לשתי בחינות : מועד א' ומועד ב'
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לא יוחזרו מחברות הבחינה לנבחנים, ניתן לראות את הבחינה רק  –החזרת הבחינות לנבחנים 

 בזמני החשיפה המתפרסמים ובאתר סריקת המחברות.

 ותרגוליםנוכחות בהרצאות 

ככלל, קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. מרצים רשאים לפטור מחובת נוכחות בהרצאות או 

 בתרגולים ובסמינרים )ייקבע בסילבוס של כל קורס בנפרד(.

 סמינר

. במחלקה לכלכלה סמינר תחייב בהגשת עבוד )למעט במסלול חטיבה מורחבת( כל תלמיד שנה ג'

ירשמו לסמינר של המרצה בו הם בוחרים,  םתלמידי .סמסטר א'נערך בתחילת הרישום לסמינר 

עוץ. תלמידי המגמה לחשבונאות ירשמו לסמינר בחשבונאות. הנושאים יתואמו עם יבתקופת הי

 הלימודים.  ראש המגמה במשך שנת

סמינר ניתן לקבל במזכירות המחלקה ה תדף הנחיות מפורט לגבי נוהלי הכתיבה וההגשה של עבוד

 אתר המחלקה.בומפורסם 

של אותה שנה בה נלמד הסמינר. יש להגיש  30.9התאריך האחרון להגשת עבודת הסמינר הוא 

 הסמינר בשני עותקים למזכירות המחלקה.

 מועדים מיוחדים

דרך המערכת סטודנטים הזכאים למועד מיוחד בבחינה יגישו בקשה למזכירות המחלקה  .1

 מועד ב'.האוניברסיטאית הממוחשבת לאחר פרסום ציוני 

, על פי נוהל הבחינות המופיע בשנתוןלזכאים לכך,  אך ורקאישורים למועד מיוחד יינתנו  .2

 .ובהתאם להחלטת ועדת הוראה

 במערכת האוניברסיטאית הממוחשבת. חובה להגיש בקשה למועד מיוחד .3

ללא כל הפרטים או  ללא בקשהולצרף את האישורים המתאימים. יש למלא את כל הפרטים  .4

 .טופלתלא  - מתאימים אישורים

סטודנט שאושרה בקשתו ואינו יכול/רוצה לגשת לבחינת המועד המיוחד יודיע על כך למחלקה  .5

 הרשמתו ביטול על הודיע שלא סטודנטלפני מועד הבחינה. ימים  5עד לכל המאוחר  בכתב

 . כפי שמפורסם באתר חשבונות סטודנטים בגובה טיפול מיוחד דמי ישלם ,במועד

 םקורסיזרה על ח

ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות  יםבקורס חובה חייב ושנכשל יםסטודנט

בדרישות של הקורס  יםהתלמיד יםשל הקורס. אם חלו שינויים בדרישות הקורס משנה לשנה, חייב

לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס. האמור לעיל תקף גם  ולא יורש יםהמאוחר יותר. תלמיד

 חזרה על קורס בחירה.לגבי 

 בלבד. מגמהחזרה על קורסים בחשבונאות, באישור ראש ה

לאחר פרסום הציונים של מועד הבחינה  שלהם הסופי הציוןלשפר את  ניםייהמעונ יםתלמיד

 לחזור על הקורס בתנאים אלה: םהאחרון של הקורס באותו סמסטר, רשאי

 לחזור על הקורס פעם אחת. םרשאי -קורס חובה  .1

לחזור על הקורס פעם אחת, אולם אם הקורס אינו מתקיים או שיש  םרשאי -בחירה קורס  .2

 בקורס בחירה אחר, באישור המחלקה. ובו מגבלות קליטה, ילמד
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 הפסקת לימודים

באופן כללי, הפסקות לימודים במחלקה מתבססות על מספר הכישלונות הנצברים במסגרת 

אי עמידה בציון המעבר שנקבע בקורס או אי מוגדר כ שלון בקורסיכתוכנית הלימוד של התלמיד. 

סטודנט שנרשם לקורס ולא ניגש לבחינה  ,)לדוגמא עמידה בכל דרישה אחרת שנקבעה בקורס

ברצוננו להדגיש שלפי נוהלי הפקולטה, סטודנט שנרשם לקורס, לא  יחשב נכשל בקורס(. -בסופו 

ולא עמד בכל דרישות הקורס, נחשב  ביטל את הרשמתו במשך תקופת השינויים של אותו סמסטר

  הדבר כאילו למד את הקורס ונכשל.

נבהיר כי הפסקות לימודים מתבצעות ע"פ ההחלטות של ועדת ההוראה המחלקתית ובהתאם 
 לתנאים הבאים:

. תלמיד זה יוכל יופסקו לימודיו במחלקה -קורס חובה אותו תלמיד שנכשל פעמיים ב •

ניתן לקצר את משך הפסקת הלימודים  אחר שנתיים.רשם שנית ללימודים במחלקה לילה

לשנה אחת באישור ראש התוכנית הרלוונטית, ובאישור ועדת הוראה מחלקתית 

 –ופקולטית. לאחר הפסקת הלימודים, במידה והתלמיד ייכשל שוב באותו קורס חובה 

 יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות.  

יופסקו לימודיו  –ה קורסי חובה תלמיד בשנה הראשונה ללימודיו, הנכשל בשלוש •

במחלקה לצמיתות. יובהר בזאת כי תלמיד שביצע בשנית קורס בו נכשל בשנה הראשונה 

ללימודיו ועבר אותו בניסיון השני, הכישלון המוקדם בקורס ייספר במניין הכישלונות 

 הכולל לטובת סעיף זה.

לימודיו במחלקה יופסקו  -במהלך התואר  חובהקורסי  ארבעהסטודנט שנכשל ב •

 לצמיתות.

יופסקו לימודיו במחלקה  - ומעלה במהלך התואר קורסים חמישהסטודנט שנכשל ב •

 לצמיתות. 

סטודנט שהציון הממוצע המשוקלל שלו לאותה השנה ו/או לכל מהלך הלימודים עד לתום  •

 יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות. – 65-אותה השנה יורד מתחת ל

 

 

 דרישות קדם לקורסים

הרשמה לקורסים מסוימים מותנית בעמידה בדרישות קדם.  לדוגמה, אם מבוא לכלכלה א' מהווה 

דרישת קדם למבוא לכלכלה ב', לא יוכל תלמיד ללמוד את מבוא לכלכלה ב' לפני שיעבור בהצלחה 

 את הקורס מבוא לכלכלה א'. בתוכנית הלימודים מצוינות דרישות הקדם לגבי כל קורס.

בקורס שלגביו לא צוינו דרישות קדם מיוחדות זהים  לתנאי המעבר לשנה  תנאי ההשתתפות

 המתאימה.

 .רשם לקורסילה םרשאי םאינבתנאי הקדם,  יםעומד םשאינ יםסטודנט

לקורס.  םהמחלקה תבטל את הרשמת -עומד בתנאי הקדם שלו  םלקורס ואינ מושנרש יםסטודנט

 ל ההרשמה.על ביטו יםהמחלקה אינה מתחייבת להודיע לסטודנט
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 תנקודות זכו

 ללמוד )בהתאם לתוכניות השונות( יםהסטודנט יםלצורך השלמת כל החובות לקראת התואר חייב

-נק"ז בתוכנית החד 108בנקודות זכות בהתאם לתכנית לימודיו:  אותםקורסים המזכים 

מחלקתית עם התמחות -נק"ז בתוכנית החד 140עם התמחות במנהל עסקים,  מחלקתית

נק"ז בתוכנית  28 -נק"ז בתוכנית דו מחלקתית ו  54נק"ז בתוכנית מחלקה ראשית,   80 ,אותבחשבונ

 מחלקה משנית.

בנקודת זכות אחת, אך  יםבדרך כלל שעת לימוד שבועית במשך סמסטר מזכה את הסטודנט

במקרים מסוימים מספר הנקודות איננו שווה למספר השעות.  מקרים אלו מצוינים במפורש 

 בתוכנית הלימודים.

 ציון סופי בכלכלה

עם סיום כל החובות לקראת תואר בוגר יחושב לתלמיד הציון הסופי בכלכלה. הציון יהיה ממוצע 

ללים במספר הנקודות של כל קורס. הציון הסופי כל הציונים בקורסים השונים בכלכלה, משוק

 לפחות. 65המשוקלל הנדרש לקבלת תואר חייב להיות 

 לגבי הקורסים בהם ניתן ציון שנתי,  ישוקלל ציון זה בסך הנק"ז של שני סמסטרים. 

 הנחיות לסגירת תואר

הטופס  ניתן להוריד הטופס מאתר הפקולטה. טופס בקשה לסגירת תואר. למלא יםעל הסטודנט

לשקלל לא  ניםמעוניי הםבפרטים אישיים, פרטי קורסי הבחירה אותם  יםימולא ע"י הסטודנט

 לתואר וחתימה. טופס שלא ימולא כראוי לא יטופל. 

לדאוג לטפל בנושא שכ"ל, ספרייה ולימודים כלליים מאחר והמחלקה אינה מטפלת  יםעל הסטודנט

יעוכב במזכירות  שלהםהזכאות  טפסיאלו, בנושאים  ושלא יטפל יםבנושאים אלו. סטודנט

 הפקולטה.

 על הסטודנטים חובה לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לעבודה סוציאלית

 (144)סימן מחשב  

 מטרת הלימודים

 רווחההרותי ירחב של תפקידים בש במגווןמטרת התוכנית להכשיר עובדים סוציאליים לעבודה 

עם יחידים, הסוציאלית   עבודה בתחום הת יו. התוכנית מיועדת להקנות ידע ומיומנוהשונים

בוגרי התכנית זכאים  מיומנויות וידע הדרושים למחקר ולהערכה.וכן וקהילות  ,משפחות, קבוצות

מודים מתקדמים לילהתקבל לכל תכנית להם יכולים  לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים וכן

ולתנאי הקבלה  ם הלימודייםהשגייכפוף להזאת ב) דה סוציאלית ללא צורך בלימודי השלמהבעבו

 (.במוסדות השונים

ת יומיומנו ידע, םסטודנטים לעסוק במקצוע העבודה הסוציאלית ומקנה לה מכשירהתכנית ה

 בוגרי המחלקה יהיו . קהילתי, וקבוצתימשפחתי, מישורים: פרטני, ארבעה ב ,סיון בהתערבותיונ

בעשייה  כוללת התנסות ישירה עשית. הכשרה זוהכשרה מרכיב מרכזי בתכנית הלימודים הוא 

ומלווה בהדרכה אישית ו/או  ,, עם אוכלוסיות יעד שונותחברתיים מגוונים םבשירותי מקצועית

  קבוצתית.

ינה תכנית לימודים : התכנית להכשרת עובדים סוציאלים בדגש על נוער וצעירים הלימודי נוער

ייחודית במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. במהלך שלוש שנות 

הלימוד בתכנית, הסטודנטים רוכשים ידע תאורטי ויישומי בתחום העבודה הסווציאלית עם נוער 

פתחותיים וצעירים. התכנית כוללת מגוון קורסים ייעודים העוסקים, בין השאר, בהיבטים ההת

הרלוונטיים לנוער וצעירים, שיטות התערבות במרחבים בלתי פורמליים והכרות עם מערך 

זו. במסגרת ההכשרה המעשית, הסטודנטים בתכנית  ההשירותים החברתיים המיועד לאוכלוסיי

משולבים בשירותים השונים השונים המיועדים לנוער וצעירים  ומודרכים על ידי עובדים 

 ום, לפחות שנה אחת מתוך לימודיהם. סוציאליים בתח
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 מבנה הלימודים

 נק"ז(* 108חד מחלקתית ) –תכנית הלימודים

 ייתכנו שינויים, יש לעקוב ולהתעדכן לפני כל סמסטר לקראת רישום לקורסים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

קריאה בין  2 - 2 2 א'
 לכתיבה אקדמית

144-1-0012 

 144-1-0241 רב תרבותיות 2 - 2 2 א'
פסיכולוגיה  2 - 2 2 ב'

 התפתחותית
144-1-0101 

 א' 
חובה 

במגמת 
 נוער

 144-1-0136 סדנא מלווה 2 - 2 2

 144-1-1031 מבוא לסטט' 3 2 3 3 א'          
 144-1-1041 סטט' הסקית 3 2 3 3 ב'

מבוא למדיניות  2 - 2 4 א'+ב'
 חברתית

144-1-1061 

יסודות בעבודה  2 - 2 4 א'+ב'
 סוציאלית

 

144-1-1071 

סיורים  2 א'+ב'
 בארגונים

הכשרה מעשית  2 -
 בשדה

144-1-1091 
 

יסודות  2 - 2 4 א'+ב'
 הסוציולוגיה

144-1-1791 

מבוא  2 - 2 4 א'+ב'
 לפסיכולוגיה

144-1-1911 

מבנה חברתי של  2 - 2 2 ב'
 ישראל

144-1-1951 

כפוף  2 ב'
לסיורים 
 בהכשרה

ארגוני החברה  2 -
 האזרחית

144-1-0038 

 ב'
מגמת נוער 

 בלבד

מדיניות שירותים  2 - 2 2
ודרכי התערבות 
עם נוער במצבי 

 סיכון

144-1-0360 

 144-1-0160 טעימות בעו"ס 2  2 2 ב'

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

לפחות  75המחלקתיים כולל בהכשרה מעשית שנה א' ]סיורים[, וציון ציון עובר בכל הקורסים 
 בקורס יסודות בעבודה סוציאלית.
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 144-1-1291 שיטות מחקר 2 - 2 4 א'+ב'
 144-1-1171 עבודה קהילתית 2 - 2 4 א'+ב'
עבודה פרטנית  2 - 2 4 א'+ב'

עם היחיד 
 וסביבתו

144-1-1191 

הכשרה מעשית  8 - 16 6 א'+ב'
 בשדה

144-1-1231 

פסיכולוגיה  2 - 2 2 א'
 אבנורמלית

144-1-1131 

א'+ב' אחת 
 לשבועיים

גישות פרטניות  2 - 2 2
תאוריה של 
 הפרקטיקה

144-1-0106 

 ב'
חובה 

 במגמת נוער

 144-1-0096 מגדר נערות 2 - 2 2

 א'+ב'
 חובה

 נוער במגמת

תאוריה ומעשה  2 - 2 4
 בעו"ס

144-1-0145 

 ב'
חובה 

 במגמת נוער

עולם שייך  2 - 2 2
 לצעירים

144-1-0089 
 

 קורסי בחירה בהתאם להחלטת המחלקה. 4

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג':

ציון  וסביבתו, עבודה קהילתיתעבודה פרטנית עם היחיד ומעלה בקורסים הבאים:  75ציון סופי של 

 עובר בכל הקורסים ובהכשרה מעשית. 

 

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

יסודות הטיפול  2 - 2 4 א'+ב'
 המשפחתי

144-1-0200 

שיטות מחקר  2 - 2 4 א'+ב'
 איכותני

144-1-1211 

הכשרה מעשית  8 - 16 8 א'+ב'
 בשדה

144-1-1391 

תפיסות  2 - 2 4 א'+ב'
ומיומנויות 

טיפול בעבודה 
 סוציאלית

144-1-1551 

 א'+ב' 
 שנתי

ללא שיעור  2
פרונטלי אלא 

במפגשים 
 חודשיים

סמינר מונחה על  2 -
ידי חברי הסגל 
הבכירים לפי 
 תחומי עניין

144-1-0006 

טיפול    2 2 ב'
אינטגרטיבי 

144-1-0128 



201 

 

סה"כ  סמסטר
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

וקצר ממוקד 
 מועד

 ב'
למגמת 

 נוער בלבד

התערבויות  2 - 2 2
 במצבי דחק

144-1-2671 

עקרונות הטיפול  2  2 2 ב' 
 הקוגנטיבי

144-1-0086 

נשים וטיפול  2 - 2 2 ב'
 בטראומה

144-1-0098 

 א'
 ללא נוער

 144-1-1781 משפט ואתיקה 2 - 2 2

 ב'
למגמת 

 נוער

סוגיות  2 1 2 2
מקצועיות 

בעו"ס עם נוער 
 וצעירים

144-1-0126 

יסודות הטיפול  2 - 2 4 א'+ ב'
 הקבוצתי

144-1-1351 

 ב' חובה
למגמת 

 נוער

 144-1-0016 פגיעה מינית 2 - 2 2

 נק"ז 108 -קורסי בחירה כהשלמה ל -הערה •

 
 תנאי סיום שנה ג':

ומיומנויות טיפול  תפיסות, יסודות הטיפול המשפחתיומעלה בקורסים הבאים:  75ציון סופי של 

 .בעבודה סוציאלית

 כמו כן, ציון עובר בכל הקורסים ובהכשרה מעשית. 

 הכשרה מעשית 

ההכשרה מקנה, באופן  ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכנה לעיסוק במקצוע.

שיטתי ומודרך, את הידע, המתודות והמיומנות הדרושים לפעולה במסגרת מקצוע העבודה 

חשיבותה הרבה של  בשירותים השונים בהם מועסקים עובדים סוציאליים.הסוציאלית ו

ההתנסות תחת הדרכה מקצועית, תוך יישום הידע הנלמד בקורסים, מקנה להכשרה המעשית 

מקום מרכזי בתוכנית הלימודים. ההכשרה המעשית מתקיימת בשירותי רווחה מגוונים מאזור 

 חות בעבודה קהילתית. הדרום ועד המרכז, ואף מוצעת האפשרות להתמ

ישתתפו  הסטודנטים  במספר ימים מרוכזים באופן קבוצתי כדי להכיר  'א בסמסטר בשנה א'

באופן ראשוני את  שירותי הרווחה בדרום, במגוון תחומים. במסגרת זו נפגשים הסטודנטים עם 

ורס ילמדו הסטודנטים את הק 'ב בסמסטר עובדים סוציאליים, מטופלים ומנהלי שירותים.

"אירגוני החברה האזרחית" ובצמוד לו בהכשרה מעשית ישתתפו במספר סיורים בארגונים 

העוסקים בחברה האזרחית. כחלק מהקורס ומההכשרה מתקיים יום אוריינטציה בו נדרשים 

הסטודנטים להשתתף. ההשתתפות ביום זה היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות בקורס "אירגוני 

ריי ההכשרה המעשית הנלווים לו. כמו כן, ההשתתפות בכל הסיורים החברה האזרחית" ובסיו

הינה חובה ומהווה תנאי להשלמת החובות של ההכשרה המעשית בשנה א. היעדרות ו/או אי 

תאפשר מעבר לשנה ב', זאת למעט מקרים   השתתפות תגרור ציון נכשל בהכשרה של שנה א' ולא

 שיועלו לדיון בוועדת הוראה מחלקתית.חריגים של מילואים ואשפוז בבית חולים, 
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שעות ליום(. ההכשרה המעשית  8, הלימודים בתכנית כוללים שני ימי הכשרה מלאים )בשנה ב'

, כשמיקוד הלמידה הוא הפרט והמשפחה הסטודנטיםתתקיים בשירותים השונים בהם ישובצו 

ות חובה ועמידה במטלות בסביבתם. ההדרכה לסטודנטים תינתן באופן פרטני ו/ או קבוצתי. נוכח

 ההכשרה כתנאי לקבלת ציון עובר ומעבר לשנה ג'.

 

שעות ליום(. שמיקוד הלמידה הינו  8, הלימודים בתכנית כוללים שני ימי הכשרה מלאים )בשנה ג'

 הפרט, הקבוצה ו/או הקהילה. ההדרכה לסטודנטים תינתן באופן פרטני ו/או קבוצתי.

ו לזהות ולאבחן מצבים חברתיים, יתכננו תכניות התערבות ג'  הסטודנטים ילמד –בשנים ב' 

בהתאם ויפתחו מיומנויות בגישות ובמתודות שונות: הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה ושינוי 

 מדיניות. 

הנוכחות בהכשרה ועמידה במטלות ההכשרה  הינה חובה לאורך השנה כתנאי לציון עובר וסיום 

 ההכשרה בהצלחה.

 שרה מעשיתהערכת הישגים בהכ

 הסטודנטים מוערכים פעמיים בשנה על פעילותם בהכשרה המעשית:

 הערכת בסוף סמסטר א'. •

 הערכה בסוף השנה. •

 כללי מעבר בהכשרה מעשית

 על מנת לעבור משנה לשנה יש לקבל ציון עובר בהכשרה בשני הסמסטרים.
הוראה מחלקתית סטודנט שנכשל בסמסטר א' או ב', יופסקו לימודיו. במקרים חריגים ועדת 

תשקול את האפשרות לתת לסטודנט הזדמנות לשנת הכשרה נוספת ובמקביל יהיה עליו לחזור 
וללמוד את הקורסים בתחומי הפרקטיקה המלווים את שנת ההכשרה. בכל מקרה, ההזדמנות 

 לחזור ולהשלים שנת הכשרה תינתן פעם אחת בלבד.
 

יש להמציא אישורים  מילואים או לידה נוכחות בימי ההכשרה היא חובה. במקרה של מחלה,
מתאימים ליחידה להכשרה מעשית. במידת הצורך, יתבקש הסטודנט להשלים ימים אלו בתיאום 
עם מקום ההכשרה ועם ראש היחידה. היעדרות לא מאושרת תוביל לקבלת ציון 'נכשל' בהכשרה 

 המעשית.
  

במחלקה תדון בהמשך לימודיהם סטודנטים שנכשלו על רקע של בעיות אתיקה, וועדת ההוראה 
 במחלקה.

 
 ציון עובר בהכשרה מעשית הוא תנאי לקבלת התואר 'בוגר בעבודה סוציאלית'.

 אופן השיבוץ בהכשרה מעשית

 : השיבוץ לשירותים הינו קבוצתי ויימסר לסטודנטים בתחילת שנת הלימודים.בשנה א'

רוג עדיפויות לשנת הלימודים הבאה. בסוף כל שנה הסטודנטים ממלאים טופס די  ג': –בשנים ב' 

 טופס זה כולל רשימה של תחומי עיסוק בעבודה סוציאלית.

היחידה להכשרה מעשית אינה מתחייבת להיענות לדירוג העדיפויות של הסטודנט, אך נעשה 

מאמץ לעשות כן.  יש לציין כי ייתכנו שינויים במקומות ההכשרה, גם לאחר סיום שיבוצם של 

 הסטודנטים.
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 חשוב לציין:
 שבע-שיבוץ מחוץ לבאר

שבע באחת מהשנים ב' או ג' ולעיתים -על כל סטודנט לעבור הכשרה מעשית מחוץ לעיר באר

 בשתיהן. שנה א' אינה נכללת במערך השיקולים לשיבוץ בתוך העיר או מחוצה לה.

 נסיעות

האוניברסיטה משתתפת בהוצאות נסיעה למקומות  הכשרה מחוץ לעיר באר שבע בלבד בניכוי 

לחודש, ובכפוף להצגת קבלות. את טפסי הנסיעות ₪   100השתתפות עצמית של הסטודנט בגובה 

עפ"י התאריכים שנמסרים  –בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'  –יש להגיש פעמיים בשנה 

 הוצאות נסיעה נמצא באתר המחלקה. בתחילת שנה. נוהל החזר

 קוד לבוש להכשרה מעשית

. כלומר להימנע להקפיד על לבוש הולם בהכשרה בהתאם לכללי השירות בו נעשית ההכשרהיש 

  מלבוש חשוף, נזמים בפנים ובחלקי הגוף, ולבוש העלול לפגוע ברגשות המטופלים.

 חיסונים ומצב בריאותי כללי

 מחויבים בנגב גוריון בן באוניברסיטת סוציאלית לעבודה במחלקה מעשית הכשרה תלמידי •

בעבור כל  .ולכללים של מקום ההכשרה לעניינם הנוגעים הבריאות משרד הוראות לכל לציית

 מקום יתפרסמו ההנחיות השונות לפני השיבוץ.

 

 כללי התנהגות : אתיקה מקצועית

מקצועית ההתנהגות הטים כללי במסגרת הלימודים וההכשרה המקצועית, חלים על הסטודנ

והאתית כפי שנקבעו ב"קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" ו"חוק 

וכן הקוד האתי של אוניברסיטת בן גוריון הנמצא באתר  "1996העובדים הסוציאליים, 

אשר , עדת ההוראה של המחלקהוקוד האתיקה יובא לדיון בו ת. כל מקרה של הפרהאוניברסיטה 

  תכריע לגבי המשך הלימודים של הסטודנט במחלקה.

יש לקרוא את "קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" באופן מעמיק לפני 

תחילת ההכשרה המעשית ולחתום על כתב סודיות, השומר על פרטיות המטופלים והלקוחות אותם 

 יפגשו הסטודנטים במהלך התואר.

 

 הערות: 

את  ראשיתילמדו הם במקרים מיוחדים בהם סטודנטים צריכים לפצל שנת לימודים,  •

הכשרה יישתלבו באורטיים ורק לאחר מכן ילמדו קורסים מתודיים ויהקורסים הת

. פיצול תכנית הלימודים מחייבת אישור של ועדת ההוראה. על הסטודנטים עשיתמ

. הקורסים המתודיים וההכשרה מקמנו כתבמבלוועדת הוראה לפנות בפיצול  םהמעונייני

הם קורסים צמודים שלא ניתנים לפיצול, אלא במקרים מיוחדים ובאישור ועדת  עשיתהמ

 ההוראה של המחלקה.

 בראשית לסטודנטים יודיע המרצה. המרצה בידי היא קורס בכל הסופי הציון קביעת דרך •

 .הסופי הציון ייקבע שבו האופן בסילבוס על קורס כל

נוכחות חובה בכל קורסי המחלקה. היעדרות ממוסמכת ומאושרת תינתן במקרים של:  •

 20%מילואים, לידה או אשפוז עקב בעיית בריאות. יחד עם זאת, סטודנט יכול להיעדר עד 
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היעדרות לא  .תלהיעדרויו אישור אין בה, מעשית הכשרה להוציאמכלל השיעורים, 

 בקורס.עלולה לגרום לכישלון  20%מאושרת מעל 

 דרישות בכל ולעמוד מחדש הקורס את ללמוד חייבים חובה בקורס נכשלו אשר סטודנטים •

 יצטרכוהקורס, אלא  של הסופית לבחינה רק לגשת יורשו שנכשלו לא תלמידים. הקורס

לקורסים  להירשם יורשו לא חובה בקורס נכשלו אשר סטודנטים. ללמוד את הקורס בשנית

 הציון את לשפר הרוצים תלמידים .בחירה קורסי לגבי גם תקף לעיל האמור. מתקדמים

פעם על קורס לחזור אפשר  :בלבד הבאים בתנאים הקורס על לחזור רשאים בקורס הסופי

כלל זה חל גם על הכשרה מעשית. במידה והקורס שנתי, חייבים לחזור על שני  אחת בלבד.

או שינוי  או שיש בו מגבלות של קליטת סטודנטים ,נו מתקייםאיאם הקורס חלקי הקורס. 

 , בכפוף לאישור יו"ר ועדת הוראה. , ילמדו קורס אחרבתכנית הלימודים

  במחלקה. יופסקו לימודיהם -יה ישחזרו על קורס חובה ונכשלו גם בפעם השנ סטודנטים •

סטודנטים אשר נרשמו לקורס ולא ביטלו את הרשמתם בתקופת השינויים של אותו  •

  מסטר ו/או לא עמדו בדרישות הקורס, נחשב הדבר כאילו למדו את הקורס ונכשלו.ס

 כל קבלת לאחר במחלקה תואר סגירת טופס בשנה השלישית למלא הסטודנטים על •

 משך. באינטרנט הפקולטה באתר למצוא ניתן הטופס את. המחלקתיים בקורסים הציונים

 בנושאי לטפל האחריות הסטודנטים על .ימים שבוע עד יארך תואר לסגירת בבקשה הטיפול

 בקשתם - אלו בנושאים טיפלו שלא סטודנטים. הכלליים והלימודים ספריה, לימוד שכר

 .אלה בנושאים מטפלת איננה שהמחלקה לציין יש. הפקולטה במזכירות תתעכב

 המחלקה אשר כנסים או עיון בימי להשתתף יחויבו הסטודנטים הלימודים במהלך •

 .מקיימת

 -התאמה עבודה סוציאליתאי 

לימודי עבודה סוציאלית משלבים, מעצם מהותם, דרישות להתאמה אישיותית ואתית למקצוע.  
אינם מתאימים   לפיכך, במקרים בהם במועד כלשהו במהלך לימודיו/ה  עולה חשש שסטודנט/ית

לעסוק במקצוע  העבודה הסוציאלית בשל מאפיינים אישיותיים או אתיים, , יובא עניינם ע"י ראש 
המחלקה לעבודה סוציאלית בפני ועדת התאמה למקצוע )להלן, בסעיף זה וסעיפי המשנה שלו: 

 "הוועדה"( כמפורט להלן:

ורכב משלושה חברי סגל הוועדה תהא ועדת אד הוק, שתוקם על ידי דיקן הפקולטה ות .1
אקדמי בכיר שמומחיותם בתחומים רלוונטיים לנושא הבדיקה. אחד מהם לפחות יהיה 

 חבר סגל אקדמי בכיר במחלקה לעבודה סוציאלית.

הוועדה תהא מוסמכת לעיין בתיקו/ה  האישי של הסטודנט/ית, הציונים הכלולים בתיק,  .2
וכל מידע רלוונטי אחר השמור המשמעתית שלו/ה  הוהערכה ההיסטורי הדרכה דוחות

 באוניברסיטה והנוגע לסטודנט/ית. 

 הוועדה תהא מוסמכת להזמין עדים לפי שקול דעתה.  .3

ככל שהדבר  -הוועדה תהא מוסמכת לדרוש מהסטודנט/ית להתייצב לבדיקה רפואית .4
 מתחייב מהבדיקה. 

נט/ית  טרם קבלת החלטה כלשהי בעניינו/ה של הסטודנט/ית תזמן הוועדה את הסטוד .5
 ותאפשר לו /לה להשמיע את טיעוניו/ה  באשר להחלטה המסתמנת בעניינו. 

הוועדה תהא רשאית להפסיק את לימודיו/ה  של הסטודנט/ית באופן זמני או לצמיתות.  .6
כן, תהא רשאית הוועדה להתנות את המשך לימודיו/ה של הסטודנט/ית בתנאים על פי 

 שקול דעתה. 
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 ר לסטודנט/ית בכתב. החלטת הוועדה המנומקת תמס .7

החלטת הוועדה תהא סופית. על אף האמור, יוכל/ תוכל  הסטודנט/ית  להגיש השגה על  .8
 החלטת הוועדה לדיקן הפקולטה בנושא אחד או יותר מהבאים, ובנושאים אלה בלבד:

 הרכב הוועדה לא התאים לסוגיה הנדונה. .א

לו/ לה  למצות את הוועדה לא זימנה אותו/ אותה  להופיע בפניה או לא אפשרה  .ב
 טיעוניו/ה.

 העובדות עליהן ביססה הוועדה את החלטתה היו שגויות.  .ג

הדיקן יהיה רשאי לקבל את ההשגה ולהחזירה לדיון בוועדה בעניין בכללותו או בחלקו, 
 להורות על הקמת ועדה חדשה שתדון בעניין פעם נוספת, או לדחות את ההשגה. 

 .לא יהא ערעור נוסף על החלטת הדיקן

לא שיתף/ה  הסטודנט/ית פעולה עם הוועדה או סירב/ה  למסור לוועדה מסמכים נדרשים  .9
תהא  –או מנע/ה קבלת מסמכים על ידי הוועדה או סירב/ה להתייצב לבדיקה רפואית 

 לפי שקול דעתה.  –רשאית הוועדה להפסיק את לימודיו/ה  או להגיש נגדו תלונה משמעתית 

סעיף זה יחול על כל הסטודנטים במחלקה לעבודה סוציאלית, בין אם לימודיהם התחילו 
 בשנים שקדמו לפרסומו או לאחר פרסומו. 

 

 חובה עליכם לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 המחלקה לתקשורת

 (183)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

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

אותה וגם הרלוונטיות של לימודי התקשורת לכל היבט בחיינו. מטרות התכנית הן להקנות 

לסטודנטים ולסטודנטיות ידע עיוני, מושגים וכלים לצריכה נבונה של תקשורת, להעמיק את 

תקשורתית ולהכשיר דור של אזרחים ואזרחיות, צרכנים וצרכניות, ואנשי ונשות אוריינותם/ן ה

מקצוע לתפקוד אפקטיבי ומושכל בדמוקרטיה עתירת טכנולוגיות תקשורת ורוויה במסרים 

 תקשורתיים.

 מבנה הלימודים
o מחלקתית-תכנית דו 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות הקורסשם  מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 

 נקודות

 סמסטר

183-1-0276 
 

מושגי יסוד 
 בתקשורת

3 
 

- 
 

3 
 

 א' 3

טכנולוגיות  183-1-0106
מידע 

 ותקשורת 

 א' 3 3 - 3

מפת  183-1-0326
התקשורת 

בעולם 
 ובישראל 

 'ב 3 3 - 3

אוריינות  183-1-0196
 אקדמית 

 'א 3 3 - 3

 א'קורס מעשי  183-1-0041
)כתיבה 

 עיתונאית(

 ב' 3 3 - 3

 תנאי מעבר
  60 -ציון עובר בשיעורי החובה

 שנה  ב'

 קורסי חובה 

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 

 נקודות

 סמסטר

183-1-0014 
 

שיטות בחקר 
 התקשורת

2 1 
 

3 
 

 ב' 3

תקשורת וחברה  183-1-0086
 בישראל

 ב' 3 3 - 3

 א' 3 3 - 3 קורס מעשי ב' 183-1-0011
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שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 

 נקודות

 סמסטר

תקשורת 
שיווקית בעידן 

 דיגיטלי
 א' 3 3 - 3  תקשורת דיני 183-1-0136

תקשורת  *183-1-0166
ומיעוטים 
-בחברה רב
 תרבותית

 א'   3 3 - 3

 שנה ג'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

תקשורת  3 - 3 3 א
 ודמוקרטיה   

183-1-0118 

תקשורת  3 - 3 3 ב
 ותרבות

183-1-0076 

 

 נק"ז( 24לימודי הבחירה )

 נק"ז כל אחד.  3קורסי בחירה של  4במהלך שנה ב' ו ג' יש ללמוד 

 נק"ז(.  6בשנה ג' יש לבחור סמינר אחד )

 קורסי הבחירה והסמינרים משתנים מדי שנה. הרשימה מופיעה באתר המחלקה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 

 

 חטיבה ללימודי תקשורת

 (183)סימן מחשב 

 

 נק"ז( 28חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

מושגי יסוד  183-1-0276
 בתקשורת

 א' 3 3 - 3

טכנולוגיות  183-1-0106
 מידע

 ותקשורת

 א' 3 3 - 3

מפת  183-1-0326
התקשורת 

בעולם 
 ובישראל

 ב' 3 3 - 3

 שנה ב'

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

 א' 3 3 - 3 דיני תקשורת 183-1-0136
ניהול וחיפוש  183-1-0031

 מידע
 ב' 1 1 - 1

תקשורת  183-1-0086
 וחברה בישראל

 ב' 3 3 - 3

 נק"ז 3קורס בחירה בהיקף  סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ב': 

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים

שעות  שעות שם הקורס מס' הקורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 סמסטר

תקשורת  183-1-0118
 ודמוקרטיה

 א' 9 3 - 3

תקשורת  183-1-0076
 ותרבות

 ב' 3 3 - 3

 נק"ז. 3קורס בחירה בהיקף *סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בשנה ג': 

 .60 -ציון מעבר בכל קורסי החובה

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 תחומיים-רב המחלקה ללימודים

 (147)סימן מחשב  

 מטרות הלימודים

תכנית הלימודים הרב תחומית מאפשרת לסטודנטים לבנות תכנית לימודים אישית המורכבת 
 ממספר תחומי דעת ממדעי הרוח, מדעי החברה, ניהול ומדעי המחשב. 

מציעה גמישות רבה יותר של הכשרה אקדמית ואפשרויות ייחודיות לשילוב תחומים,  התכנית
 ומציעה בו זמנית התמחות בתחומי ידע ספציפיים יחד עם פתיחת אופקים להשכלה אקדמית רחבה.

 תנאי קבלה
 תנאי הקבלה לחטיבות זהים לתנאי הקבלה במחלקות השונות, למעט חטיבות עצמאיות.

 מבנה הלימודים
o   נק"ז( 112)  תכנית חד מחלקתית 

o  נק"ז( 56)  תכנית דו מחלקתית 

 נק"ז ( 112מחלקתית )-מבנה תכנית לימודים חד

התלמידים ילמדו את כל התואר במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים, הלימודים יהיו 

 נק"ז כל אחת.  28מורכבים מארבע חטיבות מורחבות בנות 

בחטיבות מדעי הרוח יהיו  50%-כנית בחטיבות מדעי החברה ומהת 50%בוגרי התוכנית שילמדו 

 זכאים  לתואר "בוגר בלימודים רב תחומיים" במדעי הרוח והחברה.

מהתוכנית בחטיבות מדעי החברה יהיו זכאים לתואר "בוגר  75%בוגרי התוכנית שילמדו לפחות 

 בלימודים רב תחומיים" במדעי החברה.

מהתוכנית בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאים לתואר "בוגר  75%בוגרי התוכנית שילמדו לפחות 

 בלימודים רב תחומיים" במדעי הרוח.

 במסגרת התוכנית התלמיד חייב לעמוד בדרישות בהתאם לתוכניות הלימודים של החטיבות. 

נקודות להשלמת התואר. על כן הסטודנטים חייבים להשלים לימודיהם  120על הסטודנט לצבור 

 נק"ז אנגלית כשפה זרה. 2-רסים כלליים ונק"ז קו 6-ב

 נק"ז( 56מחלקתית )-מבנה תוכנית לימודים דו

 2נק"ז וישלימו  54סטודנטים יבחרו מחלקה ראשית מחלקתי. -הלימודים יתקיימו במסלול דו

נק"ז כל אחת. הקבלה למחלקה השנייה היא  28חטיבות במחלקה ללימודים רב תחומיים בנות 

 בהתאם לתנאי הקבלה הנהוגים בה. 

 כל הסטודנטים יהיו חייבים לעמוד בדרישות החטיבות.

 הנחיות כלליות

 השניה המוצעת/ות על ידי המחלקה ור בחטיבה/ותלבח יוכלולא ים סטודנטמחלקתי -במסלול הדו

תחומיים, הוא לא יוכל לקחת -לדוגמא, אם תלמיד בחר במחלקה לאמנות ולימודים רב .ושבה ילמד

 את החטיבה באמנות ויצירה. 

הלומדים באחת החטיבות של הפקולטה למדעי הטבע )מדעי  יםסטודנטמחלקתי -במסלול הדו

 החברה. או נק"ז( במדעי הרוח  28ספת )חטיבה נו חייבים לקחת המחשב(
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 חטיבות מחלקתיות 

  מדעי הרוח

 המחלקה נק"ז 28לימודים חטיבות 

 מקרא
 ארכיאולוגיה

 , ארכיאולוגיהמקרא
 והמזרח הקדום

 ספרות עברית ספרות עברית
 לשון עברית לשון עברית

 ישראלהיסטוריה של עם 
 

 היסטוריה של עם ישראל
 

 היסטוריה כללית היסטוריה כללית
 מחשבת ישראל

 לימודי אגדה והלכה
 מחשבת ישראל

 לימודי המזרח התיכון
 שפה ותרבות ערבית

 מזרח התיכוןלימודי ה

 פילוסופיה פילוסופיה
 תולדות האמנות

 אמנות יצירה
 תולדות האמנות

 ספרויות זרות ובלשנות ספרות, אנגלית, בלשנות
 מדינת ישראל מדינת ישראל

 

 החברה החטיבות במדעירשימת 

 המחלקה נק"ז 28לימודים חטיבות 
 פוליטיקה וממשל פוליטיקה וממשל

 לימודי אפריקה אפריקה לימודי
 חינוך חינוך

 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
 

 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 תקשורת תקשורת
 כלכלה  כלכלה

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה*
 *תוכנית זו ניתן ללמוד רק במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים.

  עצמאיות  חטיבות

 לימודי מגדר )חברה(חטיבה ל
 ניהול ויישוב סכסוכים )חברה(

ובשילוב של  70יחידות בציון  4או  60יחידות במתמטיקה בציון  5 –תנאי קבלה  –חטיבה בניהול 
 מדעי הרוח 

 גרמניים -חטיבה בלימודים אוסטרו
 לימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 חטיבה בלימודים רב תחומיים
 

  אקלים יושינוי לקיימות בית הספר תחת חטיבות
 סביבה במדיניות וניהול סביבתי 

 סביבה בשמירת טבע 

 סביבה בקיימות 

 סביבה במשאבי טבע מתחדשים 

 סביבה במדעי הטבע 

בית הספר לסביבה ושינויי אקלים ניתן לבחור רק חטיבה אחת   מתוך •  
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 פקולטה למדעי הטבע(מהרשימת חטיבות )

 נק"ז( 30חטיבה במדעי המחשב  )
 של מחלקת האם. * מותנה באישור מיוחד

 חטיבות הנלמדות בקמפוס אילת בלבד

 נק"ז 28-חטיבות 
 ניהול משאבי אנוש

 מיוחדים:הערות לגבי חטיבות להן נדרשים תנאים 

מיועדת לדוברי אנגלית בלבד, או לסטודנטים עם ציון   החטיבה באנגלית ספרות ובלשנות
 באנגלית. 120בפסיכומטרי מעל 

 מיועדת לתלמידים השולטים בשפה הערבית.  החטיבה בשפה ותרבות ערבית

תלמידים בלבד. לא ניתן לקחת יחד עם מחלקה  10 -החטיבה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 בפסיכולוגיה.

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה לניהול משאבי אנוש

 (117)סימן מחשב 

 :מבנה הלימודים
 נק"ז חובות לימודים

 16 קורסי חובה
 12 קורסי בחירה

 28 סה"כ
 

 שנה א'
 :קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס מספר קורס
  3 התנהגות ארגונית מיקרו 68110043
 68110043 3 התנהגות ארגונית מקרו 68110042
  3 אתיקה לניהול 68114071
  0.5 יישומי מחשב 61050002

  9.5 סה"כ 
 

 שנה ב'
 :קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס מספר קורס
 68110043 3 ניהול משאבי אנוש 68112071
מנהיגות וניהול  68115071

 בארגונים
3 68110043+42 

  0.5 סדנא בכתיבה מדעית 68110232
  6.5 סה"כ 
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  :בחירהקורסי 
 ג'.-קורסים במהלך שנים ב' 4יש להשלים 

 דרישות קדם נק"ז קורס מספר קורס

 68110042 3 לחץ ושחיקה 68110007
68110043 

 8110042 3 ניהול צוות עובדים 68110003
68110043 

  3 חוזים ועסקים דיני 68110041

 68110042 3 פיתוח ושינוי ארגוני 68110073
68110043 

  3 אסטרטגיה בעולם מקוון 68111015

פתרון בעיות בחברות  68110111
 בצמיחה

3  

  12 סה"כ 

 
 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 סוציולוגיה ואנתרופולוגיהחטיבה ללימודי 

 (102)סימן מחשב 

 נק"ז 28מבנה החטיבה  

 תוכנית הלימודים

 שנה א'

 הערה נק"ז שם קורס קוד קורס

102.1.0118 
  5 יסודות הסוציולוגיה

102.1.0128 

102.1.0098 
  5 מבוא לאנתרופולוגיה

102.1.0108 

102.1.XXXX 2 קורס בחירה 

קורס אחד מתוך קורסים 

ייעודיים לשנה א' 

המתפרסמים בכל שנה לקראת 

 מועדי ההרשמה

  12 סה"כ נק"ז לשנה א'

 שנה ב'

 הערה נק"ז שם קורס קוד קורס

102.1.0019 

102.1.0029 
 6 החברה הישראלית

 

 

  6 סה"כ נק"ז לשנה ב'

 שנה ג'

 הערה נק"ז שם קורס קוד קורס

102.1.XXXX נק"ז 28-השלמה ל 10 *קורסי בחירה 

  10 סה"כ נק"ז לשנה ג'

  28 סה"כ

ים בכל שנה לקראת מג' המתפרס-מתוך קורסי הבחירה הייעודיים לשנים ב' ו נק"ז בחירה: 10* 
 . ניתן לבחור כקורסי בחירה גם את קורסי החובה בתכנית הדו מחלקתית.מועדי ההרשמה

 סטודנטים בלבד. 10 -מוגבל ל •
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 גרמניים-אוסטרוחטיבה ללימודים 

 (163)סימן מחשב  

 

 מטרת הלימודים

 

להתמקד בלימודיהם ברכישת ידע סטודנטים גרמניים מציעה ל-תכנית הלימודים האוסטרו

היסטורי ותרבותי על אוסטריה וגרמניה בשילוב עם בקיאות בשפה הגרמנית. המטרה היא לאפשר 

 ומשניים בשפה הגרמנית. לתלמידים לעסוק בעבודות מחקר באמצעות מקורות ראשוניים

 תופעות היסטוריות ותרבותיותכלי מחקר אנליטיים להתמודדות עם גם לתלמידים הקורסים יקנו 

 .במדעי הרוח והחברהעל פי אסכולות ותיאוריות מקובלות 

 

 נק״ז(  28תכנית הלימודים )

 נק"זמספר  מסגרת לימודית שם הקורס

 לימוד השפה 

גרמנית למתחילים )קורס  (א

 חובה(

 

 היחידה להוראת שפות

 

 נק״ז 8

 מבוא חובה

-מבוא לתרבות האוסטרו (א

 גרמנית  )קורס חובה(

-מבוא לספרות האוסטרו (ב

 גרמנית )קורס חובה(

 

קורס שמציע המרכז ללימודים 

 אוסטריים וגרמניים

קורס שמציע המרכז ללימודים 

 אוסטריים וגרמניים

 

 נק״ז 2

 

 נק״ז 2

קורסי בחירה ממחלקות שונות 

 בפקולטה 

יש לעיין ברשימת הקורסים 

המפורסמת באתר המרכז 

 ללימודים אוסטריים וגרמניים

 

 נק״ז 12

סמינר בחירה במחלקות שונות 

 בפקולטה 

יש לעיין ברשימת הסמינרים 

המפורסמת באתר המרכז 

 ללימודים אוסטריים וגרמניים

 

 נק״ז 4

  
 נק״ז 28סה״כ: 

 :הערות
 נק״ז( 4מומלץ ללמוד גרמנית למתקדמים על חשבון קורסי הבחירה הכלליים ) -
המתפרסמת  ברשימת הקורסיםמשתנים משנה לשנה, יש להתעדכן קורסי הבחירה  -

 שנת הלימודים.תחילת באתר המרכז ללימודים אוסטריים וגרמניים לקראת 

 

 חובה לקרוא את פרק תקנון הפקולטה תואר ראשון
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 לשפה ותרבות ערביתחטיבה 

 (137-1)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

החטיבה לשפה ותרבות ערבית מעניקה ידע נרחב על השפה והתרבות הערבית כתוצר של מערכים 

חברתיים משתנים לאורך ההיסטוריה. החטיבה מדגישה זיקות בין שפה ותרבות, בחברות דוברות 

 ערבית, ומציגה מגוון רחב של תחומים לרבות ספרות, שירה, קולנוע ואמנות בעולם הערבי. 

 תנאי קבלה:

אם או בעלי/ות שליטה גבוהה בשפה הערבית. מי שאינו/ה -החטיבה פתוחה לדוברי/ות ערבית כשפת

דובר/ת השפה, נדרש/ת לקבל את אישור ועדת ההוראה במחלקה ללימודי המזרח התיכון ולעבור 

 ידי ראש החטיבה לשפה ותרבות ערבית.-מפגש ומבחן ידע בשפה הערבית שייקבע על

 נק"ז( 28בה מורחבת )חטי -תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לספרות  2 - 2 2 א'
 ערבית מודרנית

137-1-0038 

הקולנוע הערבי:  2 - 2 2 א'/ב'
ניתוח יצירות 
 ומשמעויותן

 

החברה הערבית  2 - 2 2 ב'
 הבדואית בנגב

137-1-0050 

"מבוא לספרות  137-1-0028קורס "הקולנוע הערבי: ניתוח יצירות ומשמעויותן" מחליף קורס 

 אסלמית".

 קורסי בחירה 

 נק"ז. 18היקף נקודות הזכות בשיעורי הבחירה הינו 

 

 שנה ג'

 תנאי קדם לרישום לקורס הסמינר הוא סיום כל המבואות בהצלחה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 - סמינר 4 - 4 4 ב
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 תנאי מעבר
 

 לפחות. 65, הממוצע הכללי הנדרש בחטיבה הינו 56ציון המעבר בקורסי החטיבה לערבית הינו 

( ועמדו 147תכנית זו מיועדת גם לתלמידים/ות הלומדים/ות במסלול ללימודים רב תחומיים )

 בתנאי הקבלה.

 

 תקנון הפקולטה לתואר ראשוןחובה לקרוא את פרק 
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 חטיבה באמנות יצירה

 (155)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

במסגרת תכנית הלימודים באמנות יצירה, אנו מציעים קורסים בציור, רישום, צילום וביקורת 

מעודדים גישה אינטגרטיבית המשלבת עבודות הניתנים על ידי יוצרים מובילים בתחומם. אנו 

 בין תיאוריה למעשה ומהווה, לדעתנו, תשתית חיונית לחוקר וליוצר כאחד.

 נק"ז( 28חטיבה מורחבת )-ת הלימודים יתכנ

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 
 א'

 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

 
יסודות 
 הרישום

 
155.1.0211 

 
 א'/ב'

 
4 

 
4 

 

 
- 

 
2 
2 

 
קורס עיוני 
מתוך מבחר 

קורסי החובה 
בתולדות 
 האמנות

 

 נק"ז לצבירה בשנים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה 

 בכל הקורסים. 65ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  56ציון סופי של ': תנאי מעבר לשנה ב

 שנה ב'

 יסודות הציור הפיגורטיבי, ציור פיגורטיבי מתקדם.: רישום פיגורטיבי מתקדם, לקורסים

 רישום חייב בקורס קדם יסודות הרישום של שנה א'.

 נק"ז לצבירה בשנים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה

 בכל הקורסים. 65ועל הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  56ציון סופי של : תנאי מעבר לשנה ג'

 שנה ג'

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 
 א'+ב'

 
4 

 
2 
2 

 
- 

 
2 
2 

 
פרויקט 
 אישי 

 

 
155.1.0162 
155.1.0172 

 נק"ז לצבירה בשנים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה בלימודי מגדר

 (165)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

המגדר עוסק ביחסים בין המינים ובמבנים החברתיים שמייצרים ומשעתקים אותם. זהו חקר 

במתודולוגיות מגוונות על מנת לבחון   תחום מחקר המתפרש על פני תחומי ידע שונים ועושה שימוש

את ביטוייה של מערכת המגדר בזירות חברתיות שונות, כגון שוק העבודה, המשפחה, מערכת 

ופולרית ולנתח את היחסים בין המגדר לבין צירים אחרים של זהות ודיכוי, המשפט והתרבות הפ

 כגון מיניות, אתניות, גזע ומעמד.

מטרת התכנית להעניק כלים לחשיבה ביקורתית ביחס ל"מובן מאליו" המגדרי בכל תחומי החיים 

ות על ידי החשיפה של אותו "מובן מאליו" כתוצר של הבניה חברתית. החטיבה מספקת מבוא

שיטתיים להגות הפמיניסטית, לחקר המגדר ולהיסטוריה של תנועות פמיניסטיות, כאשר במסגרת 

קורסי הבחירה השונים יתוודעו הסטודנטים/יות לדרכים בהן ניתן לבחון את תחומי הידע השונים 

 מפרספקטיבה מגדרית.

 נק"ז( 28חטיבה מורחבת )-תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

 סה"כ סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא  4 - 4 4 א'/ב'
לתיאוריות 
 פמיניסטיות

165-1-0071/81 

חברה  4 1 5 4 א'/ב'
 ומגדר

165.1.0113/123 

 

 שנה ב'

 קורסי חובה+ קורסי בחירה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

התנועה  2 - 2 2 א'
הפמיניסטית 

 המערבית

165.1.0153 

אתגרים  2  2 2 ב'
מגדריים 
במזה"ת 

וצפון 
 אפריקה

165.1.0043 

 שנה ג'

 קורסי בחירה+סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

  סמינר  4 - 4 4 א'/ב'
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 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בחטיבה: 

 הניתנים כחלק מהקורסים בחטיבה וקורסים בתחום המגדר במחלקות אחרות בפקולטה.נק"ז  12

 תנאי מעבר

 .65תנאי מעבר משנה לשנה ציון ממוצע בכל הקורסים 

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה באגדה והלכה

 (168)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

החטיבה מוצעת מתוך הכרה במרכזיותן של האגדה וההלכה בעיצוב התרבות היהודית לדורותיה. 

 בחטיבה מגוון קורסים בנושאים הבאים:

 מקראית לזרמיה השונים )הספרים החיצוניים, כתבי כת מדבר יהודה ועוד(.-ספרות בתר .1

 מדרשי הלכה ועוד(. ספרות התלמוד והמדרש )משנה, תלמוד, מדרשי אגדה, .2

 ספרות הלכתית שלאחר התלמוד )ספרות פסקים, שאלות ותשובות ועוד(. .3

נושאים אלה נלמדים בשילוב של כלי מדע שונים )ספרותיים, לשוניים, הגותיים, היסטוריים ועוד( 

וניתנים ע"י מרצים מהמחלקות הבאות: מחשבת ישראל, ספרות עברית, היסטוריה של עם ישראל, 

 רית, מקרא ומזרח קדום.לשון עב

 תכנית הלימודים  

 נק"ז(:  28חטיבה מורחבת )

 שנה א'

 קורסי מבוא )חובה(

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 2 4 א'+ב'
2 

- 2 
2 

* מבוא 
למחשבת חז"ל 

 וספרותה

126.1.1011 
126.1.1721 

 2 4 א'+ב'
2 

- 2 
2 

 126.1.3271 * תלמוד
126.1.3281 

  סמינר** 4  4 4 א'+ב'

 נק"ז 16קורסי בחירה בהיקף של קורסי בחירה: 

נק"ז שנתי. בחירת הסמינר בתיאום עם יועץ החטיבה. רישום לסמינר רק  4בהיקף של  סמינר:**

 לאחר שמיעת קורסי מבוא ורוב קורסי הבחירה.

 ehrlich@bgu.ac.ilהיועץ: פרופ' אורי ארליך, המחלקה למחשבת ישראל: 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ehrlich@bgu.ac.il
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 חטיבת לימודים במקרא

 (121)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים
להקנות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך ניצול מקיף מטרת הלימודים היא 

של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש. מטרתה של 

חטיבת הלימודים במקרא להעניק לתלמידים כלים למחקר עצמאי במקרא בכיווני התמחות שונים 

 וכלים דידקטיים להוראת המקרא.

 

 נה א'ש

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 2  2 2 א'
טקסט מקראי 

)היסטוריוגרפיה 
 11או סיפור(

 

 ב'-א'
2 

 
2 

2 
 
2 

 
2 

 
2 

מי כתב את 
התנ"ך? תהליכי 
 התהוות התורה

מי כתב את 
התנ"ך? תהליכים 
בהתהוות ספרות 

 המקרא

121-1-
1551 
 

121-1-
2791 

 נק"ז 6:  סה"כ נק"ז נדרשות בשנה א'

 תנאי מעבר

 לפחות בקורס "מי כתב את התנ"ך".  65על הסטודנט/ית להשיג ציון של   •

 בכל הקורסים.  65על הסטודנט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  •

  

                                                 
 .65הוא זה ציון עובר בקורס . משתנים משנה לשנה 'טקסט מקראי' שכותרתםים קורסה ינושא 11
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

 סמסטר
סה"כ 
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שם הקורס שעות
מס' 

 הקורס

 2  2 2 א'

מסע בעקבות 
הנוסח 

המקורי של 
 12התנ"ך

121-1-
1011 

 2 א'
 

2 
  

2 
   13פרשנות 

טקסט מקראי  2  2 2 א'
  14)נבואה(

 2  2 2 ב'
טקסט מקראי 

)חוכמה או 
 15שירה(

 

 נק"ז 8: סה"כ נק"ז נדרשות בשנה ב'

 תנאי מעבר:

לפחות בקורס "מסע בעקבות הנוסח המקורי של  65להשיג ציון של   על הסטודנט/ית .1
 התנ"ך".

 בכל הקורסים. 65לעמוד בממוצע של לפחות  ית/הסטודנט על  .2

 שנה ג'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 א'
 

2 2  2 
טקסט 
מקראי 

 16)חוק(
 

  17סמינר 4  4 4 א'+ב'
  "זנק 6: "ז נדרשות בשנה ג'נק"כ סה

 :כמו כן, הסטודנטים/ות נדרשים ללמוד במהלך לימודי התואר הראשון

נק"ז קורסי בחירה  2נק"ז, מתוכם לפחות  8קורסי בחירה במחלקה למחשבת ישראל בהיקף 

בחטיבת לימודים במקרא. קורסי הבחירה משתנים משנה לשנה. לסטודנטים/ות משנה ג' יותר 

קורסים מתוכנית התואר השני במקרא או מחשבת ישראל באישור וועדת ההוראה  ללמוד

 (147תחומיים )-תכנית זו מיועדת לתלמידים/ות הלומדים במחלקה ללימודים רב המחלקתית.

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

                                                 
 הקורס לא ייפתח בשנת תשפ"ג. 12
 נושאי הקורס שכותרתו 'פרשנות' משתנים משנה לשנה. הקורס לא ייפתח בשנת תשפ"ג. 13
רס לא ייפתח . הקו65הוא זה ציון עובר בקורס . משתנים משנה לשנה 'טקסט מקראי' ים שכותרתםקורסה ינושא 14

 בשנת תשפ"ג.
 .65הוא זה ציון עובר בקורס . משתנים משנה לשנה 'טקסט מקראי' ים שכותרתםקורסה ינושא 15
. הקורס לא ייפתח 65הוא זה ציון עובר בקורס . משתנים משנה לשנה 'טקסט מקראי' ים שכותרתםקורסה ינושא 16

 בשנת תשפ"ג.
 .לשנה משנה משתנה הסמינר נושא 17
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 חטיבה ללימודי אירופה מורחב

 (157)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה. האיחוד 

האירופי הוא גוש האוכלוסין השלישי בגודלו, הגוש הכלכלי השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה 

 בעולם. 

לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת 

חומים שונים. אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית בת

מרכזית על ישראל. מכאן החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כלל נדבכיה: 

 פוליטיקה, חברה, תרבות וכלכלה. 

יומנויות להבנת חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית תקנה למשתתפים בה מ

התהליכים המתרחשים על היבשת האירופית תוך בחינה מעמיקה של המשטר, הכלכלה והחברה 

 האירופית ומערכת יחסיה עם מדינת ישראל.

 מבנה הלימודים

 .187מיועדת לשילוב עם חטיבה  157חטיבה 

 שנה מספר הקורס שם הקורס נק"ז
מבוא לשיטות מחקר  6

 כמותיות במדעי החברה
א'/ ב'/  1291010201

 ג'
מבוא לדיפלומטיה  4

 בינלאומית
01-0016-1-871 
02-0016-1-187 

א'/ ב'/ 
 ג'

מבוא לעת החדשה  2
מבוא  לחילופין או המאוחרת
: מבטים על 20-למאה ה

אירועי מפתח בעידן 
  -1914-2001העכשווי, 

6091-1-127 
 או

127-1-0185 

א'/ ב'/ 
 ג'

פריקה בתקופה א 4
 הקולוניאלית

א'/ ב'/  43-1-921
 ג'

א'/ ב'/   סמינר* 4
 ג'

 ב'/ ג'  קורס שפה** 8
   סה"כ לתואר נק"ז  28

, פטורים מסמינר נוסף תחת לימודי אירופה, ויקחו במקום 187*סטודנטים הלומדים בחטיבה 

 נק"ז בחירה מתוך קורסי הבחירה במוצעים במסגרת החטיבה. 4זאת 

 187הנלמד במסגרת חטיבה **קורס שפה נוסף לקורס השפה 

 הערות:

 .157הוא תנאי קבלה ל 187הרישום ל. 187 חטיבה מספר נסמכת על החטיבה-
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 בכל הקורסים במעבר משנה לשנה ובסגירת התואר. 65על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות 

בחטיבה , אשר לומדים גם חטיבה זו מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים

187. 

 *תחת לימודי אירופה נלמדות שתי חטיבות:

 חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית. -187

 אירופה מורחב. -157

בלבד כחטיבה או תחת לימודים רב תחומיים, או לחילופין לשלב את  187ניתן להירשם לחטיבה 
 כנית הלימודים מעלה., ליצירת מסלול דמוי מחלקה כמוצג במבנה תו187יחד עם  157

 לפרטים נוספים:

 hilape@bgu.ac.il -ד"ר הילה זהבי, מנהלת חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 אדנאוארע"ש קונרד  

 (187)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה. האיחוד 

האירופי הוא גוש האוכלוסין השלישי בגודלו, הגוש הכלכלי השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה 

 בעולם. 

המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים 

בתחומים שונים. אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית 

מרכזית על ישראל. מכאן החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כלל נדבכיה: 

 פוליטיקה, חברה, תרבות וכלכלה. 

יטיקה וחברה אירופית תקנה למשתתפים בה מיומנויות להבנת חטיבת אדנאואר ללימודי פול

התהליכים המתרחשים על היבשת האירופית תוך בחינה מעמיקה של המשטר, הכלכלה והחברה 

 האירופית ומערכת יחסיה עם מדינת ישראל.

 מבנה הלימודים

 שנה מספר הקורס שם הקורס נק"ז
האיחוד האירופי:  4

 משטר ופוליטיקה
187-1-0039-01 
187-1-0329-02 

 א'

 -האיחוד האירופי 4
זהויות ואזרחויות 

 ולאומיות

 ב' 187-1-0021-02

א'/ ב'/   קורסי בחירה 12
 ג'

 ג'  סמינר 4
נק"ז  4)+ 4

 כללי(
 ב'/ ג'  קורס שפה*

   סה"כ לתואר נק"ז 28

*במהלך התואר יש ללמוד קורס שפה מתוך רשימת קורסים בשפה האירופאית המוצעים ע"י 

נק"ז בלימודי השפה הזרה.  8-הפקולטה. סטודנטים הלומדים באחד מקורסי השפות מחויבים ל

אף על פי כן, בחישוב הכללי לימודי שפה זרה בחטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה 

 נק"ז נוספות יכללו במסגרת הקורסים הכלליים. 4-נק"ז בלבד ו 4ם אירופית יקנו לסטודנטי

 הערות:

 12נק"ז ממגוון הקורסים המוצעים ע"י החטיבה.  16סטודנטים הלומדים בחטיבה יידרשו ללמוד  -

נק"ז נוספות ניתן יהיה לבחור ממגוון הקורסים המוצעים ע"י המחלקות הרלבנטיות ובאישור 

 יועצת החטיבה. 

 בכל הקורסים במעבר משנה לשנה ובסגירת התואר. 65הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות על 

 .חטיבה זו מיועדת גם לסטודנטים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים
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 *תחת לימודי אירופה נלמדות שתי חטיבות:

 חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית. -187

 אירופה מורחב. -157

בלבד כחטיבה או תחת לימודים רב תחומיים, או לחילופין לשלב את  187ירשם לחטיבה ניתן לה
 , ליצירת מסלול דמוי מחלקה.187יחד עם  157

 לפרטים נוספים:

 hilape@bgu.ac.il -ד"ר הילה זהבי, מנהלת חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 

 אר ראשוןחובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתו
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 חברה וסביבהלימודי לחטיבה 

 (113)סימן מחשב 

 בלבד( -)החטיבה מיועדת לתלמידי קמפוס אילת

 : הלימודים מטרת

מודי מדעי הסביבה והצדדים החברתיים, התכנוניים והאתיים הקשורים ימשלבת בין ל

בעיקר להקנות לסטודנטים שפה וכלים להבנת אנשי  לנושאים הסביבתיים. הבסיס המדעי נועד

מדע ומונחים מדעיים. עם זאת הדגש הוא על הצדדים החברתיים ועל היכולת לשלב בין הצדדים 

של מדעי הטבע לבין הצדדים של מדעי החברה והמדיניות הציבורית. חטיבה זו אמורה לתת 

להבנת הנושא ויכולת ניתוח הבנה בסיסית של נושא הסביבה, כלים להשתלב בתחום, שפה 

וסינתזה שתאפשר לסטודנט לגבש הבנה כוללת של התחום ויכולת לתקשר עם מדענים, מקבלי 

החלטות ואנשי פוליטיקה, חינוך ומשפט. הקורסים הניתנים בחטיבה זו יהיו שילוב בין קורסי 

 .מבוא לתחום הסביבה וקורסי התמחות בתחומים שונים בתוך נושאי הסביבה

 הלימודים מבנה

 נקודות( 21) חובה קורסי

 מספר קורס  נק"ז לימודים ממדעי החברה

 0211-1-113 3 מדיניות סביבתית

 0191-1-113 3 סביבתנות ואתיקה סביבתית

 
 מספר קורס  נק"ז לימודים בדגש על מדעי הטבע

 0151-1-113 3 מדעי הסביבה ואיכות סביבה

 0081-1-113 3 עקרונות באקולוגיה והקשר לאדם

 
 מספר קורס  נק"ז תחומיים-לימודים בין

 0071-1-113 3 מקורות מים במזרח התיכון

 
 מספר קורס  נק"ז אחד מהשניים:

 0101-1-113 3 סמינר במתודולוגיה ומחקר

 0111-1-113 3  או סמינר מודרך 

 
 

 נקודות( 9) בחירה קורסי

 מספר קורס  נק"ז לימודים ממדעי החברה

 0061-1-113 3 סביבתימשפט 

 0031-1-113 3 גישור סביבתי ופתרון בעיות

 00-1-11341 3 פוליטיקה סביבתית
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 0051-1-113 3 מזון, אדמה ותרבות

 0021-1-113 3 אנתרופולוגיה סביבתית  -קריסה 

 0141-1-113 3 מבוא למדיניות וניהול אנרגיה

 
 מספר קורס  נק"ז לימודים ממדעי הטבע

 0091-1-113 3 סביבתיתבריאות 

 0121-1-113 3 אקולוגיה של נוף

 0131-1-113 3 מגוון מינים בדיונות חוליות

 0011-1-113 3 אקולוגיה של הערבה

 0161-1-113 3 מבוא למדעי כדור הארץ

סביבה בשפה האנגלית במשך שני סמסטרים רצופים.  הלימודים יתקיימו במכון ערבה ללמודי

נק"ז ולכן נדרש  3נקודות זכות. רוב הקורסים המוצעים הם בני  28סך כל הנקודות הנדרשות הן 

 קורסים בשנה.  10מהתלמיד ללמוד כחמישה קורסים בסמסטר ובסך הכל 

פין לסטודנטים ניתן יהיה ללמוד את החטיבה במשך שנה אחת מרוכזת במכון ערבה, או לחלו

 שנים(.  4-3שלומדים לתואר ראשון באילת במשך תקופת הלימודים באילת )

בוגרי החטיבה יוכלו להצטרף להמשך לימודיהם האקדמיים באוניברסיטה במחלקות השונות 

במדעי הרוח והחברה, כולל ניהול, שמציעות תכניות לימודים בהיקף מחלקה ראשית או בהיקף 

נק"ז. התלמידים שילמדו בחטיבה יוכלו להמשיך  28לימודים נוספת בת מחלקתי עם חטיבת -דו

לתואר ראשון בתחומים כמו: גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, חינוך, פילוסופיה, פוליטיקה וממשל, 

סוציולוגיה, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, כלכלה ולימודי מזרח תיכון ובכל 

 המחלקות למדעי הרוח.
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 חטיבה בניהול וישוב סכסוכים

 (198)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

שעוסקת סכסוכים, היא חטיבה ייחודית בינתחומית  שובהחטיבה לתואר ראשון בניהול וי

סכסוכים בקרב בני אנוש. הקורסים יתייחסו בנושא בלמידת תאוריות ומחקר  ומתמקדת

אישיות, בינאישיות, קונפליקטים בין קבוצות בתוך או בין ארגונים  –לקונפליקטים ברמות שונות 

בינלאומיים. המיקוד הרב תחומי של החטיבה אתניים פוליטיים ווקהילות כמו גם קונפליקטים 

פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע  –שונות  תומדיסציפלינויאפשר התייחסות לקונפליקטים מהיבטים 

ידה מהמדינה, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה וממשל, ספרות, חינוך ועוד. הקורסים ישלבו ל

 מספקתתיאורטית וסדנאות תוך למידה של שימוש בכלים לניהול וישוב סכסוכים. החטיבה 

סוכים כמו גם לימודים ניהול סכחקר ו בתחום של להקניית רקע תיאורטי, מחקרי ומעשיתשתית 

 בתחום.גבוהים ומחקר 

 נק"ז( 28חטיבה מורחבת ) -תכנית הלימודים 

 שנה א', ב' או ג'

 ניתן ללמוד את קורסי החובה בכל אחת משנות התואר

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מושגי יסוד  2 - 2 2 ב'
 בחקר סכסוכים

198-1-0036 

מבנה חברתי  2 - 2 2 א'
 של ישראל

198-1-0046 

סוגיות  2 - 2 2 א'
בקונפליקטים 
בקבוצתיים 
 וארגוניים 

198-1-0155 

משא ומתן ככלי  2 - 2 2 ב'
לניהול וישוב 

 סכסוכים

198-1-0065 
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 קורס חובה בשנה השנייה ללימודים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס הקורס שם שעות

איך עורכים  2 - 2 2 ב'
מחקר? 
כלים 

מעשיים 
לכתיבת 
עבודת 
מחקר 
במדעי 
 החברה

198-1-0039 

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 -סמינר 4 - 4 4 א'/ב'
התמודדות 

צעירים 
במצבי 

 קונפליקט

198-1-0016 
198-1-0026 

 –סמינר  4 - 4 4 א+ב
קונפליקטים 

במרחב 
 המשפחתי

198-1-0015 
198-1-0017 

 קורסי בחירה 

נק"ז מבין קורסי הבחירה  14נק"ז סמינר, כל סטודנט יבחר  4-נק"ז קורסי החובה ו 10-*בנוסף ל

הרלוונטיים נק"ז קורסים  6המגוונים והסדנאות המוצעים בחטיבה מדי שנה. ניתן לבחור עד 

 לתחום, ממחלקות אחרות בפקולטה או מפקולטות אחרות באוניברסיטה, באישור ועדת הוראה.

 תנאי מעבר

 .65תנאי מעבר משנה לשנה ציון ממוצע בכל הקורסים 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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 לימודים כלליים

 (151)סימן מחשב 

 :הכלליים כולליםהלימודים 

 * ב'אנגלית כשפה זרה ברמת מתקדמים  .1

 הכרת הספריה .2

 לימודי בחירה כלליים .3

 לימודי בחירה מתוך המחלקות השונות** .4

 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית. .5

מעודכן בגליון  הפטורש לבדוקעל סטודנט שקיבל פטור  מאנגלית במבחן הפסיכומטרי  * 

 שפה זרה.כ מחלקה לאנגליתל נותהציונים ולא יש לפ

 מוכרים כקורסים כלליים. אינםקורסים ברמת תואר שני  **

קורסים מהפקולטה להנדסה ומביה"ס לניהול אינם מוכרים כקורסים כלליים )פרט 

 ללימודים קודמים במחלקות אותם עזב הסטודנט באוניברסיטת בן גוריון בנגב(.

 

  
לימודים קודמים אינו רשאי ללמוד קורסים מקבילים נוספים. תלמיד אשר קיבל פטור על סמך 

 אם יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודים כלליים או קורסים נוספים במחלקות היכולים להוות

תחליף לפטור אותו קיבל נראה בכך הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור והקורסים אותם למד כאן 

 ישתקללו לו לתואר.
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 ההספרייהכרת 

. התרגיל נועד עבור 151-1-1001מס'  ההספרייתרגיל וירטואלי באינטרנט להכרת 

סטודנטים חדשים וסטודנטים בעלי רקע אקדמי ממוסדות אחרים. )כולל המכללות 

 האקדמיות בחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב(.  

 אינו מקנה נקודות זכות ומדווח בציון "עובר" או "לא השתתף". התרגיל

 . לא ניתן לקבל פטור מתרגיל זה.חובההשתתפות בתרגיל הוירטואלי  הוא 

 בכתובת: ההספריילאתר הבית של  סלהיכנכדי לעבור את התרגיל יש 

www.bgu.ac.il/aranne 

 

 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית

 חובה על פי חוק. 900-5-5001תרגיל וירטואלי באינטרנט מס' 

 אליו בסמסטר הראשון ללימודים ולסיימו עד תום הסמסטר.יש להירשם 

 במערכת במידע האישי לסטודנט. םסטודנט שלא יסיים התרגיל ייחס

software.aspx-https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp  

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx
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 לימודי בחירה

נק"ז. )תלמידי המחלקה  10חייב בלימודי בחירה מחוץ לתחומי התמחותו, בהיקף של כל תלמיד 

-נק"ז בתוכנית החד -6-מחלקתית וב-נק"ז בתוכנית דו 8 -תחומיים חייבים ב-ללימודים רב

 מחלקתית(.

 התלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתוך הרשימה המתפרסמת בנפרד.

הפקולטות והמחלקות. אולם מספר המקומות מוגבל הלימודים שברשימה פתוחים לתלמידים מכל 

 במועדי הרישום כפי שנקבעו לכל תלמיד. םלהירשויש 

תלמיד המעוניין לבחור בקורס מחלקתי שאינו נכלל ברשימת הלימודים הכלליים )ובתנאי שאינו 

שייך לפקולטה להנדסה או ביה"ס לניהול(, חייב לקבל את אישור היועץ המחלקתי שלו ואישור 

המציעה את הקורס, ובתנאי שהקורס אינו נכלל בתחומי התמחותו דהיינו אינו  -ועץ המחלקה י

 מופיע כקורס חובה או בחירה במסגרת לימודיו.

 כמו כן עליו לדאוג כי המחלקה תפתח עבורו מקום במחשב, בתקופת הרישום לקורסים.

יב למלא את כל דרישת תלמיד הבוחר בקורס הניתן על ידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה חי

 הקורס. לרבות נוכחות, עבודות, תרגילים ובחינות.

שיעורים רבים הם שנתיים ומחולקים לשני חלקים, כאשר לכל חלק מספר מחשב שונה. חלק א' 

 ניתן בסמסטר א' וחלק ב' ניתן בסמסטר ב'.

 תלמיד חייב להשתתף בשני חלקי הקורס באותה שנת לימודים אקדמית.

לא יינתן אישור או ציון על חלק של קורס. הציון בקורס שנתי מדווח בסוף השנה לשני הסמסטרים 

 ביחד ולאחר שמילא הסטודנט את כל חובותיו ומטלותיו בקורס בשני הסמסטרים. 

של הפקולטה תחת  כלליים מתפרסמות באתר האינטרנטהרשימות קורסי הבחירה של הלימודים 

 .לימודים כלליים

על מועדי השיעורים הניתנים על ידי המחלקות מופיעים ברשימות השיעורים של אותן פרטים 

 המחלקות. *

 .נוכחות חובה בכל הלימודים הכלליים

 .קורסי הספורט אינם מקנים נק"ז

 הקורס מינוי בתזמורת אינו מוכר לתלמידי מדעי הרוח והחברה.

 מוכרים כקורסים כלליים. אינםקורסים ברמת תואר שני 

 פקולטה.ה באתר האינטרנט שליפורסמו  -* יתכנו שינויים 
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 ( בפקולטה למדעי הרוח והחברה.M.Aלימודים לקראת תואר מוסמך )

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

יאוגרפיה ופיתוח סביבתי; הוראת המדעים והטכנולוגיה; היסטוריה המחלקות והתכניות: ג

כללית; היסטוריה של עם ישראל; חינוך; פילוסופיה; כלכלה; לימודי המזרח התיכון; לימודי 

מגדר; לשון עברית; מחשבת ישראל; מקרא וארכיאולוגיה; ניהול וישוב סכסוכים; סוציולוגיה 

ות; ספרות עברית; עבודה סוציאלית; פוליטיקה וממשל; ואנתרופולוגיה; ספרויות זרות ובלשנ

 , לימודי אפריקה, מדעים קוגניטיביים. פסיכולוגיה; תולדות האמנות ותרבות חזותית; תקשורת

 תקנות הלימודים 

באחריות הסטודנטיות והסטודנטים להכיר את התקנות וההוראות המפורטות בשנתון הפקולטה 

 . תקנונים ונהליםם באתר המזכירות האקדמית: ואת התקנונים והנהלים המפורטי

ועדות המוסמכים המחלקתיות והפקולטית עשויות לשנות נהלים, תקנות ותכניות לימודים מעת 

הפקולטיים  או בדיוור ישיר. לעת. שינויים אלה יובאו לידיעה באתרים המחלקתיים ו/או באתרים 

 חשוב לעקוב אחר תכנית הלימודים ותקנות הלימודים במהלך התואר. 

 מזכירות תואר שני

מזכירות תואר שני בפקולטה מטפלת בעניינים הנוגעים לסדרי הלימודים, תכניות הלימודים, 

קת גיליונות הרשמה לקורסים, ריכוז הפניות לוועדת המוסמכים הפקולטית, דיווח ציונים, הנפ

 ציונים ואישורים המוזמנים בתשלום, אישור חופשות לימודים, הכנת אישורי זכאות ועוד. 

 אנא פנו אלינו בכל עניין או בעיה שאין לה מענה בשנתון ושעלולה להפריע למהלך הלימודים התקין. 

 . bgu.ac.il2hsf@ (, כתובת המייל שלנו: 2)שלוחה  6477777-08מספר הטלפון שלנו: 

-צוקר גולדשטיין 72גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, בניין -כתובתנו: אוניברסיטת בן

   דף הבית. לקישור לדף הבית של הפקולטה לחצו: 8410500שבע, מיקוד -באר 653גורן, תא דואר 

המלצות של כל הגורמים פניות אל ועדת המוסמכים הפקולטית בעניינים אקדמיים יועברו בצירוף 

 :הבאים

 מרצה או מנחה  -

 יו"ר ועדת מוסמכים מחלקתי   -

 ראש מחלקה  -

 ההמלצות המפורטות לעיל יוחזרו לפונה ולא תטופלנה.  כלפניות שלא תצורפנה להן 

 שניחובות אנגלית בתואר 

חובות האנגלית  כללהרשמה ולקבלה לתואר שני הוא השלמת  תנאי בסיסי )הכרחי אך לא מספיק(

לפחות או ציון פטור על  56קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב בציון  -בתואר ראשון עד לרמת הפטור

סמך בחינות המיון של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ישנן מחלקות שדורשות ציון סף גבוה 

 ר כמפורט בטבלה: יות

  

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

 

 ציון נדרש לנתיב המחקרי

 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:
 פסיכולוגיה חינוכית

 
 מנהל, חברה ומדיניות החינוך 

 
 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 

 

 

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

 תתאפשר רק לאחר השלמת כל הרמות הנדרשות באנגלית עד לרמת הפטור.  
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מהציון הנדרש לקבלה על פי המפורט בטבלה לעיל,  נמוך**מי שסיימו תואר ראשון וציונם באנגלית 

לפחות. חובה  234ידרשו ללמוד את הקורס אנגלית מתקדמים ב, או לגשת לבחינת אמיר ולקבל ציון 

זו יש להשלים עד תום הסמסטר הראשון בלימודים. המשך הלימודים בסמסטר השני מותנה במילוי 

 חובה זו בהצלחה.

 דרישות הקבלה לתואר שני

הקבלה ללימודי תואר שני הינה בהתאם להחלטות ועדות הקבלה המחלקתית והפקולטית, על סמך 

 ממוצע הציונים בתואר הראשון, סיום חובות אנגלית עד לרמת מתקדמים ב ודרישות נוספות. 

ולנתיב המחקרי )עם  לפחות, 80נתיב כללי )ללא עבודת תזה( הינו הציון הנדרש לקבלה לתואר שני 

. המחלקות רשאיות לקבוע רף גבוה יותר והמידע על כך יפורסם בידיעון לפחות 85זה( עבודת ת

 למועמדות ולמועמדים. 

  מעמד לימודים

  ןמעמד מן המניי

 סיום תואר ראשון וקבלת אישור זכאות. .א

 עמידה בכל דרישות הקבלה.  .ב

 סיום חובות האנגלית. .ג

 מעמד לא מן המניין 

תואר השמיעה באת חובות  מושסייסטודנטיות וסטודנטים  :לא מן המניין על תנאי .1

הינו לסמסטר אחד ובמקרים חריגים . מעמד זה םציוניהאת כל  וטרם קיבלאך הראשון 

 ,הוועדה המחלקתיתהמשך הלימודים מותנה במילוי חובה זו. שנה אקדמית אחת. ל

 מצטייניםת סטודנטיות וסטודנטים קבלאשר רשאית לבאישור הוועדה הפקולטית, 

  בשנה השלישית של התואר הראשון. מהיר לתואר שניהלמסלול 

בעלי רקע אקדמי בתחומי לימוד הקרובים : סטודנטיות וסטודנטים לא מן המניין משלים .2

קורס השלמה או להשלים בדרישותיה, ונדרשים עומדים הם ציונילמחלקה המקבלת, ש

ית, וחובה להשלימם עד תום שניים. קורסי ההשלמה יקבעו על ידי הוועדה המחלקת

המשך הלימודים מותנה ם. לימודיבשנה הראשונה הסמסטר הראשון או עד תום ה

 בהשלמת הקורסים בהצלחה בהתאם לתנאים שצויינו בהודעת הקבלה. 

: מועמדות ומועמדים שאינם עומדים בתנאי השלמה או הכנה לקראת תואר שני לימודי .3

או שאינם עומדים בציון  ,קורסים לפחות נדרשים להשלים שלושההקבלה במלואם ו

(, או שהציון בקורס אנגלית 80-)הציון בתואר הראשון נמוך מ הנדרש לקבלה לתואר שני

מתקדמים ב נמוך מציון הסף הנדרש לקבלה במחלקה או בתכנית.  קורסי ההשלמה או 

ניתן  באישור הוועדה המחלקתית. לא יוכרו במניין הקורסים בתואר השני קורסי ההכנה

 הלימודים של התואר השני. סטודנטיות וסטודנטיםים מתכנית או קורס קורס דללמו

יתקבלו באישור הוועדה המחלקתית שיסיימו בהצלחה את לימודי ההשלמה או ההכנה 

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

 במניין הנקודות לתואר. 
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 השלמת כתיבת עבודת גמר 

גוריון בנגב, נדרשים -דוקטורט באוניברסיטת בן תקבל ללימודילה מועמדות ומועמדים המבקשים

להיות בעלי  תואר ראשון ותואר שני מחקרי עם עבודת גמר )תזה(. בעלי תואר ראשון ותואר שני 

רק אחרי שעמדו ללא עבודת גמר )תזה( נדרשים להשלים תזה במסגרת לימודים שלא לתואר, ו

במסלול זה בהצלחה יוכלו להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט. השלמת התזה הינה באחריות 

 הפקולטה ואילו הקבלה לדוקטורט הינה בסמכות בית ספר קרייטמן ללימודים מתקדמים.

הגשת מועמדות למסלול זה מחייבת קבלת אישור להנחייה מחברת או חבר סגל אקדמי בכירים 

בתכנית. בחלק מהמחלקות והתכניות נדרשת כתיבת כתיבת הצעת מחקר טרם הקבלה במחלקה או 

 למסלול.  

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

עבודת גמר )תזה(. יש לבדוק את תנאי הקבלה לתואר השלישי באתר בית ספר קרייטמן ובמחלקה 

 הגשת המועמדות למסלול זה. הרלוונטית טרם 

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

מזה שבו מבקשים ללמוד את התואר  בתחום שונהבמקרים בהם התואר השני נלמד במחלקה או 

השלישי, יושבות ויושבי ראש ועדות המוסמכים המחלקתיות יתייעצו עם יו"ר ועדת המוסמכים 

הפקולטית, ובמידה ותתקבל המלצה לאשר את הקבלה, תופנה הבקשה אל בית ספר קרייטמן. על 

רמים. אישור מנת לאשר את הקבלה להשלמת התזה במקרה כזה נדרשת הסכמה של שלושת הגו

להשלמת תזה יכול לכלול גם דרישה להשלמת קורסים. המועמדות והמועמדים להשלמת תזה לא 

יקבלו תשובה חלקית או המלצה חלקית מהמחלקה או מהפקולטה אלא תשובה סופית ממדור 

 רישום, לאחר קבלת ההחלטה הסופית של שלושת הגורמים. 

, הקבלה להשלמת התזה זהיםר להשלמת תזה במקרים בהם התואר השני ללא תזה ותחום המחק

 הינה בסמכות ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית.     

 אבני הדרך להתקדמות במחקר במסלול השלמת כתיבת עבודת גמר

 בסיסי להגשת מועמדות : אישור הנחייה ונושא מחקר הינם תנאיקביעת מנחה ונושא מחקר

רשת גם הגשת הצעת מחקר. מנחת ומנחה עבודת הגמר למסלול. במחלקות ובתכניות מסויימות נד

יכולים להיות חברי סגל אקדמי מן המניין בדרגת מרצה בכיר במוסד אקדמי מוכר. הנחייה נוספת 

 תבחן בהתאם לאופיו של המחקר ובאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית. 

שון. על ההצעה לכלול: : הצעת מחקר תוגש לאישור עד תום הסמסטר הראהגשת הצעת מחקר

נושא המחקר, תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות. היקף ההצעה לא יעלה על 

 עמודים )למעט נספחים וביבליוגרפיה(.  10

עמודים )לא כולל ביבילוגרפיה, ציטוטים  80: היקף עבודת גמר לא יעלה על היקף עבודת גמר

 ונספחים(. 

: עבודת גמר תוגש לשיפוט בתום השנה הראשונה. בקשה להארכת מועד הגשת עבודת גמר לשיפוט

הגשת עבודה, בצירוף המלצת מנחה ודוח התקדמות מפורט במחקר, מותנית באישור ועדות 

 המוסמכים המחלקתית והפקולטית. 

 הערות:

 הציון של עבודת התזה. גיליון ציונים הכולל את *מסיימות ומסיימי מסלול השלמת תזה יקבלו 

 בגיליון. מופיע **ממוצע ציוני הקורסים, אם נלמדו, אינו
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 לימודים לא לתואר

 שלא לתואר, קורס או קורסים ללמוד בוגרות ובוגרי תואר ראשון בעלי אישור זכאות המבקשים 

הקבלה המחלקתית  לאישור מרצה וועדות בכפוף זה עד שנה אקדמית אחת במעמד ללמוד יוכלו

 של מצטברות זכויות מקנים אינםגרת זו אינם מזכים בתואר אקדמי ווהפקולטית. לימודים במס

 תואר.  לקראת לימודים

 הלימודים בפקולטה מתקיימים בשני נתיבי לימוד:

 הנתיב המחקרי

, בהרחבת תהמחקרי היכולתבפיתוח  יניםהמעוניסטודנטיות ולסטודנטים מיועד לנתיב זה 

 36הוא לפחות  היקף הלימודים בנתיב זה. המקצועית תמחותהה האקדמית והעמקתה שכלהה

הסטודנטיות והסטודנטים  .לתואר( נקודותה נכללים במניין לאקורסי השלמה נקודות זכות )

 יכולתםאת  וציגיבה  )תזה( עבודת גמר בכתיבת םלימודיהאת  מושלייהמחקרי  בנתיב הלומדים

היקף עבודת התזה הינו  ים.הידע שרכשו במהלך הלימודהעצמאי ואת ח , את כושר הניתויתהמחקר

 תם,יכולת בולטת בעבוד ווהוכיח מחקרהמתקדם של  בשלבנקודות זכות. מי שנמצאים  6לפחות 

 . במסגרת המסלול המשולבה לעבודת דוקטורט להרחיבו כליו

 הנתיב הכללי

בהרחבת ההשכלה האקדמית ובהעמקת הידע  םנתיב זה מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים המעונייני

בתחום הלימודי או המקצועי בו הם עוסקים. הלומדים בנתיב הכללי פטורים מכתיבת עבודת גמר 

אך חייבים בבחינת גמר מסכמת לאחר  סיום חובות השמיעה בתואר. היקף הלימודים בנתיב הכללי 

 .הנקודות לתואר(גרת במס כלולים אינםקורסי השלמה )נקודות זכות  36-לא יפחת מ

 משך הלימודים

  .שנתייםמשך הלימודים בתואר השני, בשני נתיבי הלימוד, הינו 

על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה בכל הקורסים בתום השנה  בנתיב הכללי

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

 השנייה כדי להשתתף בטקס הענקת התארים הקרוב. 

מיעה בכל הקורסים ולהגיש על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות הש בנתיב המחקרי

בשנה השנייה ללימודים. מי שיקבלו אישור  1.9את עבודת הגמר, מאושרת על ידי המנחה, עד 

, לא מובטח להם שיקבלו את תעודת המוסמך בטקס הענקת 1.10לדחיית מועד הגשת העבודה עד 

 התארים הקרוב.  

 רישום לקורסים 

סמסטר לקורסים ולעבודת גמר בהתאם לנתיב  בכלהסטודנטיות והסטודנטים חייבים להירשם 

 14-ל 9הלימודים.  חובה להירשם בכל סמסטר לפחות לרבע מסך הנקודות הנדרשות בתואר )בין 

הרישום לקורסים מתבצע באינטרנט בהתאם לחלונות זמן נקודות זכות בסמסטר(. 

להרשמה )שעות ומועדים( המתפרסמים באתר הפקולטה ובחוזר אשר נשלח בדואר 

חלון הזמן .     (post.bgu.ac.ilאלקטרוני לכתובות הדואר האוניברסיטאיות בלבד )

 והשלמתקורסים ל רישוםאפשר בו ישימוש מושכל והינו אישי  להרשמה לקורסים
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עודו המקורי ולא ילא בהתאם ליששימוש בחלון הזמן  .ם תוך שנתייםלימודיה

לדין  ולרעה זכות זו יועמד ונצליש עבירה משמעתית, ומי מהווה האישיים םלצרכי

  משמעתי.

  תקופת שינויים

 לאשינויים ברישום לקורסים אפשרי במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר. 

הפקולטה רשאית להפסיק את תתאפשר הוספה או ביטול אחרי תום תקופת השינויים. 

לחופשת לימודים. מי הלימודים לסטודנטיות ולסטודנטים שלא נרשמו לקורסים ולא ביקשו לצאת 

 שלא נרשמו לקורסים ויבקשו לחזור ללימודים, ידרשו לחדש הרשמה במדור רישום.

 

 

 

 

  ויתור אקדמי

ימים  30ניתן להגיש בקשה לויתור אקדמי של קורס או קורסים לאחר תום תקופת השינויים ועד 

מניעת קבלת ציון לפני תחילת תקופת המבחנים של כל סמסטר. מטרתו של הוויתור האקדמי היא 

נכשל בקורס שלא יושלמו המטלות בו. ויתור אקדמי כרוך בקנס ובעלות הקורס. אין רשות לגשת 

 לבחינה לאחר הגשת בקשה לויתור אקדמי גם אם הקורס מופיע ברשומות האקדמיות.

 עיכוב רישום לקורסים

המחלקה והפקולטה רשאיות לעכב לסטודנטיות ולסטודנטים את ההרשמה לקורסים מהסיבות 

 הבאות: 

 אי עמידה בדרישות הקבלה   -

 אי סיום חובות תואר ראשון  -

 אי הצגת אישור זכאות לתואר ראשון עד למועד שנקבע בעת הקבלה.  -

 אי עמידה בדרישות האקדמיות  -

 חופשת לימודים

שאים לצאת לחופשת לימודים לתקופה שלא תעלה על שני סמסטרים. סטודנטיות וסטודנטים ר

 במקרים של מניעה חמורה ניתן להגיש בקשה חריגה בכפוף להצגת אישורים. 

 חופשת לימודים תאושר בהתאם לכללים הבאים ובכפוף לאישור הוועדה המחלקתית והפקולטית: 

 מעמד אקדמי מן המניין -

 סיום בהצלחה של חובות השנה הראשונה           -

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

נותרו עוד קורסים לסיום חובות השמיעה בתואר או נותרה השלמת כתיבת עבודת  -

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

השינויים. סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי ידרשו לצרף לבקשה דוח התקדמות 

 במחקר והמלצת מנחה.

 

  הפסקת לימודים

הפסקת לימודים יכולה להתבצע מסיבות שונות כמו למשל בקשה יזומה של הסטודנטית או 

שמעתי, אי סיום בהצלחה של הסטודנט להפסיק ללמוד, אי עמידה בתנאי קבלה, פסיקת בית דין מ

חובות ההשלמה, אי עריכת רישום לקורסים, אי חזרה מחופשת לימודים, אי סיום לימודים במועד 

 שנקבע, אי הגשת עבודת גמר.

ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות להפסיק את הלימודים למי שלא עמדו בדרישות 

 הלימודים ולא הגיעו להישגים נאותים בקורסים או בעבודת הגמר.  שהוגדרו בתכניות

 קורסים 

קורס שנתי מורכב משני חלקים ונלמד בשני סמסטרים. חובה ללמוד את שני חלקי  - קורס שנתי

הקורס באותה השנה האקדמית. סטודנטיות וסטודנטים שילמדו רק את חלקו הראשון של קורס 

באותה השנה, יהיו חייבים ללמוד את שני חלקי הקורס בשנה  שנתי ולא ילמדו את חלקו השני

העוקבת ולעמוד מחדש בכל דרישותיו. בשום מקרה לא יינתן ציון עבור חלק אחד של קורס שנתי. 

 הציון הסופי בקורס שנתי מדווח בתום שנת הלימודים לאחר שהושלמו כל מטלותיו בשני החלקים.

חלקה ניתן ללמוד קורס או קורסים מתכנית הלימודים באישור המ - קורסים ברמת תואר ראשון

)מגבלה זו חלה על כל סוג קורס: סמינר, סדנה,  נקודות זכות 8עד של התואר הראשון בהיקף של 

שיעור(. בשום מקרה לא תאושר חריגה מהיקף זה ולא תאושר הכרה מעבר להיקף זה. במקרה של 

ס או קורסים מתכנית הלימודים של התואר השלמת הנקודות החסרות בלימוד קור שחריגה תידר

 השני. 

סטודנטיות וסטודנטים בנתיב המחקרי יוכלו ללמוד,  – קורס קריאה מודרכת או מחקר מודרך

באישור הוועדה המחלקתית, קורס קריאה מודרכת או קורס מחקר מודרך אצל שני מרצים שונים 

 . נקודות זכות 4ובהיקף שלא יעלה על 

 

5-900-לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית )מספר קורס  -אוניברסיטאית חובה 

5001)   

הלומדה היא קורס חובה מקוון ומיועדת לסטודנטיות ולסטודנטים בכל התארים. חובה להשלים 

 את הלומדה בסמסטר הראשון או לכל המאוחר עד תום השנה הראשונה בתואר.  

 (. 100בלתי מוגבל של פעמים עד לסיומה בהצלחה )ציון  ניתן לבצע את הלומדה מספר

 24תוך  הלומדה תופיע בקורסים שליהלומדה נמצאת במודל, הוראה מתוקשבת, הקורסים שלי. 

 שעות מההרשמה.

 «מינית הטרדה למניעת והנהלים החוק להכרת לומדהרישום לקישור ל

סטודנטיות וסטודנטים שלא ישלימו את הלומדה עד תום השנה הראשונה תחסם גישתם למערכת 

המידע האישי ולא תתאפשר צפייה בציונים והפקת אישורים וכן לא תתאפשר סגירת התואר. כדי 

 לשחרר את החסימה יש להשלימה בהקדם ובהצלחה. 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=csh
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=csh
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ניתן לפנות במייל, בצירוף שם מלא ומספר תעודת זהות לכתובת בכל שאלה הנוגעת ללומדה 

  se@post.bgu.ac.ilmasscour  מייל:

 

  הנחיות רישום לקורס עבודת גמר או לקורס כתיבת עבודת גמר

סטודנטיות וסטודנטים בנתיב המחקרי חייבים להירשם בסמסטר השלישי לקורס 'עבודת גמר'. 

קורס זה מקנה נקודות זכות אשר מתחלקות באופן שווה בין שני הסמסטרים. בסמסטר הרביעי 

 תתבצע העתקה ליתרת הנקודות. 

סים( או טרם מי שסיימו ללמוד ארבעה סמסטרים בתואר אך לא סיימו את חובות השמיעה )קור

הגישו עבודת גמר לשיפוט או גם וגם, יגישו בקשה להארכת לימודים עד ראשית חודש ספטמבר 

ויצרפו דוח התקדמות מפורט של המחקר ולוחות זמנים לסיום החובות )הטופס נמצא באתר 

 הפקולטה(. 

 ת בסמסטרללא נקודות זכוסטודנטים משלימי תזה ירשמו לקורס 'כתיבת עבודת גמר' סטודנטיות ו

ראשון והשני. אם לא תוגש עבודת גמר לשיפוט בתום השנה הראשונה, יש להגיש בקשה להארכת ה

לימודים בצירוף דוח התקדמות מפורט ולוחות זמנים לסיום הכתיבה והגשת העבודה )הטופס נמצא 

 באתר הפקולטה(. 

 

  פטור מקורסים

על סמך קורס או קורסים שנלמדו ניתן להגיש בקשה לפטור מקורסי השלמה או מקורסי חובה 

יש למלא טופס בקשה במוסד אקדמי מוכר ושוקללו בתואר אחר. הפטור אינו מזכה בנקודות זכות. 

את טופס הבקשה לפטור יש להגיש אל מזכירות לפטור ולצרף גיליון ציונים חתום דיגיטלית. 

אין להירשם לקורס  המחלקה. הפטור טעון אישור של ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית.

 או לקורסים שהוגשה עבורם בקשה לפטור.

 

 

 

 הכרה בקורסים 

 הקריטריונים הבאים מתקיימים: שכלניתן להגיש בקשה להכרה בקורסים ובתנאי 

 הקורסים נלמדו במוסד אקדמי מוכר.  .1

 שנים ממועד הגשת הבקשה להכרה.  5הקורסים נלמדו עד  .2

 )נדרש אישור מהמוסד האקדמי על כך(. הקורסים עודפים ולא הוכרו בתואר אחר .3

 הקורסים רלוונטיים לתכנית הלימודים.  .4

 לפחות. 70הציון הסופי בקורסים הוא  .5

ואת סילבוס הקורסים. את  יש למלא טופס בקשה להכרה ולצרף גיליון ציונים חתום דיגיטלית

טופס הבקשה להכרה יש להגיש אל מזכירות המחלקה. ההכרה טעונה אישור ועדות המוסמכים 

המחלקתית והפקולטית.   לתשומת הלב, הכרה מאושרת עד מחצית מסך נקודות הזכות של 

https://xmail.bgu.ac.il/owa/redir.aspx?C=Qpi5SwNzSUCdHHtoyUxVfWEs6dl1ktIILMayKXWWlYtYXO8LmINXRBJkZ0j_7sHcct4tr9tv9ss.&URL=mailto:masscourse%40post.bgu.ac.il
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תואר שני  הקורסים בתואר )חובות שמיעה(.                     חובה ללמוד סמינר אחד לפחות ברמת

במחלקה. הכרה בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר מזכה בנקודות הזכות בלבד. ניתן לקבל 

הכרה בנקודות ובציון עבור קורסים שנלמדו באוניברסיטת בן גוריון בנגב. במקרה של חריגה מעבר 

 למכסת הנקודות הנדרשת בתואר יגרע העודף מההכרה. 

 התיישנות קורסים  

לימודים לתקופה של חמש עד עשר שנים, החזרה ללימודים מחייבת בקורסי  במקרים של הפסקת

ריענון בנוסף לקורסים החסרים להשלמת חובות השמיעה בתואר. תכנית הריענון תקבע על ידי 

ועדת המוסמכים המחלקתית ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית. התיישנות על כל הקורסים 

 שר שנים. חלה במקרה של הפסקת לימודים מעל ע

       X-5=Yמספר קורסי הריענון נקבע בהתאם לנוסחה:

Xמספר השנים בהפסקה= 

Yמספר הקורסים הנדרשים לריענון= 

 שיטת הערכה בקורסים

המחלקות רשאיות לקבוע באיזה אופן יוערכו הסטודנטיות והסטודנטים בכל קורס, אם בציון 

תתפי הקורס. הרכב הציון הסופי בקורס מספרי או אם בציון מילולי. החלטה זו חלה על כל מש

 ודרישותיו יימסרו על ידי המרצה בתחילת הסמסטר ויצויינו בסילבוס הקורס. 

. המחלקה רשאית לקבוע ציון עובר גבוה יותר. על הסטודנטיות 65ציון עובר בקורסי תואר שני הינו 

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

 

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

ובכפוף לאישור ועדת ההוראה המחלקתית. כישלון שני בקורס חובה יוביל להפסקת לימודים. 

במקרה של כישלון בקורס בחירה ניתן ללמוד קורס בחירה אחר או ללמוד שנית את אותו הקורס 

 הוא מתקיים. במידה ו

 סולם הציונים בתואר השני 

 100עד  65  עובר  

 500, 64עד  0  נכשל 

 400  עובר 

 )כולל נקודות זכות( 600  הכרה 

 )ללא נקודות זכות( 650  פטור 

 

 700 לא השתתף 

 750 השתתף 

 800 לא השלים 

 300  השלים 

 נוהל בחינות
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סטודנטיות וסטודנטים הרשומים לקורסים, בבחינות סיום הקורסים רשאיות ורשאים להבחן 

 נוהל הבחינות -נוהל הבחינות האוניברסיטאי כפוף לשמילאו את דרישות הקורס במלואן וב

 בחינת גמר

על פה, בתום השנה סטודנטיות וסטודנטים בנתיב הכללי חייבים להיבחן בבחינת גמר, בכתב או ב

השנייה ללימודים לאחר שהשלימו את כל חובות השמיעה בתואר, ושממוצע הציונים בקורסים הוא 

 לפחות. ההשתתפות בבחינת הגמר מותנית באישור ובתיאום מראש עם מזכירות המחלקה.  75

. במקרה לפחות והוא ממוצע הציונים של שני בוחנות או בוחנים 75ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 של כישלון בבחינת הגמר ובהתאם להחלטת הוועדה המחלקתית, יקבע מועד נוסף ואחרון לבחינה.  

 סגירת תואר

יש להגיש בקשה להכנת אישור זכאות לתואר אל מזכירות המחלקה מיד עם קבלת הציונים 

פיים בכל או בעבודת הגמר. חובה לבדוק את הציונים הסו-הסופיים בכל הקורסים, בבחינת הגמר ו

הקורסים טרם הגשת הבקשה, מאחר ולא יתאפשר שינוי של הציונים לאחר סגירת התואר. סגירת 

תואר תאושר לסטודנטיות ולסטודנטים שסיימו את כל החובות בהתאם לתכנית הלימודים, 

או בעבודת הגמר הוא -לפחות ושהציון בחינת הגמר ו 75שממוצע הציונים המשוקלל בקורסים הוא 

 ות. לפח 75

 הצטיינות בתואר 

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

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

ניתן לעיין בכללים לקביעת הצטיינות בלימודים  בפרק הכללי של השנתון הנמצא באתר 

  שנתוניםרסיטה בקישור האוניב

 תעודת המוסמך 

משתתפות . בטקס בחודש יוני תקיים בכל שנהמבוגרים בוגרות וללהמוסמך טקס הענקת תעודות 

בשנה הקודמת לשנת בדצמבר  31מי שאושרה זכאותם לתואר שני עד לכל המאוחר  ומשתתפים

  .הטקס

 

 בקורסים לתואר שני  עבודותנוהל הגשת 

 הנחיות כלליות להגשת עבודות:

שליחה ישירה למרצה באמצעות מייל או מודל בהתאם לדרישת מרצה או  –. עבודה רגילה 1

 מרצת הקורס.

 במייל למרצה עם העתק אל מזכירות המחלקה וקבלת אישור חוזר. שליחה – עבודת סמינר. 2

חל  מקוריות העבודה )הטופס נמצא באתר הפקולטה(. על הצהרה טופס. לכל עבודה יש לצרף 3

 איסור על 

שני ובמקרה כזה  הווה עבירת משמעתמהדבר  - בשני קורסים שוניםזהה עבודה  הגשת    

  נפסליםהקורסים 

  ציון אפס. ומדווח בהם    

 ר ההגשה עד לדיווח הציון בקורס.שהוגשה במייל ואת אישועבודה של עותק  לשמור . יש4

 

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

 שבועות מתום בחינות מועדי א. 5תוך  –. עבודה רגילה 1

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

אפריל לקורסים שנלמדים בסמסטר א ועד  30. המרצה או המחלקה רשאים לאפשר דחייה עד 3

 ספטמבר 30

 לקורסים שנלמדים בסמסטר ב.    

. סטודנטיות וסטודנטים אשר נדרשים להשלים קורס או קורסים ולסיימם בהצלחה לצורך 4

 אישור להמשך הלימודים, חייבים להגיש עבודות תוך חמישה שבועות מתום מועדי א.

 :בקשות חריגות לדחיית הגשת עבודות רגילות או סמינרים

 גש ישירות אל מרצה הקורס.הבקשה תו –. עבודה רגילה 1

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

 מזכירות המחלקה.

מעבר  באופן חריג להאריך את מועד הגשת העבודותמחלקתית רשאית ההוראה הועדת . 3

משכר  5%קנס של יגבה  -לתאריכים שצויינו לעיל ועד מקסימום של שנה נוספת מסיום הקורס 

 הלימוד השנתי עבור שנת האיחור )ולא על כל קורס בנפרד(. 

בספטמבר, יקחו  30-. סטודנטיות וסטודנטים שקיבלו אישור לדחיית הגשת העבודה מעבר ל4

 בחשבון כי לא יוכלו להשתתף בטקס הענקת התארים המתקיים באותה שנה בחודש יוני. 

 :מועדי הגשת הציונים

לפחות מהציון הסופי  30%רגילה, עבודת סמינר או פרוייקט גמר בהיקף של  . עבור עבודה1

 ימים ממועד ההגשה. 45בקורס, ימסרו ציונים תוך 

הסטודנטיות והסטודנטים יכולים להגיש ערעור למרצה תוך שבעה  –. ערעור על ציון עבודה 2

ימים. לא  14סר תוך ימים מיום פרסום הציון. כל העבודה תבדק מחדש והתגובה על הערעור תמ

 ימים מפרסום הציון.   7-ניתן לערער על ציון עבודה אם עברו יותר מ

 14סטודנטיות וסטודנטים שקיבלו אישור לתיקון העבודה יגישו אותה תוך  –. תיקון עבודה 3

 ימים מתאריך ההגשה.  14ימים. הציון על העבודה המתוקנת ימסר תוך 

 

 הזמנת אישורים בתשלום 

 .  הזמנת אישורים בתשלום -ניתן להזמין אישורים בעברית ובאנגלית דרך אתר האוניברסיטה 

 האישורים כרוכים בתשלום. 

 

 שינויים בפרטים אישיים 

שינוי כתובת  -על כל שינוי בפרטים האישיים hsf2@bgu.ac.ilאנא עדכנו אותנו במייל בכתובת 

מגורים, שינוי או הוספת שם פרטי או משפחה. יש לצרף צילום  וספח של תעודת הזהות המעידים 

 על השינוי. 

 עקרונות שכר לימוד

 ם מידע חשוב וחיוני בנושא שכר לימוד נמצא באתר מדור חשבונות סטודנטי

  הוראות והסברים לתשלום שכר לימוד

 

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
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 דיקאנט הסטודנטים

במישור הכלכלי,  לסטודנטיות ולסטודנטיםמסייע  הסטודנטים וצוות העובדים דיקאנט

והמנהליות של תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות  תרבותי-האקדמי, האישי והחברתי

 דיקאנט הסטודנטיםפרטים נוספים באתר  ואגודת הסטודנטים. האוניברסיטה

 

 מלגות לתלמידות ולתלמידי תואר שני מחקרי בפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

 :מלגות מרכזיות

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

 ישלחסמסטר ב'. קול קורא בסמסטר א' ובמתקיימים שני סבבים, . המניין שמחקרם הוא בינתחומי

 . והסטודנטים והסגל האקדמי להביאו לידיעת הסטודנטיות תדאגנהאל המחלקות והן 

מיועדות  –והחברה החרדית י החברה הערבית, החברה האתיופית ות ובנלבנ מלגות ות"ת

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

מיועדת לסטודנטיות  -  Foundation for Higher Education and Culture מלגת פדגוגיקה

למלגה זו נבחרים על ומועמדים מועמדות  .לתואר שני מחקרי בחינוך ובמדעי החברהולסטודנטים 

 (. עצמאיבאופן למלגה זו להגיש מועמדות  ניתןפקולטית )לא המוסמכים הידי ועדת 

 תואר שני מחקרי,לקיים מגוון רחב של מלגות תחרותיות ופרסי לימודים 

 .קרייטמן ת ספרבאתר בי המתפרסמיםאשר  ,לפוסט דוקטורטו לדוקטורט

 

 ות לתואר שלישיולסטודנטי מלגות לסטודנטים

 :מלגת פקולטה

לתואר שלישי, בשנת הלימודים  מתקבלים חדשים לסטודנטיות ולסטודנטיםהמלגה מיועדת 

 בשנת הלימודים השנייה בכפוף לתנאי התקדמות אקדמית. מי שנמצאים הראשונה ול

הפקולטה  ל ידיבחרו עישי ות והמלגאיםבאמצעות המחלקה. המלגאיהינה מועמדות למלגה  הגשת

 , ייבחרו על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית. ות והמועמדיםבכל שנה מבין המועמד

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

המשך קבלת המלגה מותנה בעמידה ביעדים של התקדמות  ר הלימוד(.)מימון מלא של שכ לימוד

 מחקר. לכללים האוניברסיטאיים להענקת מלגותאקדמית בהתאם 

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

 תקציביים.

תואר שני מחקרי, לקיים מגוון רחב של מלגות תחרותיות ופרסי לימודים 

 .קרייטמן ת ספרבאתר בי דוקטורנט, המתפרסמיםפוסט ול טלדוקטור

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/default.aspx
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
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  קישור ישיר למנוע חיפוש מלגות

המחלקות,  על ידי לסטודנטיות ולסטודנטים מופצים לימודים ופרסי למלגות הקוראים קולות

ולחברות וחברי  המחלקתיות ההוראה ועדות לראשי, המחלקות לראשי המידע את והן מפיצות

 .הסגל

לכללי המלגות כפופה  ימחקרלתואר שני  סטודנטיות ולסטודנטיםהענקת מלגות ל

 .האוניברסיטאיים

רך והמנחה יידרשו להגיש למחלקה בתום כל שנה דוח מצב לימודים לצו המילגאית או המלגאי

אישור המשך הענקת המלגה. ועדת ההוראה הפקולטית לתארים מתקדמים )ועדת מוסמכים / 

בסמינרים ות פבנוסף, נדרשת השתת ועדת דוקטורט( תקיים דיון בדוחות ותמליץ בהתאם.

 מפגשים פקולטיים ומחלקתיים.בו

https://apps4cloud.bgu.ac.il/ScholarShipsSearch/SearchScholarShip.aspx?p=1
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx
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 תקנון עבודת גמר
מטרת עבודת הגמר היא להציג יכולת לאסוף מקורות ונתונים, לנתחם ולהסיק מסקנות במסגרת 

 עבודה שממצאיה ודרך עריכתה ראויים לפרסום כמאמר מדעי. 

חלק מחובות התואר בנתיב המחקרי. העבודה תסתיים בהגשת חיבור, כתוב  מהווהעבודת הגמר 

 . אנגליתעברית או בב

 בכתיבת עבודת הגמר: לוחות הזמנים להתקדמות 

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

בינואר. במקרים בהם הקבלה ללימודים היא  31והפקולטית, עד תום הסמסטר הראשון, 

 . ביולי 31לסמסטר השני, קביעת מנחה  ונושא מחקר עד תום הסמסטר השני, 

 לפחותסגל אקדמי מן המניין בדרגת מרצה  חברילהיות  יםיכולעבודת גמר ל ות ומנחיםמנח

באישור הוועדה המחלקתית ובמוסד אקדמי מוכר. בהתאם לאופיו של המחקר 

 אוממחלקה לאשר הנחיה נוספת של חברת או חבר סגל מן המניין ניתן  ,והפקולטית

ו יועצת . כמו כן ניתן למנות גם יועץ אמפקולטה אחרת או ממוסד אקדמי מוכר אחר

כל שינוי למחקר בהתאם להמלצת מנחה ובאישור הוועדה המחלקתית והפקולטית. 

 ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית.של אישור דורש ושא המחקר בנאו נחיה הב

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

 1עד לתאריך  שור על הצעת המחקרביולי. קבלת אי 31הסמסטר השני ללימודים, עד 

ספטמבר. במקרים בהם הקבלה ללימודים בסמסטר השני, הצעת המחקר תוגש לאישור 

 מרץ.   1ינואר. קבלת אישור על הצעת המחקר עד לתאריך  31עד לתאריך 

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

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

לאחר סיום חובות השמיעה בתואר, תוגש לשיפוט  ת גמרעבוד –והגשה לשיפוט עבודת גמר  .3

ספטמבר. במקרים בהם הקבלה  1ולא יאוחר מתאריך בתום השנה השנייה ללימודים, 

וט לאחר סיום חובות השמיעה ללימודים היא לסמסטר השני, עבודת הגמר תוגש לשיפ

מפורטות ה הנחיותבהתאם לבמרץ. העבודה תוגש כחיבור  1בתואר ולא יאוחר מתאריך 

 בהמשך.

מצטיינים )על פי אמות המידה של יות ולסטודנטים לסטודנט – עבודת גמר מבוססת מאמר .4

עבודת כהמחלקתית והפקולטית, להגיש  ותהמחלקה( תעמוד האפשרות, באישור הוועד

מקובלים, והמציג  המקיים הליכי שיפוטקדמי שהתקבל לפרסום בכתב עת אמאמר  גמר

את תוצאות המחקר שלהם. הסטודנטית או הסטודנט חייבים להיות המחברים הראשונים 

ב(. אם -לפי אהוא הכותבות והכותבים )למעט תחומים בהם סדר  או היחידים של המאמר

ית תרומת הסטודנטמטעם המנחה לגבי רף הסבר ויצ מספר מחברים חתומים על המאמר,

נושא עבודת הגמר כפי שאושר בהצעת עוסק בלמאמר. יתקבל אך ורק מאמר ה או הסטודנט

יש לציין במפורש בעמוד נפרד כי אחת בלבד.  גמרעבודת כמאמר נתון ניתן להגיש המחקר. 

 העבודה פורסמה כמאמר ולציין את מראה המקום במדויק.  

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

 .מנחההמנומקת של  התייחסותציטוטים ונספחים(. עבודה החורגת מהיקף זה מחייבת 
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 מבנה עבודת הגמר והנחיות טכניות להגשה

 

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

הסוגיות  ,השערות המחקראו  הצגת הנושא, שאלותהגדרת הבעיה,  –מבוא  .1

 התיאורטיות המרכזיות בהן עוסק המחקר. 

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

 .המחקרית הרלוונטית

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

להתייחס  ,הרלוונטיות והערך היחסי של עבודות קודמותלהעריך את מידת 

 למשותף ולשונה בין עבודה זו לעבודות דומות.

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

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

רט את האלטרנטיבות ולנמק את צורת איסוף הנתונים שנבחרה. בכל מקרה יש לפ

 הבחירה שנעשתה.

ים להתייחס לתוצאות יות והסטודנטבמחקר כמותי ובמחקר ניסויי על הסטודנט .6

עליהם ימנות וטעויות אפשריות; במחקר איכותי ילהעריך נכונה מהו עבודתם

יביים לגבי טולהיות רפלק מחקרם( של Trustworthinessלהתייחס לאמינות )

 .כחוקרים מקומם

הסטודנטים להתייחס למסקנות המחקר שלהם ולתרומתו הסטודנטיות ועל  .7

לדייק בהסקת מסקנות ובהנמקתן.  התיאורטית, היישומית או אחרת. עליהם

מצאי מחקרם עם הבסיס התיאורטי ילהשוות את מיהם במחקר אמפירי על

 הרלוונטי.

 מפתח מקורות  .8

 הציטוט כללי על פי ייעשה המקורות ציטוט .9

 המקובלים:                                        

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

" ובעברית Times New Romanבאנגלית " , סוג הכתב12 פונטגודל  פונט

"David"  

  נקודות( 18כפול )או לפחות  וחרו

 בספרות רגילות. התקציר בספרות רומיות. גוף העבודה מספור

 כל הטבלאות והאיורים יישאו כותרות וימוספרו באופן יחידני. טבלאותאו  איורים

 )בנספח( 4עד  1בהתאם לדוגמאות   דפי שער 

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

 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  ספרותיים  מקורות

 והחברה: 

תחתון שם המחבר )שם פרטי תחילה(, שם הספר מודגש בקו  –ספרים 

ההוצאה, שם ההוצאה, שנה,  בלועזית, מקום  בגופן נוטהבעברית או 

 פרק , העמוד המצוטט.

שם  כאות(,שם המחבר )שם פרטי תחילה( ,שם המאמר )במר –מאמרים 

  (, מספר הכרך, העמודים.תחתון העיתון )מודגש בקו

 שם המשפחה תחילה. -בחיבורים בלועזית

סדר הצגת 

 העבודה*

 (1 בעברית )נספח עמוד שער .א

 (2 )נספחות חתימשער פנימי בעברית כולל  עמוד .ב

 תקציר עבודה בעברית  .ג

 תוכן עניינים בעברית  .ד

 גוף העבודה .ה

 ביבליוגרפיה .ו

 נספחים .ז

 עניינים באנגליתתוכן  .ח

 תקציר עבודה באנגלית .ט

 (3 )נספחכולל חתימות באנגלית עמוד שער פנימי  .י

 (4 באנגלית )נספחחיצוני  עמוד שער .יא

 

*סדר הצגת עבודה הכתובה באנגלית יחל בעמוד כריכה באנגלית )סעיף 

 א( ויסתיים בעמוד כריכה בעברית )סעיף א(.-י

הגשת עותק 

  לפרסום 

מזכירות יישלח במייל אל  ,Pdfעותק דיגיטלי של העבודה, בפורמט 

   .ארן בספריית גמר עבודה ופרסום הפקדת טופסהמחלקה יחד עם 
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 אופן הערכת עבודת הגמר

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

לב כי חלק מהקריטריונים המופיעים מטה מתאימים השערות, מקורות, ואיכות הדיון )יש לשים 

 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

 השערות לא טריוויאליות

 ניסוח לוגי של ההשערות 

 במקורות זיהוי וטיפול

 מקוריות עבודת הגמר

 הבנה, ניתוח ודיון במקורות

 ארגון והצגה של הדברים

 יכולת לבצע סינתזה

 גישה ביקורתית

 סגנון הכתיבה

איכות עבודת הגמר מבחינה טכנית )עריכה לשונית, עימוד, טעויות כתיב, הערות שוליים, ציטוט 

 מקורות וכו'(.

 

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

 שעבודת גמר תעמוד בכמה שיותר מהקריטריונים, היא צריכה לכלול את הפרמטרים הבאים:

הנושא טופל ביעילות במסגרת מספר המילים המותר ובשימוש במקורות המתאימים לעבודה בסדר 

מחקר הרחב תוך כדי הבלטת את הנושא בתוך שדה ה מומיק ת או הכותבגודל שכזה. הכותב

בקיאות במצב המחקר ומתייחס למחקרים אחרים  יםמרא יםהתרומה של התיזה למחקר. הכותב

ללא פרפראזה של דברי אחרים. זיהוי טוב של המקורות העומדים לרשות החוקר ושימוש מושכל 

אמר ם את שנמילא רק מסכ ת או הכותבבהם, כאשר השימוש בהם יהיה בצורה חדשנית. הכותב

 היטב בספרות הקיימת.     יםמתמצא, ובאמצעות המקורות יםאלא מחדש

עבודת גמר ברמה גבוהה ביותר תדע לקשר בין המקורות לבין הספרות המחקרית, תוך הצגת ניתוח 

לבעיות שנותרו ולשאלות שלא ניתן לטפל בהן.  יםער וגם יהית או המחבר מעמיק וחדשני. המחבר

מנוסחות כך שאיש מקצוע יוכל לחזור עליהן במידת הצורך. ההשערות  השיטות תהינה חדשניות או

 יהיו כאלו שלא נבדקו בעבר או נבדקו חלקית. 

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

ודה ותרומתה וההוכחות המובאות לאשש אותו. ההקדמה )וכן הסיכום( יציגו בבירור את נושא העב

וכן את התיזה העיקרית והחלוקה הפנימית של העבודה. הניסוח יהיה ברמה גבוהה, קולח ומשכנע. 

צורתה החיצונית של העבודה תהיה ברמה גבוהה, וכן הטבלאות, הערות השוליים והנספחים יהיו 

ללא טעויות ועל פי הכללים המקובלים בתחום 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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לאחר אישור הטיוטה הסופית של העבודה  על ידי המנחה, תשלח במייל עבודת גמר חתומה  -

 במידת הצורך( אל מזכירות המחלקה.  word)או בפורמט  pdfבפורמט 

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

 שיאושרו על ידי הוועדה הפקולטית.

 ימים. 45משך הזמן הניתן לשיפוט עבודת הגמר הינו  -

השופטות והשופטים יעניקו ,כל אחת ואחד בנפרד, ציון לעבודה. זהות השופטים והציונים  -

 חסויים.

 לפחות.  75ציון עובר לעבודת גמר הינו  -

ועדת המוסמכים בין ציוני השיפוט, תפנה  נקודות לפחות 20גדול של במקרה של פער  -

השיפוט ציון  פים.נוס או שופטת שופט תהמחלקתית בבקשה למנו הוועדה הפקולטית אל 

 . יםות והשופטיהיה ממוצע הציונים של כל השופט במקרה כזההסופי 

או הסטודנט אינם רשאים להגיש ערעור על ציון שיפוט. לא יפתח תהליך ערעור הסטודנטית  -

 . אם לא מתקיים התנאי המוזכר בסעיף הקודם ציון עבודת גמרעל 

ציון השיפוט המשוקלל וחוות הדעת המילוליות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר והמחלקה בתום  -

 תהליך השיפוט. 

 

 :גמרעבודת  להערכתאפשרויות  ארבעקימות 

 מתן ציון וחיובית  .1

 בעקבות התיקונים.  לא משתנה השיפוט . ציוןמתן ציוןהמלצה לביצוע תיקונים קלים ו .2

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

 .המתוקנת

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

  של עבודת גמרדיגיטלי עותק הפקדת ופרסום 

)לא סרוק(, חתום  Pdfדיגיטלי סופי של עבודת גמר בפורמט  עותקבתום תהליך השיפוט יוגש 

בחתימת הסטודנטית או הסטודנט, המנחה וראש הוועדה המחלקתית. לעותק העבודה יש לצרף 

 גוריון בנגב. -את  טופס הפקדת ופרסום עבודת גמר בספריית ארן של אוניברסיטת בן
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 דוגמאות לדפי שער ודפי חתימות

 

 דף שער חיצוני בעברית 

 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       >חודש ושנה עבריים<

 לועזיים<
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 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" )

 מאת: >שם הסטודנט/ית<

 בהנחיית: >דרגה ושם<

    חתימת הסטודנט/ית: _________________

 תאריך:___________ 

    חתימת המנחה: _____________________

 תאריך:___________ 

    _____חתימת יו"ר המ"א המחלקתי:______

 תאריך:___________ 

  >חודש, שנה<
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 פנימי( באנגלית)דף חתימות 

 3נספח 
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_________ 
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_________ 
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_________ 
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 דף שער חיצוני באנגלית

 4נספח 

 

 

 

BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 

THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL 

SCIENCES 

DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARTMENT> 

 

 

<NAME OF THESIS> 

 

 
THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE MASTER OF ARTS DEGREE (M.A) 

 

 
<NAME OF STUDENT> 

UNDER THE SUPERVISION OF: <RANK, NAME> 

 

 

 
<MONTH YEAR> 
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 לימודים לתואר שני במקרא 

 (121-2)סימן מחשב 
 

 

  הלימודים לתואר שני במקרא מתנהלים בשני נתיבי לימוד:

 נתיב מחקרי

סטודנטים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם במקרא כדי סטודנטיות ולמיועד ל

הלומדים בנתיב סטודנטים סטודנטיות והה להכשירם למחקר עצמאי, לקראת לימודי תואר שלישי.

 .המחלקהישתתפו בפגישות העיוניות של זה 

   נתיב כללי

סטודנטים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את השכלתם האקדמית ולמורים סטודנטיות ולמיועד ל

הלומדים בנתיב זה סטודנטים סטודנטיות וההעוסקים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים. ה

 .המחלקהת העיוניות של ישתתפו בפגישו

 משך הלימודים

 . משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנייה.  השנה

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

לימודים לקראת תואר חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר: 

 מוסמך

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

  :נתיב המחקרי חייבים בלימודי השלמה )מעבר למכסת הנקודות(הסטודנטים בהסטודנטיות ו

 המלצת המנחה.ל או המחקר ובהתאם התמחותהבהתאם לתחום  תידרש -שפה עתיקה * 

 המלצת המנחה.ל או המחקר ובהתאם תמחותהבהתאם לתחום ה תידרש -שפה זרה שנייה * 

 
עבודות סטודנטים בנתיב המחקרי ובנתיב הכללי לכתוב שתי סטודנטיות וה: על העבודות סמינר

התוכנית. באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, ניתן ללמוד סמינר סמינר במסגרת לימודי 

 מתוכנית התואר השני של המחלקה למחשבת ישראל.

הצעה פורמאלית של תוכנית להגיש על הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב המחקרי  : עבודת גמר

עד תום ידי ועדת המוסמכים של המחלקה  תאושר עלאשר  ,חתומה על ידי המנחה עבודת גמר

לכתוב עבודה מדעית היכולות מטרתה להוכיח את השנה הראשונה ללימודים. הסמסטר השני של 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 תוגש ,עמודים 80עד בהיקף של  ,עבודת הגמר המושתתת על מקורות ראשוניים ועל המחקר הקיים.

 נה השנייה ללימודים. לשיפוט בתום הש

 

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

  ודות זכותנק שם הקורס מספר קורס שנה
 8 רסמינשני קורסי  - ב-א ו

 8 סמינריםסה"כ *

 24 קורסי בחירה**

 121-2-9991 ב

121-2-9992 

 א'( טרעבודת גמר )סמס

 ב'(טר עבודת גמר )סמס

4 

4 

 נק"ז 40 סה"כ לתואר

 

 משתנים משנה לשנה.  הסמינר*שיעורי 

 שיעורי הבחירה משתנים משנה לשנה. **

( 121-2-1041) '1מחקר מודרך 'רשאים ללמוד קורס בנתיב המחקרי סטודנטים סטודנטיות והה

, באישור ניתן ללמוד. בנוסף, מרגהעבודת של מנחה או ה מרצההבתיאום עם נקודות,  2בהיקף 

 '2מחקר מודרך 'גם את הקורס  גמרהעבודת של מנחה הועדת המוסמכים המחלקתית, המרצה או 

ועדת קורסי בחירה מחוץ למחלקה באישור  ניתן ללמודכמו כן, . נקודות 2בהיקף ( 121-2-1051)

 .המוסמכים המחלקתית

 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 עבודות סמינר

 .תוכניתשתי עבודות סמינר במסגרת לימודי ההסטודנטים בנתיב הכללי לכתוב הסטודנטיות ועל 

 ניתן ללמוד סמינר מתוכנית התואר השני של המחלקה למחשבת ישראל.

 בחינת גמר

סטודנטים להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שסיימו סטודנטיות והעל ה

הבחינה תיקבע בתיאום לפחות.  75 יונים בקורסים הואושממוצע הצ את כל חובות השמיעה לתואר

 ובאישור מזכירות המחלקה. המוסמכים המחלקתיתעם ועדת 
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הבחינה היא על יחידת התמחות בת עשרה פרקים מן המקרא, בליווי שני פירושים מימי הביניים, 

 בעברית ובאנגלית. ים, עמודי ביבליוגרפיה נוספ 300-שני פירושים מודרניים וכ

 . לפחות 75ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 

 

 

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 
 
ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה  

 8 רסמינשני קורסי  - ב-א ו

 8 סה"כ קורסי חובה*

 32 קורסי בחירה**

בחינת גמר                                                                                                      ב  0 

נק"ז 40 סה"כ לתואר     

 

 משתנים משנה לשנה.  *שיעורי הסמינר

 שיעורי הבחירה משתנים משנה לשנה. **

 ועדת הוראה לתארים מתקדמים.שיעורי בחירה מחוץ למחלקה באישור של  ניתן ללמוד

 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

 liaschn@bgu.ac.il,  6461092-08ליאה שניידר, 

 ארכיאולוגיהו המחלקה למקרא אתר המחלקה:

 
 

 

 

 

 

 

mailto:liaschn@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/arch/Pages/default.aspx
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 בארכיאולוגיה  לימודים לתואר שני

 (135-2)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

כדי  תחוםב סטודנטיות והסטודנטיםנועדו להרחיב ולהעמיק את ידיעות ה ארכיאולוגיהלימודי 

 למחקר עצמאי ולעבודת שדה.  םלהכשיר

 נתיבי הלימוד

 הלימודים מתקיימים בנתיב המחקרי ובנתיב הכללי.

במחלקות קרובות  מהקורסיםללמוד חלק  םרשאי והיבשני נתיבי הלימוד י סטודנטיות וסטודנטים

כמו כן, ניתן לשלב קורסים  ובאישור המנחה והאחראי על לימודי התואר השני. םבהתאם להתמחות

 נקודות זכות.  8להיקף של  עדמן התואר הראשון, באישור מנחה בלבד, 

 משך הלימודים

 . משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנייה.  השנה

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

לימודים לקראת תואר חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר: 

 מוסמך

 
 השתתפות בסמינר מחלקתי

נתיבי הלימוד, מחויבים להשתתף בסמינר מחלקתי, המתקיים פעם סטודנטיות וסטודנטים בשני 

בשבועיים במהלך כל סמסטר. ההשתתפות בסמינר מחייבת רישום לקורס סמינר מחלקתי, המקנה 

 נקודות במהלך התואר. 2חצי נקודת זכות בכל סמסטר, עד למקסימום של 

 עבודת גמר

גמר בהנחיית חברי סגל מן המניין הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב המחקרי יכתבו עבודת 

מהמחלקה בדרגת מרצה ומעלה. מנחה והצעת מחקר יאושרו עד תום השנה הראשונה ללימודים. 

עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים. הסטודנטיות והסטודנטים יציגו את 

  עבודתם בסמינר המחלקתי.

  

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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  תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 
 שנה

 
 יםקורס

 
 נקודות זכות 

 
 

 א או ב

 

 שפה עתיקה או מודרנית 

 או

 קורס בחירה במסגרת לימודי המחלקה

 ובאישור המנחה וראש המ"א הלימודיםבהתאם להתמחות 

, בארכיאולוגיה היסטורית או בתקופות הפרהיסטורית ושיתמח סטודנטים

 מלימודי שפה עתיקה  יםפטור ויהיבארכיאולוגיה בשילוב  תחום ידע  אחר, 

 .נק"ז 4של  בקורס נוסף בהיקף יםחייבו יהיובמקומם 

4 

 סמינר מחלקתי שנה ראשונה א 135.2.0049 א

 סמינר מחלקתי שנה ראשונה ב 135-2-0059 

0.5 

0.5 

 חסמינר מחלקתי שנה שניה א 135-2-0060 ב

 סמינר מחלקתי שנה שנייה ב 135-2-0070

0.5 

0.5 

 ארגון מחקר וכתיבת הצעות מחקר*  135-2-5201 ב-א ו

 שיטות כמותיות ושימושי מחשב* 135-2-5141

2 

2 

 10 קורסי חובה

 18-14 קורסי בחירה במסגרת לימודי המחלקה ב-א ו

 קורסי בחירה ממחלקות אחרות ב-א ו

 ובאישור המנחה וראש המ"א הלימודיםבהתאם להתמחות 
2-8 

 א'(עבודת גמר )סמס'    135-2-9991 ב-א ו

 עבודת גמר )סמס' ב'(   135-2-9992

4 

4 

 כתיבת עבודת גמר  135-2-7777*** 

עבודה לשיפוט עד  תוגש לא אם' הגמר עבודת כתיבת'ל רישום נדרש*** 

 המחלקתיתלאישור ועדות המוסמכים  בכפוףתחילת הסמסטר החמישי, 

 והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז  40 סה"כ לתואר

 לשנתיים. *הקורסים מתקיימים אחת

 הקורס 'שיטות כמותיות ושימושי מחשב' יתקיים בשנת תשפ"ג.

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 50% קורסים

 50% עבודת גמר
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 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 נק"ז קורסים שנה

 

 

 א או ב

 
  שפה עתיקה או מודרנית

 או

 קורס בחירה במסגרת לימודי המחלקה

 
סטודנטים בנתיב הכללי רשאים שלא ללמוד שפה סטודנטיות ו

ילמדו קורס בחירה  ,שיבחרו שלא ללמוד שפה מיעתיקה או מודרנית. 

 המחלקתיתוסמכים לפי החלטת ועדת המ ודותנק 4בהיקף של 

  
 
 

4 

 סמינר מחלקתי שנה ראשונה א  135-2-0049 א

 סמינר מחלקתי שנה ראשונה ב 135-2-0059

0.5 

0.5 

 סמינר מחלקתי שנה שנייה א 135-2-0060 ב

 סמינר מחלקתי שנה שנייה ב 135-2-0070

0.5 

0.5 

 6 קורסי חובה
 

 20-18 במסגרת לימודי המחלקהקורסי בחירה  ב-א ו

 אחרותמחלקות קורסי בחירה מ ב-א ו
 

 סטודנטיות והסטודנטיםבהתאם להתמחות ה
 ובאישור המנחה וראש המ"א 

 

2-8 

 0 בחינת גמר ב
 

 
 סה"כ לתואר

 
 נק"ז 40

 

 ללמוד: מומלץלסטודנטיות ולסטודנטים בנתיב הכללי 

 'ארגון מחקר וכתיבת הצעת מחקר.  135-2-5201*קורס 

 'שיטות כמותיות ושימושי מחשב' )יתקיים בשנת תשפ"ג(. 135-2-5141*קורס 

 *הקורסים מתקיימים אחת לשנתיים.

  בחינת גמר

בתום השנה השנייה ללימודים, ובתנאי שסיימו את  בבחינת גמרהסטודנטיות והסטודנטים יבחנו  

לפחות. הבחינה מתבצעת בתיאום ובאישור  75חובות השמיעה לתואר, ושממוצע הקורסים הוא 

 .75מזכירות המחלקה. ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 75% קורסים

 25% בחינת גמר
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 מגמה במדעי החומרים הארכיאולוגיים והשימור

והשימור היא כיום חלק מקונסורציום אירופי של תכניות  הארכיאולוגיים החומרים במדעי המגמה

כאלה הכולל תשע אוניברסיטאות ועשרה מוסדות לא אקדמיים, מקיימת חילופי תלמידים 

שמה לה למטרה להכשיר את  . המגמהוהשתלמויות בחו"ל ונתמכת בין היתר מקרנות אירופיות

תלמידיה לבצע מחקרים בתחומי הרכב החומר של ממצאים ושכבות ארכיאולוגיות, לימוד 

הטכנולוגיה הקדומה, חקר תהליכי הבליה של חפצים באמנות ובארכיאולוגיה והשיטות למניעתם 

ן תחומית, משלבת בהיותה בי .ופיתוח שיטות לחקר האותנטיות של חפצים בארכיאולוגיה ובאמנות

-המגמה מגוון קורסים תיאורטיים ומעשיים מתחומי הארכיאולוגיה האנליטית והגיאו

 ארכיאולוגיה, טכנולוגיות העבר וסביבת האדם, תולדות וחקר האמנות ועוד.

 נתיבי הלימוד

הלימודים במדעי החומרים הארכיאולוגיים והשימור מתנהלים בשני נתיבים: כללי ומחקרי. 

שוחרות  ושל ארכיאולוגיות וארכיאולוגים של עולמם את להעשיר מיועדים הכללי בנתיב הלימודים

 יחד עם זאת, המגמה .בכלל האמנות ותולדות הטכנולוגיה והאמנות וההיסטוריה האנושית ושוחרי

 לאלה ובעיקר לכתוב עבודת גמר )תזה( בנתיב המחקרי שמתעתדים למי טבעה מעצם מכוונת

מדעניות ומדענים  להכשיר המחקרי מיועדים בנתיב הלימודים .שלישי לתואר להמשיך המתכוונים

 בתחומי מתרכזים השלישי התואר בחקר החומרים והשימור בארכיאולוגיה ובאמנות, ואילו לימודי

 פוטנציאליים מנחות ומנחים עם ובהידברות אישית התאמה לפי המועמדות והמועמדים של העניין

 .בכירהסגל האקדמי ה חברי מבין

ת, מאפשרת המגמה מגוון רחב של קורסים המשתפים תחומים רבים של מחקר. בינתחומי הבהיות

קורסים משותפים המשלבים בין המדעים לבין הארכיאולוגיה, ההיסטוריה המקראית, תולדות 

יוצעו במידת האפשר מידי שנה תוך שיתוף מרצים  האמנות, תרבויות המזרח הקדום והמוזיאולוגיה

מתוך המחלקה ומן המחלקות השותפות. כל אלה יצטרפו לרשימת קורסי הבחירה המופיעים 

 בהמשך. 

 :מבנה הלימודים

 קורס
 

 נתיב כללי נתיב מחקרי

 ז"נק 4 ז"נק 4 קורס מבוא

 ז נוספות ע"ח בחירה("נק 4ז )או "נק 8 ז נוספות ע"ח בחירה("נק 4ז )או "נק 8 קורסי חובה

 ז נוספות ע"ח בחירה("נק 4ז )או "נק 4 ז נוספות ע"ח בחירה("נק 4ז )או "נק 4 קורס בסיס

 ז"נק 8 ז"נק 8 קורסי ליבה

 ז"נק 16 ז"נק 8 קורסי בחירה

 עבודת גמר/

 פרוייקט גמר

 עבודת גמר

 נק"ז 8

 פרוייקט גמר ובחינת גמר

 נק"ז 0

 ז"נק 40 נק"ז 40 סה"כ לתואר
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 תכנית הלימודים

המגמה מתבססת על התאמה אישית של הקורסים הנבחרים למחקר הספציפי של כל סטודנטית 

וסטודנט. המחלקה והמנחה ייעצו אילו קורסים על כל אחת ואחד 'לתפור' לעצמם לפי תחום 

 ההתעניינות בהתאם לתכנית המפורטת בהמשך.

מקורסי הבחירה לסטודנטיות ולסטודנטים בעלי תואר בוגר, הקורסים אינם  קורסי קדם

 משקללים במניין הנקודות לתואר שני. 

מהקורסים הבאים, הניתנים במסגרת לימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה, במידה ולא  אחד

 נלמד. את הקורס יש ללמוד לפני הקבלה למגמה בשנה הראשונה.

  שעות שם קורס מספר קורס

 2 שיטות מדעיות בארכיאולוגיה 135.1.3181

 2 ארכיאולוגיה בראי החומרים 135.1.0145

 2 סדנה בהכרת חומרים 134.1.0160

מקורסי המבוא הבאים הניתנים במסגרת לימודי התואר הראשון במחלקה למדעי  אחד

או במחלקה  , במחלקה לאמנויותלגיאוגרפיה ולפיתוח סביבתיהגיאולוגיה והסביבה, במחלקה 

יילמד לפני לימודי המגמה או במהלך  או התואר השני במחלקה לאמנויות, להנדסת חומרים,

השנה הראשונה להם, על פי בחירת הסטודנטית או הסטודנט ובאישור ראש המגמה, בהתאם 

 לדרישות הקדם במחלקה הרלוונטית:

 סמסטר שעות קורס שם קורסמספר 

נא לפנות אל מזכירות 
 המחלקה

 א או ב  גיאולוגיה

 א 8 חומרי כדור הארץ  206.1.1031

 א 4 1תורת החומרים  365.1.1021

194.2.0130 

194.2.0140 

 אוצרות רעיונית ומעשית א

 אוצרות רעיונית ומעשית ב

 ב-א ו 4

 

 חובה ללמוד את שני הקורסים הבאים )שיועברו ברוטציה(: - קורסי מבוא

 סמסטר נקודות קורסשם  קורסמספר 

קריאה ביקורתית בארכיאולוגיה  יפורסם באתר המחלקה
 מדעית

 א או ב 2.00

 א או ב 2.00 טכנולוגיה ותרבות חומרית 135.1.0086
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 קורסי חובה

נקודות זכות מתוך הקורסים שלהלן. באישור המחלקה ניתן לבחור קורסים  8חובה לבחור 

 נוספים על חשבון קורסי הבחירה:

 סמסטר נקודות קורסשם  קורסמספר 

 ב 2 שיטות אנליטיות בארכיאולוגיה ובאמנות 135.2.0107

 ב 4 מעבדת שדה בארכיאולוגיה  135.2.0046

 א 2 שיטות כמותיות ושימושי מחשב 135.2.5141

 –שיטות מדעיות במורשת תרבות  135.2.0099
 ארכיאולוגיה של מוזיאונים ושדה

 ב 4

 ב 2 יסודות בגיאוארכיאולוגיה 135.2.0137

 לי חיים:הארכיאולוגיה של שרידי בע 135.1.0045
 הסביב-חיה-יחסי אדם

 ב 2

 

 קורסי בסיס

מהקורסים הבאים )מועברים ברוטציה( או קורס בסיס אחר בהיקף זהה שייקבע וייכלל  אחד

במגמה באישור המחלקה. באישור המחלקה ניתן לבחור בשני הקורסים, על חשבון קורסי 

 הבחירה.

 סמסטר נקודות קורסשם  קורסמספר 

135.2.0066 

135.2.0068 

 ארכיאולוגיה א-מיקרו

 ארכיאולוגיה ב-מיקרו

2 

2 

 ב-א ו

 )שנתי(

135.2.0079 

135.2.0089 

 מיקרוארכיאולוגיה למתקדמים א

 מיקרוארכיאולוגיה למתקדמים ב

2 

2 

 ב-א ו

 )שנתי(

 

 קורסי ליבה

 נקודות מהקורסים הבאים )מועברים ברוטציה(: 8קורסים בהיקף  שני

 סמסטר נקודות קורסשם  קורסמספר 

135-2-0087 

135-2-0097 

 אטכנולוגיות העבר בראי חקר החומרים  -חומר ורוח 

 בטכנולוגיות העבר בראי חקר החומרים  -חומר ורוח 

2 

2 

 ב-א ו

 ב 2 מחקר מודרך בחקר החומר בארכיאולוגיה ובאמנות 135-2-0056
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 קורסי בחירה

הלימודים לתואר מוסמך של המחלקה  במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד קורסים מתכנית

למקרא, ארכיאולוגיה או מהמחלקות השותפות בהתאם לנושא המחקר הספציפי ובאישור 

המנחה )בנתיב המחקרי( או מנחה הפרויקט המסכם )בנתיב הכללי(. קורסי הבחירה יהיו בנושאים 

בנוסף, יהיו הנוגעים לתזה או לפרויקט המסכם, או סמינרים מתחומים רחבים רלוונטיים. 

פתוחים גם הקורסים הבאים ממחלקות אחרות )שההרשמה להם מחייבת אישור מן המחלקה 

המארחת(. במקרה של קורסים לתואר ראשון )שסומנו בכוכב(, הם יילמדו בהיקף המותר 

 נק"ז(:  8בלימודים לתואר שני מלימודי התואר הראשון )מקסימום 

 נקודות קורסשם  קורסמספר 

 2 היסטוריה תיאוריה ואתיקה-אוספים מוזיאונים ותצוגות 194-2-0090

194-2-0028 

194-2-0038 

 סיפורי חיים, הסטוריה אוראלית ותיעוד א

 סיפורי חיים, הסטוריה אוראלית ותיעוד ב

2 

2 

 3 מבוא לגיאומורפולוגיה* 128-1-1051

 3 *מבוא לתורת הקרקע 128-1-0110

 3 *גיאומורפולוגיה דינמית 128-1-2621

סדימנטולוגיה ימית: איסוף דוגמאות, תיעוד וניתוח של  206-2-3891
 סדימנטים ממפרץ אילת

3 

 3 *מעבדה בגיאומורפולוגיה 128-2-5631

 

פרטים נוספים על המגמה, הקורסים, המעבדות והאמצעים העומדים לרשות הסטודנטיות 

  מגמה במדעי החומרים הארכיאולוגיים והשימורוהסטודנטים ניתן למצוא באתר: 

 לימודי השלמה לקראת תואר שני:

  על הסטודנטיות והסטודנטים המשלימים:

נק"ז(. קורסים אלה  12ללמוד את כל קורסי מבואות החובה לתואר ראשון בארכיאולוגיה ) .א

 אינם משתקללים במניין הנקודות של התואר השני.  

להירשם לקורסים מלימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה מתוך הקורסים של כלי חרס  .ב

לימודים לתואר שני. נקודות, כחלק מתכנית ה 8)מקראית וקלאסית( וכלי צור, בהיקף של 

יעשה ניסיון להתאים את הקורסים אותם הם אמורים לקחת לכיוון ההתמחות ולהתחשב 

 בקורסים רלוונטיים שנלמדו בעבר במסגרת לימודי התואר הראשון.

להשתתף בשבועיים חפירה לימודית וחמישהה ימי סיור, לפני או במהלך לימודי התואר  .ג

 השני.

 

 לפרטים נוספים: 

 liaschn@bgu.ac.il, 6461092-08ידר, טלפון ליאה שני

 ארכיאולוגיהו המחלקה למקרא אתר המחלקה:

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/arch/Pages/megama.aspx
mailto:liaschn@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/arch/Pages/default.aspx
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 בספרות עברית לימודים לתואר שני

 (122-2)סימן מחשב 

 

במחלקה לספרות עברית עשרות סטודנטיות וסטודנטים לומדים לתארים מתקדמים בנתיב 

המחקרי ובנתיב הכללי. תלמידות ותלמידי המחקר לוקחים חלק בכל פעילויות המחלקה: הם 

שותפים בארגון הכנסים המחקריים בארץ ובעולם, בארגון הסמינרים המחלקתיים וערבי הספר 

ספרי ספרות יפה ומחקרית הרואים אור בארץ(, הם משמשים כחברי המתקיימים במחלקה )לכבוד 

איל ושל כתב העת  מסה קריטיתשל סדרת ספרי העיון  מכאן,המערכת הצעירה של כתב העת 

 .מרכז גאון ושל מכון הקשריםומסייעים בהוראה, במחקר ובפרויקטים של  פריזינטי,

המחקר: כל התלמידות והתלמידים  מקיימת המחלקה מידי שנה כנס של תלמידי  2001מאז 

בתארים המתקדמים וסגל המחלקה מתכנסים לכנס אינטנסיבי בן יומיים הכולל לינה במקום, שבו 

-מרצים תלמידי המחקר בנושאים הקשורים לתזות ולעבודות הדוקטורט שלהם. זהו מפגש אקדמי

 אינטלקטואלי יחיד במינו והצלחתו מדברת בעד עצמה.

במסגרת המחלקה המעבדה הספרותית, הראשונה מסוגה בארץ, והיא משמשת הוקמה  2020בשנת 

חממה למחקר חישובי שיטתי בספרות עברית ובתחומים משיקים. המעבדה נשענת על עבודת צוות 

 של חוקרות וחוקרים ושל תלמידות ותלמידים מהמחלקה ומהאוניברסיטה כולה.

 המחלקה מציעה לימודי תואר שני בשני נתיבי לימוד:

  הנתיב המחקרי

נועד לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים להרחיב את כושרם המחקרי לקראת לימודים לתואר 

השלישי. בנתיב זה נדרשת כתיבת עבודת גמר. נתיב זה מכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים 

לחשיבה ביקורתית למחקר עצמאי בספרות. הוא מקנה להם כלי מחקר תיאורטיים ופרשניים 

 ודדות עם יצירות ספרות על פי אסכולות ותיאוריות מקובלות בחקר הספרות. להתמ

תכנית הלימודים כוללת מבחר גדול ועשיר של קורסים העוסקים בספרות העברית לדורותיה 

  מודרניות.-בנושאים מגוונים, הנבחנים באמצעות שיטות מחקר קלאסיות, מודרניות ופוסט

או -המחקרי יזכו במלגות קיום ו נתיבסטודנטים מצטיינים בסטודנטיות ו – מלגות ופרסי לימוד

 .'הקשרים'מכון מומחלקה, הפקולטה לימוד מטעם ה  במלגות שכר

  הנתיב הכללי

נועד לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום התמחותם ולהרחיב את 

ב הכללי קיימות שתי מגמות השכלתם האקדמית. בנתיב זה נדרשים לבחינת גמר. במסגרת הנתי

 לימוד ייחודיות: 

מציעה, בנוסף לשיעורי המחלקה, סדנאות לכתיבת סיפורת, שירה  המגמה לכתיבה יצירתית

וביקורת בהנחייתם של מיטב היוצרים הפועלים היום בארץ. במגמה זו מלמדים סגל המחלקה 

, שירה סתיו, רועי גרינוולד, ויוצרות ויוצרים אורחים, המתחלפים מידי שנה ביניהם שמעון אדף

עינת יקיר, יעקב ביטון, עוזי וייל, ערן הדס, ענת זכריה, סמי ברדוגו, אפרת מישורי, הילה בלום, 

 ארנה קזין ועוד. 
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בשנת הלימודים תשע"ד ראה אור לראשונה כתב העת 'הצריף' בעריכת תלמידות ותלמידי המגמה, 

הלימודים תשע"ו הסטודנטיות והסטודנטים מקבלים ומאז הוא יוצא לאור מידיי שנה. החל משנת 

 ליווי צמוד בפרויקט הסיום עד להשלמתו ככתב יד מוכן להגשה להוצאה לאור. 

 

  משך הלימודים 

 . משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

עוקבת. לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים, אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה ה

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

 בנתיב המחקרי  תוכנית הלימודים

מספר  שנה

 הקורס

 נקודות זכות שם הקורס

     4או 2 קורס במדור ספרות ימי הביניים - א או ב

  4או 2 קורס במדור ספרות עממית, מדרש ואגדה - א או ב

 2 סדנה לכתיבת עבודת מחקר 122-2-7251 ב

 10או  6 סה"כ קורסי חובה 

 

 *סה"כ קורסי בחירה ב-א ו   

 עבודות סמינר שתי יכתבו *הסטודנטיות והסטודנטים

 במהלך התואר

 26או  22

 122-2-9991 ב

122-2-9992 

 )סמסטר א'( גמר עבודת

 )סמסטר ב'( גמר עבודת

4 

4 

 122-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

 תוגש לא אם' הגמר עבודת כתיבת'ל רישום נדרש*
 בכפוףעבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, 

 והפקולטית המחלקתיתלאישור ועדות המוסמכים 

 ללא נק"ז

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 40

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 הרכב הציון הסופי לתואר 

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

 

 

 הערות:

לפחות בקורס 'אנגלית  70לפחות וציון  85הקבלה לנתיב המחקרי מותנת בממוצע  .1

 מתקדמים ב'. 

עד תום השנה  -מאושרת צעת מחקר עד תום סמסטר א' בשנה בראשונה.  ה -קביעת מנחה  .2

 הראשונה ללימודים.  

נקודות יעשה בשנה השנייה ללימודים )בסמסטר  8הרישום לקורס 'עבודת גמר' בהיקף  .3

שי והרביעי. הגשת עבודת הגמר בתום השנה השנייה ולא יאוחר מתחילת השנה השלי

 העוקבת.

הסטודנטיות והסטודנטים יכתבו עבודת גמר בהנחיית חברי סגל מן המניין במחלקה  .4

 בדרגת מרצה או מרצה בכיר.

 כלליה תוכנית הלימודים בנתיב

 רקע בספרות עברית(*קורסי השלמה )ללא נקודות זכות לסטודנטיות ולסטודנטים חסרי 

 שעות שם הקורס מספר קורס

122-2-0102 

122-2-0112 

 פרקים נבחרים בתורת הספרות א

 פרקים נבחרים בתורת הספרות ב

2 

2 

 2 מושגי יסוד בנרטולוגיה ופרשנות ספרותית )סמסטר א( 122-2-0031

 2 מושגי יסוד בשירה )סמסטר ב( 122-2-0171

 *חובה לסיים את קורסי ההשלמה תוך שנת לימודים אחת 

 קורסי חובה ובחירה:

מספר  שנה 

 הקורס

נקודות  שם הקורס

 זכות 

 122-1-4481 א

122-1-4491 

 סיפורת -מבוא הסטורי לספרות העברית במאה העשרים 

 שירה -מבוא היסטורי לספרות העברית במאה העשרים 

 קורס חובה לחסרי רקע בספרות עברית 

 הנקודות שניתן ללמוד מתואר ראשון( 8)נכלל במסגרת 

2 

2 

 

 4או  2 קורס במדור ספרות ימי הביניים - א או ב

 4או  2 קורס במדור ספרות עממית, מדרש ואגדה - א או ב
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מספר  שנה 

 הקורס

נקודות  שם הקורס

 זכות 

 12או  8 סה"כ קורסי חובה 

  *סה"כ קורסי בחירה א או ב

 במהלך התואר  עבודות סמינר שלוש יכתבו סטודנטיםה*הסטודנטיות ו

 32או  28

 0 גמר בחינת ב

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 40

ממוצע  -מתקיימת בתום השנה השנייה ללימודים, לאחר סיום חובות השמיעה לתואר -בחינת גמר

 . פרטים נוספים בהמשך. 75לפחות. ציון עובר בבחינת הגמר הינו  75קורסים 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 75% קורסים

 25% בחינת גמר
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 נתיב כללי  -תכנית הלימודים במגמה לכתיבה יצירתית 

 קורסי השלמה )ללא נקודות זכות לסטדונטיות ולסטודנטים חסרי רקע בספרות עברית(*

 שעות שם הקורס מספר קורס

122-2-0102 

122-2-0112 

 פרקים נבחרים בתורת הספרות א

 פרקים נבחרים בתורת הספרות ב

2 

2 

 2 מושגי יסוד בנרטולוגיה ופרשנות ספרותית )סמסטר א( 122-2-0031

 2 מושגי יסוד בשירה )סמסטר ב( 122-2-0171

 *חובה לסיים את קורסי ההשלמה תוך שנת לימודים אחת 

 

 קורסי חובה ובחירה:

מספר  שנה

 הקורס

נקודות  שם הקורס

 זכות 

 122-1-4481 א

122-1-4491 

 סיפורת -מבוא הסטורי לספרות העברית במאה העשרים 

 שירה -מבוא היסטורי לספרות העברית במאה העשרים 

 קורס חובה לתלמידים חסרי רקע בספרות עברית 

 (מתואר ראשון הנקודות שניתן ללמוד 8נכלל במסגרת )

2 

2 

 4או  2 קורס במדור ספרות ימה"ב - א או ב

 4או  2 במדור ספרות עממית, מדרש ואגדהקורס  - א או ב

 סוגיות המכלול: סדנה מעשית 122-2-0424 ב

שתכתב בהנחיית מנחי  יצירה מקוריתבמסגרת הסדנה המעשית יש להגיש 

 מציון בחינת הגמר. 10%הסדנה. הציון בעבודה זו מהווה 

2 

 10-14 סה"כ קורסי חובה 

 12-16 סדנאות א או ב

 בחירה **סה"כ קורסי א או ב

   במהלך התואר בשני תחומים שונים עבודות סמינרשתי  יכתבו סטודנטיםה**הסטודנטיות ו

12-18 

 0 גמר בחינת ב

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 40

  בחינת גמר

 75מתקיימת בתום השנה השנייה ללימודים, לאחר סיום חובות השמיעה לתואר )ממוצע קורסים 

 . פרטים נוספים בהמשך. 75לפחות(. ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 הרכב הציון הסופי לתואר במגמה כתיבה יצירתית

 75% קורסים

 25% בחינת גמר
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 בשני נתיבי הלימודיםדגשים חשובים לכל הסטודנטיות והסטודנטים 

בימים שלישי ורביעי. ניתן לרכז את הלימודים ביום  -הקורסים נלמדים יומיים בשבוע .1

 אחד בשבוע.

 או שתי סדנאות אצל אותו המרצה )לא כולל קורסי חובה(.-ניתן ללמוד עד שני קורסים ו .2

 לא ניתן לכתוב יותר מעבודת סמינר אחת אצל אותו המרצה. .3

 - 14:00-16:00סמינרים מחלקתיים וימי עיון מתקיימים  בימי שלישי בין השעות  .4

 וכולם מוזמנים להצטרף. 

ועדת המוסמכים המחלקתית תוכל לחייב בלימוד שפה זרה שנייה, אם זו נדרשת לצורך  .5

 עבודת הגמר, מעבר למכסת הנקודות לתואר.

ושה שיעורים בסמסטר, כולל הנוכחות בקורסים היא חובה. ניתן להיעדר לא יותר משל .6

 תקופת השינויים.

לפחות  70סטודנטיות וסטודנטים המבקשים לעבור לנתיב המחקרי, חייבים ציון  .7

 85באנגלית מתקדמים ב, לסיים את קורסי ההשלמה במידה ונדרשו, וממוצע של 

ומעלה בקורסי התואר השני. המעבר לנתיב המחקרי יתאפשר עד תום שנת הלימודים 

 בתואר. הראשונה

. בנתיב הכללי, על הסטודנטים לסיים את םמשך הלימודים בתואר שני הינו שנתיי .8

חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה. בנתיב המחקרי, על 

הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה 

שינויים של השנה העוקבת(. ועדת השנייה ללימודים )לא יאוחר מתום תקופת ה

המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים בהתאם לדוח ההתקדמות 

 . והמלצת מנחה במחקר

תהיה בכתב ותתקיים בקמפוס במועד שנקבע מראש בלוח  הבחינה - גמר בחינת .9

בחינה בסיום סמסטר א ובסיום סמסטר ב. מחברות  ם,מועדי לבחינה שניהמבחנים. 

 שנת בתחילת מהמחלקה. או מרצות הבחינה ייבדקו באופן אנונימי על ידי שני מרצים

 הלימוד מדורי בכל נושאים יכלול המאגר. לבחינה נושאים מאגר יתפרסם הלימודים

ל נושא , ספרות עממית וספרות המדרש. כי הבינייםימ ספרות, חדשה ספרות: במחלקה

 לנושא שתתייחס עמודים 400-כיכלול רשימת יצירות ספרות ורשימה ביבליוגרפית בת 

יבחנו על החומר המחקרי והספרותי המופיע  והסטודנטים הסטודנטיות. וליצירות

ברשימה ויידרשו להציג בקיאות בחומר ברמת הבנת המידע, סיכום ואינטגרציה שלו 

 ם הספרותיים.וכן יכולת הדגמה ופרשנות של הטקסטי

ניתן לפנות לרכזת בחינות הגמר ד"ר בתיה שמעוני במייל  לשאלות

Shimonyb@bgu.ac.il 

 

 
 לפרטים נוספים: 

    marzok@bgu.ac.il ,6461132-08סיגל אדרי 

 ספרות עברית אתר המחלקה:

mailto:Shimonyb@bgu.ac.il
mailto:marzok@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/heblit/Pages/default.aspx
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 בלשון העברית לימודים לתואר שני

 (123-2)סימן מחשב  

 מטרת הלימודים

בזיקה לתקופותיה ולמסורותיה עברית ה חקרב במחלקה ללשון העברית מתמקדיםלימודים ה

על הכתובה, על הלשון המדוברת, תבסס על הלשון מהמחקר  וללשונות מודרניות.השמיות  ללשונות

 ומסתמך על כלים בלשניים ופילולוגיים. לשונות היהודיםעל מסורות הלשון ו

 נתיבי הלימוד

 המחלקה ללשון העברית מציעה לימודים עיוניים בשני נתיבים: 

 ללא עבודת גמר() נתיב כללי .א

 עם עבודת גמר() נתיב מחקרי .ב

 לימודים במגמה לעריכת לשון בשני הנתיביםהמחלקה מציעה גם 

 משך הלימודים

 . שנתייםמשך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר 

 בתום השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

 לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 ודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עב

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

 תואר ראשון בלשון העברית()לסטודנטיות ולסטודנטים שאינם בוגרי  קורסי השלמה

 

 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 שעות 'מס

123-1-1011 

123-1-2331 

 ניקוד א*

 ניקוד ב*

2 

2 

123-1-2571 

123-1-2581 

 אהעברי מבוא לדקדוק *

 בהעברי מבוא לדקדוק *

2 

2 

 2 **יסודות התחביר 123-1-0119

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 שעות 'מס

 2 תורת ההגה של לשון המקרא* 123-1-1081

123-1-1141 

 

123-1-0021 

 תחביר העברית החדשה

 או

 עברית מקראית: טקסט ולשון

2 

 

2 

123-1-1131 

123-1-2261 

 תורת הצורות של לשון המקרא א

 תורת הצורות של לשון המקרא ב

2 

2 

 2 סמנטיקה 123-1-1461

 

  הערות כלליות

'תורת ההגה של  *יש להשלים את קורסי היסוד 'ניקוד' ו'מבוא לדקדוק העברי' ורצוי גם את הקורס

לשון המקרא' לפני הקורס 'תורת הצורות של לשון המקרא'. במקרים מסוימים ניתן ללמוד את 

 הקורסים במקביל )באישור ועדת המוסמכים המחלקתית(.

**יש להשלים את קורס היסוד 'יסודות התחביר' לפני קורס תחביר מתקדם )'תחביר העברית 

ון'(. במקרים מסוימים ניתן ללמוד את הקורסים במקביל החדשה' או 'עברית מקראית: טקסט ולש

 )באישור ועדת המוסמכים המחלקתית(.

, 80ציון המעבר בשלושת קורסי היסוד 'ניקוד', 'מבוא לדקדוק העברי', 'יסודות התחביר' הוא  .1

 .65 –וביתר הקורסים 

פטור בתחילת בקורסים 'מבוא לדקדוק העברי', 'ניקוד' ו'יסודות התחביר' יתקיימו בחינות  .2

השנה. לבחינות בדקדוק ובתחביר אפשר להתכונן בעזרת ספרי ההכנה לבחינות הבגרות, 

 בעזרת הספר 'הניקוד: הלכה למעשה' מאת ניסן נצר או ספרים כדוגמתו.  –ולבחינה בניקוד 

כל קורסי ההשלמה יילמדו במסגרת לימודי השלמה לקראת התואר השני. חריגות ייתכנו   .3

 המוסמכים המחלקתית והפקולטית.באישור ועדת 

או ועדת -לצד לימודי ההשלמה ניתן ללמוד קורסים מן התואר השני באישור רכזת המחלקה ו .4

 המוסמכים המחלקתית.

סטודנטיות וסטודנטים שלמדו בתואר ראשון קורסים דומים במחלקות אחרות )כמו למשל  .5

 בבלשנות( עשויים לקבל פטור מחלק מהקורסים. 

 ה' למעט מקרים חריגים.-ההשלמה ולימודי התואר השני מרוכזים בימים ד' ולימודי  .6

סטודנטיות וסטודנטים בתואר השני ובלימודי השלמה, חייבים להשתתף  –סמינר מחלקתי  .7

  בסמינר המחלקתי לאורך כל לימודיהם. 
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 הנתיב הכללי

ת השכלתם בלשון, נתיב זה מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים בהעמקת הידע ובהרחב

ועליהם ללמוד קורסי בחירה, להשתתף בסמינר המחלקתי, ללמוד לפחות קורס אחד בעברית 

הקדומה או בשפה שמית קדומה ולכתוב שתי עבודות סמינר. כמו כן על הסטודנטיות והסטודנטים 

 דים.בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר עם סיום חובות השמיעה לתואר, בתום השנה השנייה ללימו

שפה שנלמדה ברמת מתחילים בתואר הראשון בלשון עברית )ערבית, ארמית(  –שפה שמית קדומה 

ברמת מתקדמים בתואר השני. שפה שלא נלמדה בתואר הראשון במחלקה ללשון  דיכולה להילמ

 עברית יכולה להילמד בתואר שני ברמת מתחילים.

 אחת היותר לכל ניתן קורס כל. בחירה קורסי בגדר הם הקורסים כל -)פרט ללימודי שפות( קורסים 

 במגמת הבסיסיות הסדנאות משתי באחת להשתתף רשאים הסטודנטיות והסטודנטים. לשנתיים

. 'העברית הנורמטיבית' באישור רכזת המגמה והמרצה בקורס או' העריכה יסודות: 'העריכה

תואר שני ממחלקות  באישור של ועדת המוסמכים המחלקתית בלבד אפשר ללמוד קורסים ברמת

אחרות העוסקות בתחומים קרובים וכן קורסים מהתואר הראשון במחלקה ללשון העברית או 

 נק"ז בסך הכול.  8במחלקות אחרות בהיקף של עד 

עבודות סמינר בקורסי התואר השני של המחלקה  שתייש לכתוב במהלך הלימודים –עבודות סמינר 

. 

 תוכנית הלימודים בנתיב הכללי

 נקודות זכות  קורסים מספר קורס שנה

 36 קורסי בחירה  ב-א ו

 0 בחינת גמר  - ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 שנה מדי. בקורסים נלמדו שלא אקדמיים מאמרים עם עצמאית התמודדות בודקת – גמר בחינת

 ושאר וחברה שפה, שמיות שפות, והחדשה העתיקה העברית בתחומי חשובים מאמרים נבחרים

 שסיימו מי גמרה לבחינת לגשת רשאיםרשאיות ו. העיונית במגמה השני בתואר נלמדיםה הנושאים

  .75ציון עובר בבחינת הגמר הינו  .לפחות 75וממוצע הקורסים שלהם הוא  לתואר חובותיהם כל את

  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

  



276 

 

 עריכה לשונית מגמת –הנתיב הכללי 

אלו יכשירו את הסטודנטיות והסטודנטים לעסוק בעריכת לשון ובייעוץ לשוני. התוכנית לימודים 

מקנה מיומנויות עריכה הנוגעות לטקסטים עיוניים )מאמרים, עבודות גמר ועוד(, עיתונאיים 

)חדשות, פרסומות ועוד( וספרותיים. נוסף לתנאי הקבלה לכלל המועמדות והמועמדים לתואר 

ללמוד במגמת עריכה ואינם בוגרי תואר ראשון בלשון העברית עשויים להתבקש השני, המעוניינים 

לעבור ריאיון אישי ומבדק. שלא כשאר תלמידות ותלמידי התואר השני, הלומדים במגמה יכתבו 

רק עבודת סמינר אחת )באחד מקורסי הבחירה המוצעים לתואר השני, אך לא בסדנה( ויידרשו 

גדול באחת הסדנאות המתקדמות. בתום השנה השנייה ללימודים,  לכתוב גם עבודת עריכה בהיקף

עם סיום חובות השמיעה לתואר, יחויבו כל תלמידות ותלמידי המגמה בבחינת גמר. יתר הדרישות 

 הן כמפורט לעיל לגבי הנתיב הכללי העיוני.

הן  נקודות זכות ויכללו 22קורסי החובה הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף של 

 לימודים תאורטיים הן לימודים מעשיים. 

 

 מגמת עריכה לשונית –תוכנית הלימודים בנתיב הכללי 

 

נקודות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 זכות 

 123-2-0069 א

123-2-0079 

 *העברית הנורמטיבית א

 העברית הנורמטיבית ב

2 

2 

 123-2-0089 א

123-2-0211 

 א *סדנה ביסודות העריכה

 ב ביסודות העריכהסדנה 

2 

2 

 2 סוגות ומשלבים של העברית החדשה 123-2-0049 א

קריאה מודרכת וסוגיות של עריכה בטקסטים  123-2-0215 א או ב

 ספרותיים

 

2 

 2 סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטלית 123-2-0210 ב

 2 ייעוץ ועריכה –לשון התקשורת  123-2-0130 ב

 2 עריכת טקסטים עיוניים  123-2-0010 ב

 123-2-0020 ב

123-2-0030 

 סדנה בעריכת תרגום א

 סדנה בעריכת תרגום ב

2 

2 

 22 סה"כ קורסי חובה   

 14 **סה"כ קורסי בחירה  ב-א ו

 0 בחינת גמר - ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 לפחות. 80*ציון עובר בקורס לסטודנטיות ולסטודנטים הלומדים במגמת עריכה לשונית הינו 
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** אחד מקורסי הבחירה צריך להיות על העברית הקדומה או על שפה שמית אחרת )ערבית 

למתקדמים, ארמית למתקדמים, אכדית, פניקית ועוד(. סטודנטיות וסטודנטים שאינם בוגרי תואר 

נק"ז(, הנלמד אחת לשנתיים,  4ראשון בלשון העברית יחויבו גם בקורס 'טקסטים מן המקורות' )

לק מקורסי הבחירה. סטודנטיות וסטודנטים אלו בלבד רשאים ללמוד קורסי חובה מהתואר כח

הראשון )למשל: 'עברית מקראית: טקסט ולשון'; 'תורת ההגה של העברית החדשה'(, לרבות שפות 

נקודות(  4שמיות ברמה בסיסית )ערבית למתחילים וארמית למתחילים(, כחלק מקורסי הבחירה )

גמה. בוגרות ובוגרי קורסים בפרגמטיקה יוכלו לקבל פטור מהקורס 'סוגות באישור רכזת המ

ומשלבים של העברית החדשה' באישור רכזת המגמה והמרצה בקורס. בשנים שבהן הקורס 'סוגות 

ומשלבים של העברית החדשה' לא נלמד במחלקה, ניתן ללמוד במקומו את הקורס "מבוא לחקר 

 ראשון, באישור רכזת המגמה.השיח של העברית החדשה" מהתואר ה

 ,המחקרי ובנתיב הכללי בנתיב,  לשונית לעריכה במגמה הסטודנטיםהסטודנטיות ו כל – גמר בחינת

 החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך יכולתם את תבדוק הבחינה. גמר בבחינת מחויבים

 בעריכת סדנה', הנורמטיבית''העברית , 'העריכה ביסודות סדנה' הקורסים תוכני את יכלול לבחינה

 רשאים לגשת לבחינת הגמר מי שסיימו את. ייעוץ ועריכה' -'לשון התקשורת ו 'עיוניים טקסטים

לפחות. ציון עובר בבחינה הגמר הינו  75בממוצע  כל חובות השמיעה בתואר אתו הללו הקורסים

75. 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 המחקריהנתיב 

נתיב זה מיועד בעיקר לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודיהם לתואר השלישי. 

הלימודים בנתיב המחקרי טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית, ומותנים 

לפחות ובהסכמה של אחת או אחד ממרצי המחלקה להנחות  90בסיום התואר הראשון בממוצע של 

תם בכתיבת עבודת הגמר בנושא המוסכם מראש. תנאים אלה חלים גם על הסטודנטיות את או

והסטודנטים המבקשים לעבור מן הנתיב הכללי לנתיב המחקרי. מקרים חריגים יידונו בוועדת 

 המוסמכים המחלקתית ויאושרו על ידי ועדת המוסמכים הפקולטית. 

נטים בנתיב המחקרי ללמוד שפה שמית כחלק מחובות השמיעה לתואר על הסטודנטיות והסטוד

קדומה או קורס על העברית הקדומה, לכתוב שתי עבודות סמינר ולכתוב עבודת גמר. תיתכן דרישה 

לקורסים נוספים ולקורס של שפת מחקר מודרנית )כגון צרפתית, ספרדית וגרמנית( נוספת על 

 אנגלית לפי המלצת המנחה. 

 

שפה שנלמדה ברמת מתחילים בתואר הראשון בלשון עברית )ערבית, ארמית(  –שפה שמית קדומה 

יכולה להילמד ברמת מתקדמים בתואר השני. שפה שלא נלמדה בתואר הראשון במחלקה ללשון 

 עברית יכולה להילמד בתואר שני ברמת מתחילים.

 

ורסים ברמת במסגרת קורסי הבחירה ניתן, באישור של ועדת ההוראה בלבד, ללמוד ק– קורסים

תואר שני ממחלקות אחרות העוסקות בתחומים קרובים וכן קורסים מהתואר הראשון במחלקה 

 נקודות זכות בסך הכול.    8ללשון העברית או במחלקות אחרות בהיקף של עד 
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 תוכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נקודות זכות  קורסים מספר קורס שנה

 שפה שמית קדומה  - א או ב

 או 

 על העברית הקדומהקורס 

4 

 24 קורסי בחירה  ב-א ו

 123-2-9991 ב

123-2-9992 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

4 

4 

 123-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא תוגש *

עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, בכפוף 

 לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 עריכה לשונית מגמת –הנתיב המחקרי 

יכשירו את הסטודנטיות והסטודנטים לעסוק במחקר לשוני )ראו לעיל בסעיף זה(, לימודים אלו 

בעריכת לשון ובייעוץ לשוני. התוכנית מקנה מיומנויות עריכה הנוגעות לטקסטים עיוניים 

)מאמרים, עבודות גמר ועוד(, עיתונאיים )חדשות, פרסומות ועוד( וספרותיים. נוסף לתנאי הקבלה 

עמדים לתואר השני, המעוניינים ללמוד במגמת עריכה ואינם בוגרי תואר לכלל המועמדות והמו

ראשון בלשון העברית עשויים להתבקש לעבור ריאיון אישי ומבדק. שלא כשאר תלמידות ותלמידי 

התואר השני, הלומדים במגמה יכתבו רק עבודת סמינר אחת )באחד הקורסים המוצעים לתואר 

תוב עבודת עריכה בהיקף גדול באחת הסדנאות המתקדמות. השני, אך לא בסדנה(, ויידרשו לכ

בתום השנה השנייה ללימודים, עם סיום חובות השמיעה לתואר, יחויבו כל תלמידות ותלמידי 

 המגמה בבחינת גמר. יתר הדרישות הן כמפורט לעיל לגבי תואר שני.

ו הן לימודים נק"ז ויכלל 22קורסי החובה הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף 

תאורטיים הן לימודים מעשיים. תיתכן דרישה לקורסים נוספים על פי צורכי המחקר והמלצת 

 המנחה. 
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 מגמת עריכה לשונית –תוכנית הלימודים בנתיב המחקרי 

 זכות נקודות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 123-2-0069 א

123-2-0079 

 *העברית הנורמטיבית א

 העברית הנורמטיבית ב

2 

2 

 123-2-0089 א

123-2-0211 

 א *סדנה ביסודות העריכה

 ב סדנה ביסודות העריכה

2 

2 

 2 סוגות ומשלבים של העברית החדשה 123-2-0049 א

קריאה מודרכת וסוגיות של עריכה בטקסטים  123-2-0215 א או ב

 ספרותיים

2 

 2 סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטלית 123-2-0210 ב

 2 ייעוץ ועריכה –לשון התקשורת  123-2-0130 ב

 2 עריכת טקסטים עיוניים  123-2-0010 ב

 123-2-0020 ב

123-2-0030 

 סדנה בעריכת תרגום א

 סדנה בעריכת תרגום ב

2 

2 

 22 סה"כ קורסי חובה   

 6 בחירה **סה"כ קורסי  ב-א ו

 123-2-9991 ב

123-2-9992 

 א'( )סמסטר עבודת גמר

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

4 

4 

 0 בחינת גמר   ב

 123-2-7777 

 

 ***כתיבת עבודת גמר 

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא ***

תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר 

החמישי, בכפוף לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 

 סה"כ לתואר

  

 נק"ז 36

 לפחות. 80לשונית הינו *ציון עובר בקורס לתלמידי מגמת עריכה 

**תלמידי מחקר במגמת העריכה הלשונית ילמדו קורסי בחירה המשרתים את המחקר שלהם 

באישור המנחה בלבד ניתן ללמוד קורסים מבחינה תאורטית ומתודולוגית בתיאום עם המנחה. 

ברמת תואר שני ממחלקות אחרות העוסקות בתחומים קרובים וכן קורסים מהתואר הראשון 

 .  נקודות זכות בסך הכול 8במחלקה ללשון העברית או במחלקות אחרות בהיקף של עד 
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עבודה מדעית עצמאית לכתוב כושרם של הסטודנטיות והסטודנטים בעבודה יתבטא  – עבודת גמר

המושתתת על מקורות ראשוניים ומשניים. העבודה תשקף כושר ניתוח וסינתזה, בקיאות בחומר 

 יכולת ניסוח. בספרות המקצועית ושליטה מקפת ומעמיקה  ,הלשוני

לפני תחילת הסמסטר הראשון או השני ללימודים יפנו הסטודנטיות והסטודנטים לחברת או חבר 

סגל מן המניין בדרגת מרצה ומעלה מהמחלקה ויבקשו את הסכמתם להנחות אותם בכתיבת עבודת 

, יגישו הצעת מחקר 31.7הגמר, וביחד הם יגבשו נושא לעבודה. עד סיום השנה הראשונה ללימודים, 

, עד תום השנה השנייה ללימודים ישלימו את חובות השמיעה לתואר ויגישו את עבודת לאישור

 . 1.9הגמר לשיפוט, 

 ,המחקרי ובנתיב הכללי בנתיב,  לשונית לעריכה במגמה הסטודנטיםהסטודנטיות ו כל – גמר בחינת

 החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך יכולתם את תבדוק הבחינה. גמר בבחינת מחויבים

 בעריכת סדנה', 'העברית הנורמטיבית', 'העריכה ביסודות סדנה' הקורסים תוכני את יכלול לבחינה

 רשאים לגשת לבחינת הגמר מי שסיימו את. ייעוץ ועריכה' -'לשון התקשורת ו 'עיוניים טקסטים

לפחות. ציון עובר בבחינה הגמר הינו  75בממוצע  כל חובות השמיעה בתואר אתו הללו הקורסים

75. 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 50% קורסים

 35% עבודת גמר

 15% בחינת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

 warim@bgu.ac.il ,08-6472092וורים שמחה 

 המחלקה ללשון העברית אתר המחלקה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:warim@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/heblang/Pages/default.aspx
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 לימודים לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון

 (124-2)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

בדגש על שילוב בין מתודות  המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה תכנית מגוונת ורב תחומית

בהיצע  החברה, הלשון והספרות וכןשמקורן במחקר ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן במדעי 

 הקורסים המדגישים היבטים היסטוריים, תרבותיים וחברתיים בחקר המזרח התיכון.

תכנית הקורסים היא  הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי )עם תזה( וכללי )ללא תזה(.

מובנית. קבוצות הסטודנטיות והסטודנטים בשני הנתיבים ילמדו ביחד את כל מערכת השעות, 

להוציא מקרים מיוחדים באישור ועדת המוסמכים המחלקתית. לסטודנטיות ולסטודנטים 

הלומדים במסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם לא תתאפשר בחירת קורסים. אופי קורסי 

ואר השני שונה מאופיים של קורסי התואר הראשון. מטרת תכנית הקורסים היא לצייד את הת

תחומיות וחשיבה -הסטודנטיות והסטודנטים במסד ידע המתאפיין בפרספקטיבות רוחביות, בין

 מתודולוגית.

 

 משך הלימודים 

 . משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

וקבת. לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה הע

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

גישות ושיטות  -קורס מתודולוגי :ה קורסי חובהארבעכוללת  המחקריתכנית הלימודים בנתיב 

סמינר בחקר המזרח התיכון המודרני; סדנה בכתיבת הצעת מחקר; סדנה בכתיבת עבודת גמר; 

הנוספים  תקורסי סמינר )בשניים מהם תוגש עבודה בהיקף של סמינריון ובשלושוחמישה מחלקתי; 

אין אפשרות בחירה ולא ניתן ללמוד  -תכנית הקורסים היא מובניתעבודה בהיקף של רפראט(. 

קורסים ברמת תואר ראשון או ממחלקה אחרת אלא במקרים מיוחדים באישור ועדת המוסמכים 

 המחלקתית.

 בהתאם לרקע האקדמי של המועמדות והמועמדים.קורסי השלמה יקבעו 

 

 קודות זכות נ שם הקורס מספר הקורס שנה

 0 סדנה בכתיבת הצעת מחקר 124-2-0188 א

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 קודות זכות נ שם הקורס מספר הקורס שנה

 א
 

 א

124-2-0251 

124-2-0261 

 א –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 

 ב  –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 

2 

2 

 124-2-0351 א

124-2-0361 

 שנה א –סמינר מחלקתי א' 

 שנה א –סמינר מחלקתי ב' 

0 

0 

 0 סדנה בכתיבת עבודת גמר 124-2-0198 ב

 124-2-0371 ב

124-2-0381 

 שנה ב –סמינר מחלקתי א' 

 שנה ב –סמינר מחלקתי ב' 

0 

  4 קורסי חובה סה"כ 

  20 סמינר חמישה קורסי 

 124-2-9991 ב
124-2-9992 

 )סמס' א(עבודת גמר 

 עבודת גמר )סמס' ב(

6 

6 

 124-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר

 

*נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא תוגש עבודה 

לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, בכפוף לאישור ועדות 

  המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 
 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 

גישות ושיטות בחקר המזרח בתיכון ' -מתודולוגיכוללת קורס חובה  הכלליתכנית הלימודים בנתיב 

רפראט(.  תעבודתוגש  מישהסמינר ובח תושמונה קורסי סמינר )בשלושה מהם תוגש עבוד 'המודרני

תכנית הקורסים היא מובנית ואין אפשרות בחירה, להוציא מקרים חריגים באישור ועדת 

המוסמכים המחלקתית. ניתן ללמוד קורס סמינר ברמת תואר ראשון או קורס ברמת תואר שני 

 נקודות זכות.  4במחלקה אחרת בהיקף של 

 קורסי השלמה יקבעו בהתאם לרקע האקדמי של המועמדות והמועמדים.

 

קודות נ שם הקורס מספר הקורס שנה
 זכות 

 124-2-0251 א

124-2-0261 

 

 א -גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 

 ב –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני 

 )קורס חובה(

2 

2 
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 בחינת גמר 

 ובתנאי שסיימובתום השנה השנייה ללימודים, בכתב בבחינת גמר יבחנו הסטודנטים הסטודנטיות ו

. בחינת הגמר תכלול שני נושאים בצירוף לפחות 75ושממוצע הקורסים  תוארבשמיעה החובות את 

המשוקלל של ציון ה .עצמי. יש לקבל ציון עובר בכל אחת מהשאלות בנפרדביביליוגרפיה ללימוד 

 .75עובר בבחינה הינו שאלות הבחינה הינו ציון בחינת הגמר. ציון 

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

 mideast@bgu.ac.il ,6461455-08אל דנציג -בת

 המחלקה ללימודי המזרח התיכון  אתר המחלקה:
 

 
 

 

  

 שמונה קורסי סמינר*  ב-א ו

נק"ז מתואר  4*ניתן ללמוד סמינר בהיקף של 

 במחלקה אחרתראשון או קורס ברמת תואר שני 

32 

 0 בחינת גמר  ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

mailto:mideast@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/mideast/Pages/default.aspx
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 לימודים לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל

 (125-2)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

המשלבת את הפן העיוני עם  ,תכנית לימודים ייחודיתמחלקה להיסטוריה של עם ישראל מציעה ה

לפתח דרכי מחשבה ק, דע היסטורי רחב ומעמייהפן המעשי. מטרת הלימודים היא להקנות 

ומתודות מחקריות אשר חושפות את העבר במלוא גווניו ולהעמיק את ההיכרות עם תהליכי קבלת 

 ןריה היהודית שופכת אור על איההיכרות עם ההיסטור. ההחלטות ועם הרבדים החברתיים בעב
והמתודות המחקריות של הדיסציפלינה  ית,ספור היבטים של החיים במדינת ישראל העכשוו

אשנב אל תוך  פותחיםלימודים במחלקה הההיסטורית מחדדות את יכולת הניתוח הביקורתי. 

בה וכתיבה דרכי חשי מספקיםלהבין את תהלכי ההווה  מעמיקים ומרחיבים את היכולתהם , העבר

הלימודים במחלקה ה. ואת עתידה של החבר כל אחת ואחד מאתנו הדרושות כדי לפתח את עתיד

מעניקים ערך מוסף, מהווים השלמה והעצמה לתחומי לימודים מגוונים ומעניקים יתרון במציאת 

 .תעסוקה במגוון תחומי עשייה

 

   נתיבי הלימוד

 מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל 

  משך הלימודים

 . משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

 

 לימודי השלמה

שסיימו לימודים בתחומי  מועמדות ומועמדיםיקבעו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית. 

לפחות, יחויבו בלימודי השלמה  80היסטוריה כללית, מקרא, מחשבת ישראל וספרות עברית בציון 

שסיימו את הלימודים בתחומי ידע אחרים במדעי הרוח  מי. שעות בשבוע 12עד  8בהיקף של 

ציון הנדרש ה. שעות בשבוע 16עד  12לפחות, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של  80והחברה בציון 

 לפחות. 80בקורסי ההשלמה הוא 

ברמת י שפה זרה שנייה או קורס הסטודנטים ללמוד קורסהסטודנטיות ובמידת הצורך ידרשו 

קורסים אלה אינם משתקללים במניין . המלצת המנחהו נושא התמחותםבהתאם למתחילים 

 הנקודות לתואר. 

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 הנתיב המחקרי

סטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחום סטודנטיות ולזה מיועד לנתיב 

בנתיב זה יכתבו עבודת גמר מדעית המושתתת על  ות והסטודנטים הלומדיםהתמחותם. הסטודנטי

מקורות ראשוניים ועל המחקר הקיים. הלימודים בנתיב זה מאפשרים המשך לימודים לתואר 

 שלישי. 

 
ימודים בנתיב המחקריתכנית הל  

 

 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 125-2-0145 א

125-2-0155 

 2 תלמוד למתקדמים

2 

 4 סה"כ קורסי חובה   א

 ב-א ו
 

 28 *סה"כ קורסי בחירה

 125-2-9991 ב

125-2-9992 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

4 

4 

 125-2-7777 
 

 כתיבת עבודת גמר *
 

 אם' הגמר עבודת כתיבת'ל רישום נדרש*
עבודה לשיפוט עד תחילת  תוגש לא

לאישור ועדות  בכפוףהסמסטר החמישי, 
 והפקולטית המחלקתיתהמוסמכים 

 

 ללא נק"ז

נק"ז 40 סה"כ לתואר  

ברמת תואר  ודות זכותנק 12*ניתן ללמוד באישור ועדת ההוראה המחלקתית קורסים בהיקף של עד 

שני  ממחלקות אחרות, ובתנאי שיש להם תרומה משמעותית לתחום ההתמחות. כמו כן, ניתן 

בנוסף לחובות  .בקורס קריאה מודרכתנקודות זכות  4בהיקף מקורסי הבחירה  אחדלהמיר 

 , חובה לכתוב שתי עבודות סמינר בתואר.מרצות ומרצי בכל אחד מהקורסיםשייקבעו על ידי 

 

 הציון הסופי לתוארהרכב 

 50% קורסים

 50% עבודת גמר
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 הנתיב הכללי

ילמדו ובו ידע ובהרחבת ההשכלה, הסטודנטים המעוניינים בהעמקת סטודנטיות ולנתיב זה מיועד ל

בבחינת גמר בתום השנה השנייה בלימודים, לאחר  ויבחנו קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים

 סיום חובות השמיעה. 

 הלימודים בנתיב הכלליתכנית 

 קורסי חובה:

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 125-2-0145 א

125-2-0155 

 א תלמוד  למתקדמים

 ב תלמוד  למתקדמים

2 

2 

 4 סה"כ קורסי חובה   א

 ב-א ו
 

 36 *סה"כ קורסי בחירה

 0 בחינת גמר  - ב

 

 סה"כ לתואר
נק"ז 40  

ברמת תואר שני גם ממחלקות אחרות, בתנאי שיש  ודות זכותנק 12*ניתן ללמוד קורסים בהיקף של 

המרצים בכל אחד המרצות ובנוסף לחובות שייקבעו על ידי . ההתמחותקרבה לתחום  להם

 עבודות סמינר. מהקורסים, חובה לכתוב שתי

 בחינת גמר

עם  ,סטודנטים בנתיב הכללי להבחן בבחינת גמר בכתב בתום השנה השנייהסטודנטיות והעל ה

לפחות. בחינת הגמר תורכב על ידי  75סיום חובות השמיעה בתואר, ובתנאי שממוצע הקורסים 

סגל המחלקה בהנחיית ועדת ההוראה. ההשתתפות בבחינה בתיאום ובאישור מזכירות  יחבר

להיוועץ עם יו"ר ועדת ההוראה לגבי החומר  נטיות והסטודנטיםלפני הבחינה על הסטוד המחלקה.

 נה. הנדרש לבחי

הבחינה תתקיים בשני מועדים בלבד, אחד בתום סמסטר א' והשני בתום סמסטר ב', על פי לוח 

 .75מדור בחינות. ציון עובר בבחינה הינו  של הבחינות 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 75% קורסים

 25% בחינת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

 yunik@bgu.ac.il, 6461101-08 עליזה יוניק 

 המחלקה להסטוריה של עם ישראל  :אתר המחלקה

 

 

mailto:yunik@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/jhistory/Pages/default.aspx
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 מחשבת ישראלב לימודים לתואר שני

 (126-2)סימן מחשב  

 :תחומי הלימודים

 בארבעה מדורים:המחלקה למחשבת ישראל מציעה לימודים לתואר שני 

זרמים רוחניים בימי בית שני, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית  - אגדה והלכה .א

 והמדרשית, מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה, סידור התפילה, תולדות ההלכה ועוד.

-סעדיה גאון ועד שלהי ימי רבהמחשבה היהודית מימי  - פילוסופיה יהודית בימי הביניים .ב

פרשנות פילוסופית  ;מורה נבוכים לרמב"ם לר' יהודה הלוי, וספרספר הכוזרי  למשל:הביניים, 

 נוצרי ועוד.-למקרא, ספרות הפולמוס היהודי

ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה, תורת הסוד של חסידי אשכנז, ספר הזוהר  - קבלה .ג

, ה במזרח ובמערב, החסידות, מיסטיקה עכשוויתוקבלת האר"י, שבתאות, ספרות הקבל

 ועוד. מאגיה יהודית

המחשבה היהודית מתקופת העת החדשה המוקדמת, מברוך  - מחשבה יהודית בעת החדשה .ד

מנדלסון וההשכלה ועד היום; המחשבה הלאומית והציונית, המחשבה הדתית  משהשפינוזה ו

 המודרנית לזרמיה, המחשבה החילונית ועוד.

 :הלימודנתיבי 

  נתיבי לימוד:הלימודים לתואר שני במחשבת ישראל מתנהלים בשני 

 נתיב מחקרי .1

 נתיב כללי .2

  משך הלימודים

 משך הלימודים הוא שנתיים. 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

 לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 ודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עב

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

 
 
 
 
 
 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 הנתיב המחקרי

המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחום סטודנטים סטודנטיות ולמיועד ל

המעבר לנתיב המחקרי בהתאם  זה מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי. נתיבהתמחותם. לימוד ב

 להישגים ולאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. 

או תחום המחקר  בהתאם לתחום התמחות שפה זרה שנייה )מעבר למכסת הנקודות בתואר( תידרש

 המלצת המנחה. ל ובהתאם

אישור הנחייה ואישור הצעת מחקר עד תום השנה הראשונה המחקרי תלוי ב לנתיבהמעבר 

 לא יוכלו לעבור לנתיב המחקרי. סטודנטים שלא יעמדו בדרישות אלה ללימודים. סטודנטיות ו

 עבודת גמר

 פורמאלית של תוכנית עבודת גמרהצעה להגיש על הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב המחקרי 

ידי ועדת המוסמכים של המחלקה במהלך השנה הראשונה  תאושר עלאשר חתומה על ידי המנחה 

לכתוב עבודה מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים ועל  היכולתמטרתה להוכיח את ללימודים. 

שנה השנייה לשיפוט בתום ה תוגש ,עמודים 80עד בהיקף של , עבודת הגמר המחקר הקיים.

 ללימודים. 

 עבודות סמינר

 נתיבסטודנטים בהסטודנטיות וה ,בכל אחד מהקורסיםה בנוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצ

עבודות סמינר  )אחת בכל קורס(. שני קורסיםלכתוב שתי עבודות סמינר במסגרת  נדרשים המחקרי

 יכולות להיכתב רק במסגרת קורסי התואר השני של המחלקה למחשבת ישראל.

 קורס חובה

הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב המחקרי חייבים ללמוד את הקורס 'מיומנויות מחקר במחשבת 

 נקודות זכות. 2ישראל' בהיקף של 

 קורסי בחירה

תואר שני ממחלקות אחרות  ברמת נקודות, 8-, בהיקף של לא יותר משני קורסיםעד  למודניתן ל

ללמוד גם . ניתן ועדת המוסמכים המחלקתיתבאישור ו בתנאי שהם קשורים לתחום ההתמחות

בנושאים הקשורים  מרצי המחלקהבהנחיית נקודות,  4', בהיקף של עד קריאה מודרכת' קורס

 . לתחום ההתמחות

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נקודות זכות  קורסים שנה

קורסים שנתיים או סמסטריאליים  7* - ב-א ו

שווי ערך לשנתיים, משלושה מדורים 

 לפחות

28 

 126-2-9991 ב

126-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

6 

6 

 

 ללא נק"ז כתיבת עבודת גמר ** 126-2-7777 
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 נקודות זכות  קורסים שנה

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא **

תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר 

החמישי, בכפוף לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 נק"ז 40  סה"כ לתואר

 הקורסים משתנים מדי שנה.*

 

 

 

 

 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר בנתיב המחקרי

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 
 
 
 

 הנתיב הכללי

מיועדים לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים להרחיב את השכלתם  הכללי לימודים בנתיבה  

 בתחום מדעי היהדות.

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 126-2-0155 א

126-2-0185 

 א -תלמוד בבלי למתחילים 

 ב -תלמוד בבלי למתחילים 

2 

2 

 קורסי בחירה ב-וא 

 )מהם שני סמינרים*(

32 

 0 בחינת גמר ב

סה"כ 
 לתואר

 נק"ז 40 

שני לכתוב שתי עבודות סמינר במסגרת  כל הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב הכללי חייבים*

מדורים שונים )אחת בכל מדור(. עבודות סמינר יכתבו אך ורק במסגרת קורסי התואר השני של 

 המחלקה למחשבת ישראל.

 בחינת גמר
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לאחר סיום  השנייה השנה בתום מועד הבחינה יקבע .בכתבבחינה היא  נתיב הכלליבחינת הגמר ב

 תביבליוגרפי הינה בחינה. הבחינה לפחות 75וקבלת ממוצע ציונים בקורסים של  חובות השמיעה

. מועד הבחינה יעשה בתאום ובאישור מזכירות המחלקה. ציון עובר בבחינת שתתפרסם מראש

  לפחות. 75הגמר הינו 

 

 בנתיב הכללי  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 hannash@bgu.ac.il ,6472532-08 חנה שטיינברג לפרטים נוספים: 

 גורן-ש גולדשטיין"המחלקה למחשבת ישראל ע אתר המחלקה:

  

mailto:hannash@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/jtd/Pages/default.aspx
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 בהיסטוריה כללית  לימודים לתואר שני

 (127-2)סימן מחשב 
 

 מטרת הלימודים

הלימודים לתואר שני במחלקה להיסטוריה כללית מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה 

בעידן הקלאסי, בימי הביניים ובעת החדשה ובקשרים של תרבויות אלה עם אזורים אחרים בעולם. 

מטרת הלימודים היא להקנות ידע רחב וכלים להבנה, ניתוח ומחקר של תופעות ותהליכים 

מעודדת גישה בין תחומית ושיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בפקולטה  היסטוריים. המחלקה

למדעי הרוח והחברה. תוכנית הלימודים מתאימה לעוסקות ולעוסקים או המעוניינים לעסוק 

 בהיסטוריה אירופית או בתחומים משיקים. 

   משך הלימודים

 . שנתייםמשך הלימודים הינו 

 לים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.הלימודים במחלקה להיסטוריה כללית מתנה

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

 אוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא י

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

 הנתיב המחקרי

הנתיב המחקרי מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולתם המחקרית. נתיב זה 

ב המחקרי מותנית באישור חיוני עבור אלה השוקלים המשך לימודים לתואר שלישי. הקבלה לנתי

 ועדת מוסמכים מחלקתית ופקולטית.

מטרתה של עבודת הגמר להוכיח יכולת כתיבת עבודה מדעית המושתתת על ניתוח מקורות 

ראשוניים ושליטה במחקר הקיים. עבודת הגמר תכתב בהנחיית מרצה מן המניין מהמחלקה או 

 מן המניין ממוסד אקדמי מוכר אחר.מחוצה לה. במידת הצורך ניתן לצרף מנחה בדרגת מרצה 

הצעת מחקר, מאושרת על ידי המנחה, תועבר לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית עד תום 

עמודים, תפרט את  10הסמסטר השני  של השנה הראשונה ללימודים. ההצעה, בהיקף של עד 

 הנושא, חשיבותו, מצב המחקר, תכנית המחקר וביבליוגרפיה עיקרית.

  ים בנתיב המחקריתכנית הלימוד

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 קריאה מודרכת 127-2-5791 א
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 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 סדנה לכתיבת הצעת מחקר 127-2-0121 א

 4 סמינר מתודולוגי  - א או ב

 ב-א ו
 

 20 סה"כ קורסי בחירה

 0 *סמינר מחלקתי  - ב-א ו

 127-2-9991 ב

127-2-9992 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 גמר )סמסטר ב'(עבודת 

4 

4 

 127-2-7777 

 

 כתיבת עבודת גמר **
 

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' **
אם לא תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת 

הסמסטר החמישי, בכפוף לאישור ועדות 
 המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 . הינה חובה המחלקתי בסמינר נוכחותה*

 

 המוסמכים המחלקתית ניתן ללמוד: באישור ועדת

נקודות של קורסים ברמת תואר שני ממחלקות אחרות. במקרים מיוחדים תינתן אפשרות  4עד 

נקודות לכל היותר של קורסים ברמת תואר ראשון  4נקודות נוספות מחוץ למחלקה, ועד  4ללמוד 

 מהמחלקה או ממחלקות אחרות.

 בהיקף רפרטתכתב עבודת  אחריםקורסים הוב נרסמי עבודת תיכתבהבחירה  מקורסי בשניים

 . יותר מצומצם

 היקף העבודות ואופיין יקבע על פי שיקול דעת של המרצה בקורס.

בנוסף, האוניברסיטה מאפשרת לסטודנטיות ולסטודנטים ללמוד סמסטר אחד במסגרת תכנית 

ה ובאישור ועדת ארסמוס של לימודים בחו"ל. הלימודים במסגרת זו יתאפשרו בתיאום עם המנח

 המוסמכים המחלקתית.

 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 
 
 
 

 הכללי הנתיב
מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים בהרחבת הידע ההיסטורי והעמקתו, ללא זה  יבתנ

נקודות זכות, ובתום השנה השנייה יסתיים  36כתיבת עבודת גמר. היקף הלימודים בנתיב זה הוא 

 בחינת גמר בכתב. 
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   תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 נקודות זכות  שם הקורס שנה

 36 *קורסי בחירה ב-א ו

 0 **סמינר מחלקתי ב-וא 

 0 בחינת גמר ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 . הינה חובה ותנאי להרשמה לבחינת הגמר המחלקתי בסמינר נוכחות*ה*

 

 *באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ניתן ללמוד:

 נקודות של קורסים רלוונטיים ברמת תואר שני ממחלקות אחרות. 8עד 

מהמחלקה או ממחלקות , תואר ראשון ברמת רלוונטייםלכל היותר של קורסים  ודותנק 8 עד

 אחרות. 

ובשאר הקורסים יכתב רפרט בהיקף מצומצם   סמינר עבודת תיכתב הבחירה מקורסי בשלושה

 . יותר

 היקף העבודות ואופיין יקבע על פי שיקול הדעת של המרצה. 

 בחינת גמר

חינת גמר בכתב בתום השנה על הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בב

לפחות. יש  75השנייה, לאחר סיום חובות השמיעה בתואר ובתנאי שממוצע הציונים בקורסים הינו 

לתאם את מועד הבחינה עם אחד ממרצות או מרצי המחלקה, לפחות שלושה חודשים מראש. 

ומר קריאה אישור השתתפות ומועד הבחינה ירשם במזכירות המחלקה. שאלון הבחינה יתבסס על ח

 .75עמודים בשפה האנגלית. ציון עובר בבחינת הגמר הוא  400בהיקף של עד 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 75% קורסים

 25% בחינת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

 sluba@bgu.ac.il, 6479018-08לובה אחונדוב:  

 המחלקה להיסטוריה כללית אתר המחלקה:

 

 

 

mailto:sluba@bgu.ac.il
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 לימודים לתואר שני בפילוסופיה

 (131-2)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

התוכנית נועדה להרחבה והעמקה של הידע הפילוסופי וגיבוש תובנות פילוסופיות בוגרות 

ומורכבות. תכנית הלימודים מבוססת על למידה בקבוצות קטנות ולמידה עצמאית. לסטודנטיות 

 ולסטודנטים הכותבים עבודות גמר, תינתן הדרכה אישית על ידי אחת או אחד מסגל המחלקה . 

 

 נתיבי הלימוד

 הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד: 

נתיב מחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר )תזה( ונועד להרחבה והעמקה של ידע בפילוסופיה,  .א

גיבוש תובנות פילוסופיות בוגרות ומורכבות, התנסות במחקר אישי וכתיבה עצמאית 

 במסגרת מודרכת והכנה לקראת לימודי דוקטורט.

גמר נועד להרחבה והעמקה של ידע בפילוסופיה וגיבוש תובנות נתיב כללי ללא כתיבת עבודת  .ב

 פילוסופיות בוגרות ומורכבות.

 

   משך הלימודים

 . שנתייםמשך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר 

 בתום השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

 לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 ודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עב

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

מועמדות ומועמדים המבקשים להשתלב במחלקה ואין בידם כל רקע או בעלי  – לימודי השלמה

רקע חלקי בפילוסופיה, יתקבלו לשנת השלמות במסגרת לימודים לקראת תואר שני ובשנה זו ידרשו 

לכל תלמידי לפחות.  85ללמוד את קורסי ההשלמה, המפורטים מטה, ולסיימם בציון ממוצע של 

עם יושב ראש המ"א ולא ניתן לערער על החלטה זו )הייעוץ מתקיים  ההשלמות יערך ייעוץ אישי

 כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים(.

 

 תכנית ההשלמה

 חובה ללמוד את כל קורסי המבוא הבאים*

131-1-1031 

131-1-1421 

 מבוא לפילוסופיה יוונית: תאלס עד אפלטון

 מבוא לפילוסופיה יוונית: אלפטון עד האסכולות ההלנסטיות

 שעות 4

 )שנתי(
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 מבוא ללוגיקה: תחשיב פסוקים 131-1-1021
 

 שעות  2
 

131-1-1061 

131-1-1071 

 מבוא לפילוסופיה חדשה: רציונליסטים

 מבוא לפילוסופיה חדשה: אמפריציסטים  

 

שעות  4

 )שנתי(
 

 .ד*ההשתתפות בתרגילים אינה חובה אך היא מומלצת מאו

 

  מתוך קורסי המבוא של שנה ב':  שלושהחובה לבחור *

 היצע קורסי המבוא לבחירה, הנחשבים לצורך מילוי חובת מבואות שנה ב', משתנים מעת לעת.

 שעות 3 מבוא לפילוסופיה של הלשון 131-1-1111

 שעות 3 מבוא לפילוסופיה של האומנות 131-1-0178

 שעות 3 מבוא לפילוסופיה מדינית 131-1-1081

 שעות 3 מבוא לאפיסטמולוגיה 131-1-0311

 שעות 3 מבוא למטאפיזיקה 131-1-0561

 שעות 3 מודרניזם-מבוא לפילוסופיה של המדע: מפוזיטיביזם לפוסט 131-1-0218

 שעות 2 מבוא ללוגיקה תחשיב פרדיקטים 131-1-1411

 *ההשתתפות בתרגילים אינה חובה אך היא מומלצת מאוד

 

 הנתיב המחקרי

הקבלה לנתיב המחקרי מותנית באישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. בנתיב זה ילמדו 

סטודנטיות וסטודנטים אשר עבודתם במהלך הסמסטר הראשון ללימודי התואר השני מעידה על 

יכולת מחקר גבוהה, מצאו מנחה לעבודה, ניסחו רעיון למחקרועברו את מבחן הבקיאות )כמפורט 

 בהמשך(.

 16נקודות זכות,  24סטודנטיות והסטודנטים להשתתף בשיעורים ובסמינרים בהיקף של על ה

לכתוב במסגרתם שתי עבודות סמינר ולכתוב עבודת גמר  נקודות לפחות תהיינה במסגרת המחלקה,

 נק"ז(. 12)בהיקף 

 נקודות ברמת תואר שני במחלקות אחרות. 8באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ניתן ללמוד עד 

הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב המחקרי רשאיים להשתתף בסמינרים ובשעורים מלימודי התואר 

נקודות, אך לא יהיו רשאיים לכתוב עבודות סמינר  8הראשון של המחלקה בהיקף שלא יעלה על 

 בקורסים אלה ללא באישור מיוחד.

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 ודות זכותנק שם הקורס שנה

 8 סמינרים ייעודיים*שני  א

 8 *שני סמינרים ייעודיים ב

 16 סה"כ קורסי חובה 
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 ודות זכותנק שם הקורס שנה

 8 **סה"כ קורסי בחירה ב-א ו

 131-2-9991עבודת גמר )סמסטר א'(  ב

 131-2-9992עבודת גמר )סמסטר ב'( 

6 

6 

 0 בחינת גמר ביבליוגרפית ב

 131-2-7777כתיבת עבודת גמר  

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא תוגש עבודה 

לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, בכפוף לאישור ועדות 

 המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 

 ללא נק"ז

סה"כ 

 תוארל

 נק"ז 36 

סמינרים ייעודיים,  3*הנוכחות בסמינרים הייעודיים הינה חובה. באישור ועדת הוראה ניתן לקחת 

סמינר ייעודי רביעי לקחת סמינר תואר שני אחר שאינו סמינר ייעודי. סטודנטיות ובמקום 

וסטודנטים מצטיינים ילמדו שני סמינרים ייעודיים בלבד, ובמקום שני סמינרים ייעודיים נוספים, 

ילמדו שני סמינרים אחרים של  תואר שני שאינם סמינרים ייעודיים. היצע הקורסים והזמנים 

 שנה לשנהשלהם משתנים מ

 קביעת מנחה ונושא לתיזה

על הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב המחקרי למצוא מנחה במהלך הסמסטר הראשון ללימודים. 

אם לא ימצא מנחה לעבודה, הלימודים יהיו בהתאם לתכנית הלימודים של הנתיב הכללי. 

עדת סטודנטיות וסטודנטים המבקשים להחליף מנחה לעבודה, יגישו בקשה מנומקת לוו

  המוסמכים המחלקתית. החלפת המנחה טעונה אישור הוועדה המחלקתית והפקולטית.

 הגשת הצעת מחקר

המחלקה רואה בכתיבת הצעת מחקר שלב חשוב ביותר בעבודת הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב 

יש להגיש את הצעת המחקרי וכתיבת הצעה מוצלחת היא תנאי להמשך הלימודים בנתיב זה. 

  ולקבל אישור עד תום הסמסטר השני בתואר.המחקר 

עמודים, צריכה להציג שאלה ממוקדת, סקירה ראשונית של מצב  10הצעת המחקר, בהיקף של עד 

המחקר, העמדה אותה מנסים לתקוף, להגן או לפתח, הטקסטים בהם מתכוונים להתמקד וראשי 

ת המחקר, וכן בצורה כללית פרקים. מצופה שהצעת המחקר תציג בבהירות ובאופן מפותח את שאל

כתיבת הצעת המחקר תעשה במקביל להכנה  את עיקר התשובות או דרכי ההתמודדות עם השאלה.

 למבחן הבקיאות )כמפורט בהמשך(.

 עבודת גמר

הגשת עבודת גמר והצלחה בעבודת הגמר הן תנאי יסודי להשלמת הלימודים לתואר שני בנתיב 

 שיפוט בתום השנה השנייה ללימודים. המחקרי. יש להגיש את עבודת הגמר ל
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 מבחן בקיאות לסטודנטיות ולסטודנטים בנתיב המחקרי

לאחר אישור מנחה ונושא מחקר )עד תחילת הסמסטר השני של השנה הראשונה, הסטודנטית או 

הסטודנט, ביחד עם המנחה ויו"ר ועדת המוסמכים של המחלקה, מקימים ועדה למבחן בקיאות 

ד. הועדה מורכבת ממנחה העבודה ומחברת או חבר סגל מהמחלקה בתחום המחקר המיוע

 לפילוסופיה.

 10 -רשימת הקריאה בתחום עבודת הגמר המיועדת, מוסמכת על כל הנוגעים בדבר, כוללת כ

)תלוי באורך וברמת הקושי של הפריטים הנבחרים(, כולל טקסטים קלאסיים בתחום  פריטים

מאושרת על ידי חברי וחברות הוועדה, היא מועברת ליו"ר המחקר )במובן הרחב(. לאחר שהרשימה 

 ועדת המוסמכים המחלקתית לאישור נוסף. 

 

 

 לאחר קבלת אישור של היו"ר, הסטודנטית או הסטודנט יכינו:

. כל סיכום יציג את הטענה המרכזית מילים( של כל פריט ברשימה 600סיכום בכתב )עד  .1

)או אחת מהטענות המרכזיות( בכל פריט וטיעון או מהלך מרכזי שמופיע בטקסט לתמיכה 

יכולים, באישור  –מאמרים ארוכים במיוחד או ספרים  –בטענה זו )פריטים ארוכים 

הועדה, להיחשב כשניים או שלושה פרטים וניתן להגיש עליהם סיכומים ארוכים יותר 

 בהתאם(. 

שמציג את הסוגייה המרכזית שעולה מהרשימה כולה ו/או את  מילים 2000 -חיבור של כ .2

או גם  או את הקשרים השונים בין הפריטים-ההיגיון המנחה בבחירת הפריטים ברשימה ו

 וגם.

 מסמכים אלה יוגשו לחברי הוועדה אשר יכולים לאשרם או לבקש שינויים.

פה. המבחן -הוועדה את המסמכים הנ"ל, יקבע מועד למבחן בעל לאחר קבלת אישור חברי וחברות

 60-ל 45יתקיים לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הסמסטר השלישי בתוכנית. המבחן נמשך בין 

דקות. השאלות במבחן יתמקדו בחלק מהתיאוריות והטיעונים או המהלכים שמופיעים במסמכים 

ית חיובית וקונסטרוקטיבית בין הסטודנטית או שהוגשו. במהלך המבחן תתנהל שיחה פילוסופ

הסטודנט וחברי או חברות הוועדה. הכוונה היא שזו תהיה חוויה חיובית ונעימה אשר תסייע 

לסטודנטית או לסטודנט לעשות צעד גדול ומשמעותי בתהליך כתיבת עבודת הגמר. בתום הבחינה 

נטית או הסטודנט לכתיבת עבודת חברי הוועדה מכריעים מה מידת הבשלות וההתאמה של הסטוד

 גמר בנושא המיועד. 

כל חברת או חבר ועדה יכולים לתת ציון 'עובר' שמשמעו שסטודנטית או הסטודנט הצליחו להדגים 

פה שהם בשלים לכתיבת עבודת תזה בנושא המיועד, והם יכולים -במסמכים שהגישו ובשיחה בעל

ן 'עובר' משמע שחברי הוועדה מעריכים כי להמשיך לשלב כתיבת העבודה. מי שלא קיבלו ציו

הסטודנטית או הסטודנט עדיין לא בשלים לכך. במקרה כזה תאושר בחינה חוזרת במהלך הסמסטר 

פה, יכולים חברי וחברות הוועדה -השלישי בתוכנית. על בסיס המסמכים שהוגשו ו או המבחן בעל

ללי. החלטת חברי הוועדה הינה להחליט על הפסקת הלימודים בנתיב המחקרי ומעבר לנתיב הכ

 סופית ואין אפשרות לערער עליה.  

לבחינה עד תום השבוע הראשון של הסמסטר השלישי בתוכנית,  סטודנטית או סטודנט שלא יגשו

יחשבו כסטודנטים שלא קיבלו ציון 'עובר' מכל חברות וחברי הוועדה, על כל המשתמע מכך: דהיינו, 

 הם ידרשו להשלים את הבחינה בהקדם אחרת יעברו אל הנתיב הכללי. 
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 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 הנתיב הכללי

 36על הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להשתתף בשיעורים וסמינרים בהיקף של 

. נקודות תהיינה במסגרת המחלקה, ובמסגרתם לכתוב שתי עבודות סמינר 24נקודות זכות, לפחות 

לקות נקודות ברמת תואר שני במח 12באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ניתן ללמוד לכל היותר 

בנוסף, ניתן להשתתף בסמינרים ובשיעורים מלימודי התואר הראשון של המחלקה  בהיקף  אחרות.

נקודות לכל היותר אך לא תתאפשר כתיבת עבודות סמינר בקורסים אלה, אלא באישור  8של 

 מיוחד.

 

 
 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 

 ודות זכות נק שם הקורס שנה

 8 *שני סמינרים ייעודיים א

 8 *שני סמינרים ייעודיים ב

 16 סה"כ קורסי חובה

 20 **קורסי בחירה ב-א ו

 0 בחינת גמר ביבליוגרפית א'

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 3* נוכחות חובה בשיעורים. במקרים מיוחדים וחריגים ניתן לקבל אישור מועדת הוראה לקחת 

תואר שני אחר שאינו סמינר ייעודי.  סמינרים ייעודיים ובמקום סמינר ייעודי רביעי לקחת סמינר

 היצע הקורסים והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה

 הכללי נתיבב סטודנטיות ולסטודנטיםמבחן הבקיאות ל

הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב הכללי נדרשים לכתוב שתי עבודות סמינר במסגרת הלימודים 

ר שיגישו במהלך התואר. לאחר לתואר, ולגשת למבחן בקיאות בנושא של אחת מעבודות הסמינ

שהסטודנטיות והסטודנטים יבחרו קורס של תואר שני במחלקה שבמסגרתו יגישו עבודת סמינר, 

ולאחר שמרצי הקורסים אישרו את הנושא המבוקש לעבודה הסמינר, הסטודנטית או הסטודנט, 

הועדה מורכבת ביחד עם המרצה ויו"ר ועדת מוסמכים של המחלקה, יקימו ועדה למבחן בקיאות. 

ממרצה של הקורס וחברת או חבר סגל מהמחלקה. הסטודנטית או הסטודנט וחברות או חברי 

-כהוועדה מסכימים על רשימת קריאה שקשורה )במובן הרחב( לעבודת המיועדת. הרשימה תכלול 

פריטים )תלוי באורך וברמת הקושי של הפריטים הנבחרים(, כולל טקסטים קלאסיים בתחום  6
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ה. לאחר שהרשימה מאושרת על ידי חברי הוועדה היא מועברת לאישור של יו"ר ועדת העבוד

 המוסמכים המחלקתית. 

 לאחר קבלת אישור מיו"ר ועדת מוסמכים, הסטודנטית או הסטודנט יכינו:

. כל סיכום יציג את הטענה המרכזית מילים( של כל פריט ברשימה 600סיכום בכתב )עד  .1

ת( בכל פריט וטיעון או מהלך מרכזי שמופיע בטקסט לתמיכה )או אחת מהטענות המרכזיו

יכולים, באישור  –מאמרים ארוכים במיוחד או ספרים  –בטענה זו )פריטים ארוכים 

הועדה, להיחשב כשניים או שלושה פרטים וניתן להגיש עליהם סיכומים ארוכים יותר 

 בהתאם(. 

שעולה מהרשימה כולה או את  שמציג את הסוגייה המרכזית מילים 2000 -חיבור של כ .2

ההיגיון המנחה בבחירת הפריטים ברשימה או את הקשרים השונים בין הפריטים, או גם 

 וגם.

מסמכים אלה יוגשו לחברי הוועדה אשר יכולים לאשרם או לבקש שינויים. אם חברי הועדה 

להשתמש בחומרים ניתן )ואף רצוי( . מאשרים את המסמכים הנ"ל, ניתן להגיש את עבודת הסמינר

שהוכנו לוועדה בכתיבת העבודה. עבודת הסמינר תקרא על ידי המרצה של הקורס ועל ידי חברת או 

חבר הועדה שיסכימו יחדיו על הציון שינתן לעבודה. הציון המוסכם יחשב גם כציון לקורס 

ר על הציון . אין אפשרות לערעבחינת גמר(שבמסגרתו נכתבה העבודה וגם כציון של מבחן הבקיאות )

 ששני הקוראיםות או הקוראים הסכימו עליו.

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

 benshmer@bgu.ac.il ,6472263-08 זך  -מירב בן שושן

 המחלקה לפילוסופיה אתר המחלקה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:benshmer@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/philo/Pages/default.aspx
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 בספרויות זרות ובלשנות לימודים לתואר שני

 (132-2)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

( בלשנות, 2)-( ספרויות זרות ו1המחלקה לספרויות זרות ובלשנות מציעה שני מסלולי התמחות: )

 מתנהלים בשפה האנגלית.בכל הקורסים הלימודים . נתיב מחקרי ונתיב כללי –בשני נתיבי לימוד 

 המסלול לספרויות זרות 

עוסקים בספרויות השפה האנגלית בהקשרים תרבותיים, היסטוריים, לימודי הספרות 

כנית ים. התומתודולוגי יםביקורתירחב של כלים מגוון ותיאורטיים מגוונים על ידי שימוש ב

בוחנת את יחסי הגומלין בין מסורות ספרותיות שונות, מתחקה אחר תהליכי הייצור של טקסטים 

תחומית הקושרת בין חקר הספרות לבין תחומי -ספרותיים והפצתם, וחושפת את הזיקה הבין

ידע אחרים, כולל היסטוריה, פילוסופיה, אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה. מטרת הלימודים היא 

טודנטים כלים למחקר ספרותי ותרבותי מתקדם, לסייע להם להעמיק את מחשבתם להעניק לס

 הביקורתית וכישוריהם האנליטיים, ולפתח את מיומנויות הכתיבה והעריכה בשפה האנגלית.

 המסלול לבלשנות

מטרת הלימודים היא להעניק כלים לניתוח בלשני מתקדם, הן בהקשר התיאורטי והן בהקשר 

המחקר הבלשני עוסק בבניית מודל מופשט של התפקוד הלשוני של המוח.  המדע הקוגניטיבי.

מעודד שיתוף בין חוקרים בבלשנות, ולכן לימוד הבלשנות מפרה את לימוד המדע הקוגניטיבי 

בבלשנות היא באפשרות לשלב בלשנות עם  בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב. ייחודה של התכנית

פסיכולוגיה קוגניטיבית או עם מדעי המחשב כדי לאפשר לבוגרי התוכנית לא רק המשך בעבודה 

 מחקרית אלא גם בעבודה יישומית )לדוגמא: עיבוד שפה טבעית(.

  משך הלימודים 

 . שנתייםמשך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו 

טיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בנתיב הכללי, על הסטודנ

 בתום השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

מחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך ועדות המוסמכים ה

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

 

  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 לימודים לקראת תואר מוסמך

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 התמחויות בנתיב המחקרי )עם עבודת גמר(:

 התמחות
סה"כ קורסי 

 השלמה

סה"כ נקודות 

 זכות לקורסים

סה"כ נקודות 

זכות לעבודת 

 גמר

סה"כ 

נקודות 

זכות 

 לתואר

 זרות התמחות בספרויות
בהתאם להחלטת 

 ועדת הקבלה
 26  10 36 

 התמחות בבלשנות
בהתאם להחלטת 

 ועדת הקבלה
24 12 36 

 התמחויות בנתיב הכללי )ללא עבודת גמר(:

 התמחות/מגמה
סה"כ קורסי 

 השלמה

סה"כ נקודות 

 זכות לקורסים

סה"כ 

נקודות זכות 

 לבחינת גמר

סה"כ 

נקודות זכות 

 לתואר

 התמחות בספרויות זרות
בהתאם להחלטת 

 ועדת הקבלה
36 0 36 

 התמחות בבלשנות
בהתאם להחלטת 

 ועדת הקבלה
36 0 36 

ודות נק 4 מקסימוםללמוד  ניתןבנתיב המחקרי   -בתואר השני לימוד קורסים ברמת תואר ראשון

 .ודות זכותנק 8מקסימום  הכללי נתיבבו זכות

 
 ספרויות זרותב התמחות

הלימודים מתמקדים בתורת הספרות, גישות בין תחומיות לחקר הספרות, ז'אנרים ומסורות 

וקשריהן לספרות  האנגלית השפה הבוחנים את ספרויותקורסים  המחלקה מציעהספרותיות. 

, קווירית תיאוריה, כגון  פמיניזםתיאורטיותהשוואתית תוך שימוש במגוון רחב של גישות 

; ופסיכואנליזה ספרות; ילידיים ולימודים, גזע לימודי, פוסטקולוניאליים לימודים; מגדר ולימודי

מוגבלות ולימודי תרגום.  במקביל, הקורסים מתחקים אחר נקודות ההשקה בין לימודי  לימודי

 תרבויות; ואנתרופולוגיה פוליטיקה ,סוציולוגיה, הספרות ובין תחומי ידע אחרים, כגון היסטוריה

חברי סגל במחלקה מנחים עבודות ותיאטרון; ולימודי תרבות.  פרפורמנס; מודרניות יהודיות

וביניהם ספרות אנגלית, ספרות אמריקאית, ספרות השוואתית, ספרות  ,מחקר בתחומים שונים

, וכו'(, ספרות וקולנוע, ספרות גרמנית, רוסית, ספרדית)יהודית בשפות שונות, ספרויות זרות 

ותקשורת, ספרות ואמנות. קורסים בתכנית עוסקים בשורה מגוונת של נושאים והתמחויות )כגון 

-ייצוג וריאליזם, ספרות פוסט, , הרומןודרמהתיאטרון תיאוריה קווירית, , ארכיבתרגום ולימודי 

ואה, רטוריקה ומטאפורה , העיר בספרות, הספרות לאחר השקולוניאלית-ופוסט מודרניסטית

 ., ועוד(בשירה, ספרות ואימפריאליזם, ההיסטוריה של הספר

 yaelbz@bgu.ac.ilצבי   -ד"ר יעל בןראש מסלול: 
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 תכנית הלימודים בספרויות זרות בנתיב המחקרי

 קורסי השלמה

 קורסי ההשלמה יקבעו על ידי ועדת הקבלה בהתאם לרקע האקדמי של המועמדות והמועמדים.

 סי חובהקור

 נקודות זכות שם הקורס מספר הקורס שנה

 א

 

132.2.0012 

132.2.0022 

 שיטות וסוגיות בחקר הספרות א

 שיטות וסוגיות בחקר הספרות ב

2 

2 

 2 קריאה מודרכת עם המנחה )סמסטר ב'( 132.2.5131 א

 קורסי בחירה

 נקודות זכות  שם הקורס  שנה

 *קורסי בחירה ב -א ו

קורסים שבהם יוגשו עבודות סמינר  שנייש לבחור במהלך התואר  *

מורחבות. הדבר יעשה בהסכמת המרצה ובדיווח למזכירות המחלקה לצורך 

 תיעוד.

20 

 

 עבודות גמר

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 א

 ב

132-2-9991 

132-2-9992 

 עבודת גמר ) סמסטר א'(

 עבודת גמר ) סמסטר ב'(

5 

5 

 132-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר
 

 לא אם' הגמר עבודת כתיבת'ל רישום נדרש*
עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר  תוגש

לאישור ועדות המוסמכים  בכפוףהחמישי, 
 והפקולטית המחלקתית

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 בספרויות זרות בנתיב הכלליתכנית הלימודים 

 קורסי השלמה

 קורסי ההשלמה יקבעו על ידי ועדת הקבלה בהתאם לרקע האקדמי של המועמדות והמועמדים.

 קורסי חובה
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 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 132.2.0012 א

132.2.0022 

 שיטות וסוגיות בחקר הספרות א'

 שיטות וסוגיות בחקר הספרות ב'

2 

2 

 קורסי בחירה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 *קורסי בחירה ב -א ו

קורסים שבהם יוגשו עבודות סמינר מורחבות. הדבר  שנייש לבחור  *

 יעשה בהסכמת המרצה ובדיווח למזכירות המחלקה לשם תיעוד.

32 

 בחינת גמר

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 0 בחינת גמר        ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 גמרבחינת 

סטודנטים בנתיב הכללי נדרשים להבחן בחינת גמר בתום השנה השנייה בתואר סטודנטיות ו

לא ניתן לגשת  לפחות 75ושממוצע הציונים בכל הקורסים הוא  ובתנאי שסיימו את חובות השמיעה

 . 75-לבחינת  גמר אם ממוצע הציונים בקורסים נמוך מ

מרצים במחלקה שלמדו אצלם קורסים במהלך הסטודנטיות והסטודנטים יפנו אל שני מרצות ו

 התואר, לקבל את הסכמתם לשמש כבוחנים בבחינת הגמר. 

הבוחנות והבוחנים יכינו את רשימת הקריאה לבחינה וינסחו את הנושאים למבחן. החומר לבחינה 

יכלול מקורות ראשוניים ומקורות משניים שטרם נלמדו בקורסים אבל קשורים לסוגיות שנידונו 

ונמשך כשעה. נדרשת השבה על שאלות וניהול דיון קצר שבסופו ייקבע  פה-בעל. המבחן נערך בהם

 .15%ומשקלו בציון הסופי בתואר הוא  75ציון הבחינה. ציון עובר בבחינה הינו 

 

 :הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 בבלשנות התמחות

ות במחלקה הוא שבלשנות היא מדע ככל המדעים: החוקרהעיקרון המנחה את ההוראה והמחקר 

אותן לאור הממצאים האמפיריים. למחלקה אוריינטציה  ניםהשערות ובוח יםמעל והחוקרים

תיאורטית מוצקה, ובמסגרתה אנו חוקרים שאלות בתחומי הליבה של הבלשנות, כמו גם הממשק 

שפה, אפיון המבנים המשותפים לכל מבנה ה - בין הבלשנות למדעים קוגניטיביים שונים: תחביר
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תורת  - השפות כמו גם השוני ביניהן, ובחינת הסברים מדעיים לתופעות אלה; סמנטיקה

המשמעות, והתכונות הלוגיות של השפה, ובחינת ההשערה שהלוגיקה של השפה מלמדת אותנו 

ילים של תורת הצלילים, ובחינת ההשערה שמערכות הצל - על הלוגיקה האנושית; פונולוגיה

השפה משקפות את ההתנהגות הקוגניטיבית והתפיסתית האנושית; תורת ההטעמה ובחינת 

הקשר בינה לבין מבנה ומשמעות השפה; הלקסיקון, ובחינת הקשר בינו לבין מבנה השפה; רכישת 

בלשנות, ובחינת הדרך שבה -לשון אצל ילדים, ומה היא מלמדת על טבע השפה וטבע האדם; נוירו

 ר התנהגות לשונית; בלשנות חישובית, ועיבוד שפות טבעיות בעזרת מחשב.המוח מיצ

  arikc@bgu.ac.ilפרופ' אריאל כהן  ראש מסלול: 

 

 תכנית הלימודים בבלשנות בנתיב המחקרי

 קורסי השלמה

 השלמה על ידי ועדת הקבלה.למועמדות ולמועמדים חסרי רקע אקדמי בבלשנות ייקבעו קורסי 
 

 קורסי חובה:
 נקודות זכות שם הקורס מספר הקורס שנה

 4 עקרונות מתודולוגיים בבלשנות 132.2.0016 א

 2 א' -סדנת מחקר  132.2.0135 א

 2 ב' –סדנת מחקר  132.2.0136 א

 
 קורסי בחירה:

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 16 קורסי בחירה  ב-א ו

 
 

 עבודת גמר:
 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 ב

 

132.2.9991 

132.2.9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

6 

6 

 132-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר
 

*נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא 
תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר 
החמישי, בכפוף לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 

, ראש התוכנית פרופ' אריאל כהןמצטיינים יוכלו, באישור מצטיינות ו סטודנטיות וסטודנטים

את הקורסים הבאים מהמחלקה למדעי  זו יידרשו ללמודבלשנות חישובית. במסגרת התמקד בל

 המחשב:

  )השלמה( בוא למדעי המחשבמ .1

  מבני נתונים* .2

   *קורס בעיבוד שפות טבעיות .3

mailto:arikc@bgu.ac.il
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נקודות הזכות של הקורס השני והשלישי ייחשבו במניין הנק"ז לתואר, אולם נקודות הזכות של *

 הקורס הראשון לא ייחשבו.

 : הציון הסופי לתואר הרכב

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 תכנית הלימודים בבלשנות בנתיב הכללי

 קורסי השלמה

 למועמדות ולמועמדים חסרי רקע אקדמי בבלשנות ייקבעו קורסי השלמה  על ידי  ועדת הקבלה.

 קורס חובה

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 132.2.0016 א

132.2.0166 

 א -עקרונות מתודולוגיים בבלשנות 

 ב -עקרונות מתודולוגיים בבלשנות 

2 

2 

 

 קורסי בחירה ובחינת גמר

 נקודות זכות  קורסים שנה

 32 קורסי בחירה* ב-א ו

 0 בחינת גמר ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר 

מחקר 'סדנת -*סטודנטיות וסטודנטים בנתיב הכללי רשאים ללמוד את הקורסים 'סדנת מחקר א' ו

 ב' כקורסי בחירה.

 בחינת הגמר

סטודנטים בנתיב הכללי נדרשים להבחן בחינת גמר בתום השנה השנייה בתואר סטודנטיות ו

לא ניתן לגשת  לפחות 75ושממוצע הציונים בכל הקורסים הוא  ובתנאי שסיימו את חובות השמיעה

 . 75-לבחינת  גמר אם ממוצע הציונים בקורסים נמוך מ

במהלך הסמסטר הרביעי, האחרון ללימודים, ולא יאוחר משלושה שבועות טרם תום הסמסטר, 

חובה על הסטודנטיות והסטודנטים לפנות אל יו"ר ועדת המסלול ולהציע שני קורסי תואר שני 

שנלמדו בתואר, ושבהם מעוניינים להיבחן. יו"ר המסלול יפנה אל  כל מרצה  בבקשה לנסח 

הנושאים שנלמדו בקורסים אלו. בחינת הגמר הינה בחינת בית, ויש  שאלות המבוססות על

 . 75להגישה בכתב תוך שבוע ליו"ר המסלול. ציון עובר בבחינת הגמר הינו 
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 : הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

   farkashh@bgu.ac.il,6461128-08 : חמוטל פרקש לפרטים נוספים

  Department of Foreign Literatures and Linguisticsאתר המחלקה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:farkashh@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/en/humsos/flit/Pages/default.aspx
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 בתולדות האמנות ותרבות חזותית לימודים לתואר שני

 (194-2)סימן מחשב  

 מטרת הלימודים

תלמידי תולדות תלמידות והנטייה לקרב את בתקופה זו בעולם האמנות העכשווית מתפתחת 

האמנות לתחום הפעילות המוזיאלית ולתחומי העשייה האמנותית לסוגיה, תוך מתן דגש על לימודי 

נושאים הקשורים בתרבות החזותית ב שעצבו את תולדות המחקרשל הוגים בעלי השפעה תיאוריה 

 .על גווניה השונים

המגמה העיונית  -התכנית לתואר מוסמך בתולדות האמנות ותרבות חזותית, על שתי מגמותיה 

משקפת ונבנית על התפתחויות אלה ומציעה נקודות השקה רבות ככל האפשר  -ומגמת האוצרות 

לות לימודית משותפת, הן במסגרת הקורסים והן במסגרת פרויקטים בין שתי מגמות אלה תוך פעי

 .משותפים בנושאי מחקר ואוצרות

 נתיבי הלימוד:

 הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד, מחקרי וכללי על פי הפירוט הבא:

  (עם עבודת גמרנתיב מחקרי )

 )ללא עבודת גמרנתיב כללי )

 רות באמנות, אוצרות מוזיאוני מורשת נתיב מחקרי )עם עבודת גמר( במגמות: אוצ

  משך הלימודים

 . משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר 

 בתום השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

 תולדות האמנות ותרבות חזותית  –תכנית הלימודים בנתיב מחקרי 

בגישות מחקר וכתיבה  סטודנטיות והסטודנטיםיכשירו את האשר קורסי חובה הלימודים יכללו 

מחקרית בתחום תולדות האמנות, הן מבחינת הרקע התיאורטי והן מבחינת ניתוח יצירות. במסגרת 

עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים,  המשלב ניתוח יצירות קורס לומדיםתחומי ההתמחות 

 ומה, וכתובים שתי עבודות סמינרים.כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכד

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 נקודות זכות  שם הקורס מספר קורס שנה

 194-2-0039 א או ב

194-2-0049 

 *גישות מחקר א

 *גישות מחקר ב

 )שנתי(

2 

2 

 א או ב

 

194-2-0070 

194-2-0080 

 ראשוניים א*ניתוח מקורות 

 *ניתוח מקורות ראשוניים ב

 )שנתי(

2  

2 

 א או ב

 א או ב

194-2-0109 

194-2-1091 

 *תיאוריה וביקורת א

 *תיאוריה וביקורת ב 

 )שנתי(

2 

2 

 12 סה"כ קורסי חובה
 

 8 שני סמינרים  ב -א ו

 8 **קורסי בחירה  ב-א ו

 194-2-9991 ב

194-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 גמר )סמס' ב'(עבודת 

4 

4 

 ***כתיבת עבודת גמר  194-2-7777 

 

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא ***

תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר 

החמישי, בכפוף לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 המועמדות והמועמדים.יקבעו בהתאם לרקע הקודם של  קורסי השלמה

 *מתקיים אחת לשנתיים

קודות( שיחשבו במסגרת קורסי הבחירה נ 8 עד**ניתן להירשם עד לשני סמינרים מתואר ראשון )
 לתואר שני.

לכל סטודנטית וסטודנט יוצמד חבר או חברת סגל בכירים במחלקה  -עבודת גמר והנחיה אישית 

 שילווה אותם במהלך הלימודים ובכתיבת עבודת המחקר. 

 :לתואר הסופי הציון הרכב
 

 
 
 

 

 תולדות האמנות ותרבות חזותית – נתיב כלליבתכנית הלימודים 

הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטיות והסטודנטים בגישות 

מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות, לומדים בקורס 

 50% ממוצע קורסים

 50% עבודת גמר
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המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשונים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא 

 פורסם וכדומה.

 

 

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 194-2-0039 א או ב

194-2-0049 

 *גישות מחקר א

 *גישות מחקר ב

 )שנתי(

2 

2 

 194-2-0109 א או ב

194-2-1091 

 *תיאוריה וביקורת א
 *תיאוריה וביקורת ב

 )שנתי(

2 

2 

 194-2-0070 א או ב

194-2-0080 

 *ניתוח מקורות ראשוניים א

 ראשוניים ב*ניתוח מקורות 

 )שנתי(

2 

2 

 12 סה"כ קורסי חובה  

 8 שני סמינרים  ב-א ו

 16 **קורסי בחירה ב-א ו

 0 בחינת גמר ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 יקבעו בהתאם לרקע הקודם של המועמדות והמועמדים. קורסי השלמה 

 *מתקיים אחת לשנתיים

קודות( שיחשבו במסגרת קורסי הבחירה נ 8 עד**ניתן להירשם עד לשני סמינרים מתואר ראשון )
 לתואר שני.

 

 בחינת גמר

על הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה 

לפחות. מועד  75לתואר ושממוצע הקורסים  בדרישות הקורסים ללימודים ובתנאי שעמדו בהצלחה

מזכירות המחלקה.  ציון עובר בבחינת הגמר הינו  הבחינה ואישור השתתפות בבחינה בתיאום עם

75. 

 : הרכב הציון הסופי לתואר

 80% ממוצע קורסים

 20% בחינת גמר

 
 

 תכנית הלימודים במגמות אוצרות )נתיב מחקרי בלבד(

מתקיימת תחת שני אשכולות לימוד אפשריים: אוצרות אמנות  תכנית הלימודים במגמת האוצרות

ואוצרות אתרי מורשת. הלימודים כוללים אספקטיים עיוניים ומעשיים בתחומי המוזיאולוגיה, 



310 

 

כולל קורס אוצרות מעשי שבסופו מוצגת תערוכה שאצרו תלמידות ותלמידי הקורס. לסטודנטיות 

 חות מעשית במוסד מוזיאלי מוכר. ולסטודנטים המצטיינים ניתנת אפשרות של התמ

 

נקודות  שם הקורס מספר הקורס שנה
 זכות

 או או ב
 
 

194-2-0070 

194-2-0080 

 *ניתוח מקורות ראשוניים א

 *ניתוח מקורות ראשוניים ב

2 

2 

 194-2-0039 א או ב

194-2-0049 

 *גישות מחקר א

 *גישות מחקר ב

2 

2 

 194-2-0130 א או ב

194-2-0140 

 רעיונית ומעשית א*אוצרות 

 *אוצרות רעיונית ומעשית ב

2 

2 

 194-2-0109 א או ב

194-2-1091 

 *תיאוריה וביקורת א

 *תיאוריה וביקורת ב

2 

2 

 16 סה"כ קורסי חובה  
 

 4 סמינר אחד א או ב
 

 8 קורסי בחירה
 

 194-2-9991 ב

194-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 

4 

 194-2-7777 

 

 ***כתיבת עבודת גמר 

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת ***
הגמר' אם לא תוגש עבודה לשיפוט 

עד תחילת הסמסטר החמישי, בכפוף 
לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 
 סה"כ לתואר

 
 נק"ז 36

 יקבעו בהתאם לרקע הקודם של המועמדות והמועמדים. קורסי השלמה

 *מתקיים אחת לשנתיים

קודות( שיחשבו במסגרת קורסי הבחירה נ 8 עד**ניתן להירשם עד לשני סמינרים מתואר ראשון )
 לתואר שני.

לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך  - עבודת גמר והנחיה אישית באוצרות

לופין בסוגיה עיונית אליה לימודיו. עבודת הגמר תתמקד בסוגיה מוזיאלית או אוצרותית, או לחי

 יצורף פרק סוגר של תכנית תערוכה המיישמת את החלק המחקרי של העבודה.

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

  לפרטים נוספים:

  arts@bgu.ac.il 6477199-08  רוזלין ממן 

 המחלקה לאמנויות  אתר המחלקה:

mailto:arts@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/art/Pages/default.aspx
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 בפסיכולוגיה לימודים לתואר שני

 (2-101)סימן מחשב 

)כולל הטיפוליות( כוללים כתיבת עבודת  המגמותהלימודים לתואר שני במחלקה לפסיכולוגיה בכל 

מובילות בתחום הטיפול ובתעשייה. רבים מהם  הבוגרות והבוגרים שלנו משתלבים במשרותגמר. 

ממשיכים ללמוד אחרי התואר השני, בין השאר במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט שבו עבודת 

הגמר הופכת לחלק מעבודת הדוקטורט, ורבים מתלמידי הדוקטורט במסלולים השונים השתלבו 

 כמרצות ומרצים במחלקות מובילות באקדמיה בארץ ובעולם.

 נק"ז לתואר הלימודים מגמות
 נק"ז 44 פסיכולוגיה קלינית

 נק"ז 44 פסיכולוגיה התפתחותית
 נק"ז 38 ציה ומוחניסויית: קוגניפסיכולוגיה 

 נק"ז 38 פסיכולוגיה חברתית
)תכנית משותפת עם  חינוכיתפסיכולוגיה 

 המחלקה לחינוך(
 נק"ז 48

 

 משך הלימודים:

 . שנתייםמשך הלימודים 
הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום הסטודנטיות ועל 

ת ולא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. ועדאך  השנה השנייה ללימודים

לצורך השלמת  לסמסטר אחדת לאשר הארכת לימודים ורשאי והפקולטית המוסמכים המחלקתית

 .והמלצת מנחה התקדמות במחקרכתיבת עבודת הגמר, בהתאם ל

 בכל המגמות:ת וחוב

סטודנטים סטודנטיות והתכנית הלימודים מחייבת את כל ה -שנה א' לימודי תשתית )חובה( .א

 :נק"ז 4במחלקה ללמוד שני קורסי תשתית בהיקף של 

נק"ז( הוא קורס בסטטיסטיקה  2"שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים" ) הקורס .1

 ומתודולוגיה, שיתקיים בסמסטר א'.

נקודות זכות נוספות של שיטות מחקר, שיהיו מורכבות משתי  2בסמסטר ב' חובה ללמוד  .2

"מודולות", כל מודלה בת נקודה זכות אחת. כל הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו את 

לים היררכיים לינאריים", ובנוסף יבחרו אחת מבין המודולות "ניתוח המודולה "מוד

 משוואות מבניות" או "למידת מכונה".

הבחירה תעשה בתיאום עם מנחה עבודת הגמר. מי שמעוניינים ללמוד את המודולה 

השלישית,יוכלו להירשם אליה בשנה ב' )במגמות בפסיכולוגיה חברתית וניסויית( או במהלך 

 קטורט.לימודי הדו

 

 של כל המגמות.  חובות נוספות יילמדו על פי תכנית הלימודים

 
 
לרמה מתאימה  והגיע הסטודנטיםהסטודנטיות ו מטרת העבודה היא להוכיח כי -עבודות גמר .ב

 יםמסוגל םבספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי ה יםבקיא םמסוים, כי ה בתחום מדעי
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בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאים 

  נאותים.ן בצורה ובסגנו

של  אישורו ההסכממציאת מנחה, במקרים בהם הקבלה לא הייתה מראש למנחה, דורשת 

 . המגמה מנחה וראש

של השנה הראשונה  31.7תוגש לאישור הוועדה המחלקתית לכל המאוחר עד  מחקרצעת ה

ולקבלת סיוע כספי מהמחלקה, אם  םתנאי להמשך לימודי המהוו זו . עמידה בחובהבלימודים

 ניתן.

עורים יהש ללמוד את קורסי החובה והבחירה מתוך רשימתיש  -קורסי חובה ובחירה .ג

במגמה ו קליניתהבמגמה . מגמההמופיעים בתכנית הלימודים של כל  הסדנאותו

 בהיקף של יומיים בשבוע.הלימודים כוללים פרקטיקום )הכשרה מעשית( ההתפתחותית 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

לימודים  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 לקראת תואר מוסמך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 פסיכולוגיה קלינית

פסיכולוגים קליניים בעלי פסיכולוגיות ונועדה להכשיר  סיכולוגיה קליניתתכנית הלימודים בפ

בוד עם ילדים, מתבגרים )א( מחויבות לאבחון וטיפול בבעיות נפשיות חמורות, )ב( יכולת לע

( יכולת לתרגם בצורה גמישה ממצאים מחקריים לכדי עבודה קלינית ג)-ו ומבוגרים

. תכנית זו כוללת את כל דרישות הקדם המשלבת בין שיטות וגישות שונות אינטגרטיבית

  .לינית עם סיום לימודי התואר השנילהתחלת התמחות בפסיכולוגיה ק

למגמה. נוכחות מלאה בקורסים  ההערכה מחודשת לגבי התאמתתבצע השנה הראשונה  בתום

 הינה חובה.

 תכנית הלימודים 

 :(קורסי תשתית )חובה

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 מתקדמות לפסיכולוגיםמחקר  שיטות* 101-2-0120 א

 101-2-0130 א
 
 
 

101-2-0140 
 

101-2-0141 

 שיטות מחקר למתקדמים: מודלים היררכיים לינאריים

 + בחירת נושא אחד: 

 

 שיטות סטטיסטיות מתקדמות: למידת מכונה

 או

משוואות שיטות סטטיסטיות מתקדמות: ניתוח 

 מבניות

1 

 

 

1 

 

1 
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 קורסי חובה:
 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 101-2-0119 א

101-2-0129 

 שיטות חדשות ויישומן א' -טיפול משפחתי למתקדמים

 ויישומן ב' חדשות טיפול משפחתי למתקדמים: שיטות

2 

2 

 101-2-0169 א

101-2-0179 

 א' -פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית 

 ב' -פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית 

2 

2 

 101-2-0149 א

101-2-0159 

 א' -דיאגנוסטיקה פסיכו

 ב' -דיאגנוסטיקה פסיכו

2 

2 

 2 פסיכותרפיה בילדים 101-2-0024 א

 2 ת ילדות ובגרותופסיכופתולוגיה למתקדמים: תסמונ 101-2-0147 א

 1 א' –מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי לאורך החיים  101-2-0034 א

 1 ב' –מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי לאורך החיים  101-2-0388 א

 2 מבוגרים -למתקדמים פסיכופתולוגיה  101-2-0157 א
 2 ראיון קליני 101-2-0209 א
 101-2-0108 א

101-2-0118 
 א' -שנה סמינר מחלקתי 
 ב' -שנה  סמינר מחלקתי

0 
0 

 נק"ז 26   סה"כ קורסי חובה שנה א'
 2 אתיקה בפסיכולוגיה קלינית 101-2-0267 ב
 101-2-0097 ב

101-2-0208 

 א' -עקרונות יסוד בפסיכותרפיה 

 'ב - בפסיכותרפיה יסוד עקרונות

2 

2 

 101-2-0189 ב
101-2-0199 

 א' -שנה ב' פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית
 ב' -שנה ב' בפסיכולוגיה קליניתפרקטיקום 

2 
2 

גישה אינטגרטיבית  -פסיכודאגנוסטיקה למתקדמים 101-2-0088 ב
 אדיוגרפית א'או  נומוטטית

2 

 2 פסיכותרפיה בין אישית 101-2-0082 ב
 2 תיאורית יחסי האובייקט: עבר, הווה ועתיד 101-2-0102 ב
 2 ורגש : גישה ממוקדת חוויהפסיכופתולוגיה 101-2-0519 ב
 101-2-0128 ב

101-2-0138 
 א' -שנה ב' סמינר מחלקתי 
 ב' -שנה ב' סמינר מחלקתי 

0 
0 

 נק"ז 18 סה"כ קורסי חובה שנה ב'
 101-2-9995 ב

101-2-9996 
 עבודת גמר )סמס' א'(

 
 עבודת גמר )סמס' ב'(

0 
0 

 

 101-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  עבודת 
הגמר בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף לאישור ועדות 

 המוסמכים המחלקתית והפקולטית . 

0 

 נק"ז 44 לתוארנק"ז סה"כ 

 התפתחותית פסיכולוגיה

 פסיכולוגיםפסיכולוגיות ו להכשיר התפתחותית נועדה בפסיכולוגיה הלימודים תכנית

המומחים בטיפול ובאבחון בילדים, תוך דגש על עבודה טיפולית עם   להיות קלינאים התפתחותיים

לאבחן ( ילמדו 1הסטודנטים: )הסטודנטיות ובמסגרת הלימודים, ילד. -הורים וטיפול בקשר הורה

לדים בעלי הפרעות בילדות ובי לאבחן ולטפל( ילמדו 2) צעירים ובהוריהםבילדים ולטפל בילדות ו



315 

 

תחותיות, רגשיות והתנהגותיות. מוקד ייחודי בתוכנית הוא לימודים בטיפול בהורות. תפה

הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו כיצד להעריך את מצבם הנפשי של ההורים וכן ילמדו שיטות 

 טיפול שונות בעבודה עם הורים.

כל  את כוללת זו תתכניבסיס תיאורטי, מחקרי ויישומי רחב.  זו מקבלים במסגרת תכנית לימודים 

 .השני התואר לימודי סיום עם התפתחותית בפסיכולוגיה התמחות להתחלת הקדם דרישות

 ה למגמה.תאמהה לגבי מחודשת הערכה תתבצע הראשונה השנה בתום

 הלימודים תכנית

 קורסי תשתית )חובה(:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 מתקדמות לפסיכולוגים מחקר שיטות 101-2-0120 א

 101-2-0130 א
 
 
 

101-2-0140 
 

101-2-0141 

שיטות מחקר למתקדמים: מודלים היררכיים 

 + בחירת נושא אחד:  לינאריים

 

 שיטות סטטיסטיות מתקדמות: למידת מכונה

 או

שיטות סטטיסטיות מתקדמות: ניתוח משוואות 

 מבניות

1 

 

 

1 

 

1 

 קורסי חובה:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 101-2-0099 א

101-2- 0109 

 א' -פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית 

 ב' -פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית 

2 

2 

 101-2-0507 א

101-2-0517 

 א' -פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית 

 ב' –פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית 

2 

2 

 101-2-0377 א

101-2-0477 

 א' – לדותפסיכופתולוגיה בי

 ב' – לדותבי פסיכופתולוגיה

2 

2 

 101-2-0387 א

101-2-0397 

 מבוא לפסיכותרפיה בילדים

 ילד –מבוא לטיפול הורה 

2 

2 

 א

 

101-2-0227 

101-2-0339 

 בראי ההורות – רגשית-התפתחות חברתית

 בקונטקסט אקולוגי –רגשית -התפתחות חברתית

2 

2 

 101-2-0108 א

101-2-0118 

 א' –שנה א'סמינר מחלקתי 

 ב' –שנה א'סמינר מחלקתי 

0 

0 

תפקידו של המשחק בטיפול דיאדי ופרטני  101-2-0318 א
 בילדים

2 

 2 בעיות נורמטיביות בגיל הרך 101-2-0358 א
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 חובה קורסי כ"סה                                                                                                      
 'א שנה

28 

 ב

 

101-2-0328 

101-2-0338 

 א' - שנה ב' פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית

 ב' - שנה ב' פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית

2 

2 

 ב

 

101-2-0508 

101-2-0518 

 א' - שנה ב' פסיכו דיאגנוסטיקה התפתחותית

 ב' –שנה ב' פסיכו דיאגנוסטיקה התפתחותית 

2 

2 

 2 מבוססות רפלקטיביות הוריתשיטות טיפול  101-2-0348 

 2 תקוגניטיבינוירוהתפתחות  101-2-0177 ב

 2 של המבוגר בהקשרים הורייםפסיכופתולוגיה  101-2-0150 ב

 2 בפסיכולוגיה התפתחותית אתיקה 101-2-0378 ב

 101-2-0128 ב

101-2-0138 

 א' – שנה ב' סמינר מחלקתי

 ב' – שנה ב' סמינר מחלקתי

0 

0 

 חובה קורסי כ"סה                                                                                                     
 'ב שנה

16 

 ב

 

101-2-9997 

101-2-9998 

 )סמס' א'(גמר  עבודת

 סמס' ב'((  גמר עבודת

0 

0 

 101-2-7777 

 

 כתיבת עבודת גמר *

שלא  יגישו את  *רישום לקורס זה מיועד למי 
וכפוף  עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש,

לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 
 והפקולטית

ללא 
 נק"ז

 44 לתוארנק"ז  כ"סה

 

 פסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח

במגוון של נושאים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, עוסקת קוגניציה ומוח בפסיכולוגיה ניסויית: התכנית 

אנטומי -ביולוגיה. נושאים אלה כוללים את הבסיס הקוגניטיבי והנוירו-פסיכולוגיה ופסיכו-נוירו

למידה, זכירה, חשיבה, קבלת החלטות, בקרה  רגשות,קשב,  ראייה, של תהליכי תפיסה,

 .תולוגיהפהבסיס הביולוגי של  פסיכווגניטיבית, עיבוד נומרי, קו

תיאורטי והן בדגש מעשי, הבאים לידי ביטוי -ריהתכנית מאפשרת התנסות מחקרית הן בדגש מחק

עבודה  תכלול תכניתסות המחקרית במסגרת הבסוג ההתנסות המעשית ובהרכב הקורסים. ההתנ

ביים והן במעבדות המחקר באוניברסיטה. העבודה במעבדות מכוונת הן להבנת תהליכים קוגניטי

אישי לכל באופן ורסים יקבע מבנה הקהמוח. קוגניציה ותפקוד , להבנת הקשר בין התנהגות

 .המגמהעצות עם ראש יבהתי סטודנטסטודנטית ו
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 תכנית הלימודים 

 קורסי תשתית )חובה(:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 מתקדמות לפסיכולוגיםמחקר  שיטות 101-2-0120 א

 101-2-0130 א
 
 
 

101-2-0140 
 

101-2-0141 

היררכיים שיטות מחקר למתקדמים: מודלים 

 + בחירת נושא אחד:  לינאריים

 

 שיטות סטטיסטיות מתקדמות: למידת מכונה

 או

שיטות סטטיסטיות מתקדמות: ניתוח 

 משוואות מבניות

1 

 

 

1 

 

1 

 קורסי  חובה:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 197-1-0103 א

197-1-0113 

 * נוירואנטומיה תפקודית  א'

 * נוירואנטומיה תפקודית   ב'

2 

2 

 2 סמינר תזה 101-2-0349 ב

 101-2-0022 באו  א

101-2-0032 

 סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית א'
* 

 סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית ב'
* 

2 

2 

 באו  א

 

101-2-0459 

101-2-0469 

 א'עבודה במעבדה 

 ב' במעבדה עבודה

 או

2 

2 

 

 101-2-0398 ב

101-2-0408 

התנסות במחקר  – 1מחקרי פרקטיקום 
 יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה

התנסות במחקר  – 2מחקרי  פרקטיקום
 יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה

2 

2 

 

 א

 

101-2-0108 

101-2-0118 

 א'  -שנה א' סמינר מחלקתי

 ב'  -שנה א' סמינר מחלקתי

0 

0 

 101-2-0128 ב
101-2-0138 

 א' -שנה ב' -סמינר מחלקתי
 ב' -שנה ב' -סמינר מחלקתי

0 
0 

 14 סה"כ קורסי חובה
 20 סה"כ קורסי בחירה**

 101-2-9991 ב

101-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(
 עבודת גמר )סמס' ב'(

2 
 
2 

 101-2-7777 

 

 ***כתיבת עבודת גמר 

***רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  עבודת 
הגמר בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף לאישור ועדות 

 המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 38 לתוארנק"ז סה"כ   
 
 

 מבין קורסים שנתיים אלה, וניתן לבחור גם את שניהם. לפחות אחד*חובה לבחור 
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 8-מספר נקודות הזכות ברמת תואר ראשון המותר בתואר השני לא יחרוג מ –**לתשומת ליבכם 
 (.1נקודות סה"כ, כולל קורסי החובה. )קורס חובה ברמת תואר ראשון מסומן במספר 

 

 ניסויית קוגניציה ומוחפסיכולוגיה דגש במדעי הנתונים ב
לחקר והבנה של התנהגות אנושית.  (big data)ההדגש במדעי הנתונים עוסק ביישום של נתוני עתק 

תחום זה התפתח בשנים האחרונות בעקבות התקדמות בכוחות חישוב ובכלים של למידת מכונה. 

לסטודנטים הכשרה בארגז הכלים המתפתח של "מדע לסטודנטיות ומטרת ההדגש הוא לספק 

ולמידת מכונה, הנתונים". הכשרה זו כוללת קורסים במתמטיקה ותכנות, קורסים במדעי הנתונים 

הסטודנטים הסטודנטיות ווכן קורסים העוסקים ביישום של ידע זה במחקר פסיכולוגי. כמו כן, 

 בהדגש זה יבצעו פרקטיקום מחקרי בתעשייה.

 כנית לימודים:ת

 קורסי תשתית )חובה(:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101-2-0120 א

 101-2-0130 א
 
 
 

101-2-0140 
 

101-2-0141 

שיטות מחקר למתקדמים: מודלים היררכיים 

 + בחירת נושא אחד:  לינאריים

 

 שיטות סטטיסטיות מתקדמות: למידת מכונה

 או

שיטות סטטיסטיות מתקדמות: ניתוח 

 משוואות מבניות

1 

 

 

1 

 

1 

 קורסי ליבה:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 197-1-0103 א

197-1-0113 

 * נוירואנטומיה תפקודית  א'

 * נוירואנטומיה תפקודית   ב'

2 

2 

 2 סמינר תזה 101-2-0349 ב

 101-2-0022 באו  א

101-2-0032 

 סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית א'

* 

 סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

* 

2 

2 

 101-2-0398 ב

 

101-2-0408 

התנסות במחקר  – 1פרקטיקום מחקרי 

 יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה

התנסות במחקר  – 2 פרקטיקום מחקרי

 יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה

2 

 

2 

 א

 

101-2-0108 

101-2-0118 

 א'  -סמינר מחלקתי שנה א'

 ב'  -סמינר מחלקתי שנה א'

0 

0 

 101-2-0128 ב

101-2-0138 

 א' -שנה ב' -סמינר מחלקתי

 ב' -שנה ב' -סמינר מחלקתי

0 

0 



319 

 

  מבין קורסים שנתיים אלו, ניתן לבחור גם את שניהם. לפחות אחד* חובה לבחור 
 

 קורסי חובה בהדגש:
 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 1 מיומנויות במדעי הנתונים 101-2-0092 א

 2 מדעי הנתונים ופסיכולוגיהבמעבדה  101-2-0329 א

 2 סמינר מדעי הנתונים ופסיכולוגיה 101-2-0529 א

 3 מתמטיקה לכלכלנים  א' 142-1-3151 א

סה"כ קורסי                                                                                                    

 חובה

22 

סה"כ קורסי                                                                                                     

 בחירה

12 

 101-2-9991 ב

101-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

2 

2 

 101-2-7777 

 

 **כתיבת עבודת גמר 

**רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  
עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש 

,וכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 
 והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 38 לתוארנק"ז סה"כ 

 פסיכולוגיה חברתית

בנושאי היסוד של הפסיכולוגיה החברתית, תוך התמקדות בנושאי  תעמקותמציעה התכנית ה

מוסר, תפיסת העצמי, עמדות, סטריאוטיפים, קבלת החלטות, מוטיבציה, שליטה עצמית, רגשות, 

חקר סכסוכים, פסיכולוגיה כלכלית )כלכלה התנהגותית( והיבטים יישומיים של תיאוריות 

בפסיכולוגיה חברתית. היא מקנה לסטודנטיות ולסטודנטים הכרות קרובה עם נושאים איתם 

אישי, קבוצתי  -ולוגיה החברתית ומכשירה אותם למחקר בתחום הביןמתמודדת כיום הפסיכ

 קבוצתי. -ובין

ייחודה של התכנית בכך שהיא מאפשרת לסטודנטיות ולסטודנטים ללמוד בהקשר 

 אינטרדיסציפלינרי ולשלב בעבודתם היבטים חברתיים וקוגניטיביים. במסגרת זו, מקנה התכנית

הכשרה מתודולוגית רחבה ושיטות מחקר הניתנות ליישום במסגרות מחקריות שונות. בוגריה 

 ממשיכים למשרות אקדמיות ולמשרות מחקר בתחום מדעי החברה.
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 תכנית הלימודים

 קורסי תשתית )חובה(:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 מתקדמות לפסיכולוגים מחקר שיטות 101-2-0120 א

 101-2-0130 א
 
 
 

101-2-0140 
 

101-2-0141 

שיטות מחקר למתקדמים: מודלים 

 + בחירת נושא אחד:  היררכיים לינאריים

 

שיטות סטטיסטיות מתקדמות: למידת 

 מכונה

 או

שיטות סטטיסטיות מתקדמות: ניתוח 

 משוואות מבניות

1 

 

 

1 

 

1 

 
 קורסי חובה:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 קוגניציה חברתית 101-2-0188 באו  א
 2 נושאים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית 101-2-0228 או ב א
 101-2-0063 באו  א

101-2-0073 
 היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות א'
 היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות ב'

2 
2 

 2 פסיכוביולוגיה חברתית 101-2-0026 בא או  
 2 חברתית יישומיתפסיכולוגיה  101-2-0013 באו  א

 2  סמינר תזה 101-2-0349 ב

 101-2-0108 א
101-2-0118 

 א' - סמינר מחלקתי שנה א'
 0 ב' -'סמינר מחלקתי שנה א

 101-2-0128 ב
101-2-0138 

 א' –סמינר מחלקתי שנה ב' 
 0 ב' –סמינר מחלקתי שנה ב' 

 101-2-0279 באו  א
101-2-0280 

 מחקר מודרך א'
 מחקר מודרך ב'

2 
2 

  22 סה"כ קורסי חובה
 12 סה"כ קורסי בחירה

 101-2-9993 ב
101-2-9994 

 עבודת גמר )סמס' א'(
 עבודת גמר )סמס' ב'(

2 
2 

 101-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  
עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש 

,וכפוף לאישור ועדות המוסמכים 
 המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 38 לתוארנק"ז סה"כ 

 

 הדגש במדעי הנתונים בפסיכולוגיה חברתית:

לחקר והבנה של התנהגות אנושית.  (big data)ההדגש במדעי הנתונים עוסק ביישום של נתוני עתק 

תחום זה התפתח בשנים האחרונות בעקבות התקדמות בכוחות חישוב ובכלים של למידת מכונה. 

הכשרה בארגז הכלים המתפתח של "מדע  לסטודנטיםלסטודנטיות ומטרת ההדגש הוא לספק 

ולמידת מכונה, הנתונים". הכשרה זו כוללת קורסים במתמטיקה ותכנות, קורסים במדעי הנתונים 

הסטודנטים הסטודנטיות ווכן קורסים העוסקים ביישום של ידע זה במחקר פסיכולוגי. כמו כן, 

 בהדגש זה יבצעו פרקטיקום מחקרי בתעשייה.
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 קורסי תשתית )חובה(:
 

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 מתקדמות לפסיכולוגיםמחקר  שיטות 101-2-0120 א

 101-2-0130 א
 
 
 

101-2-0140 
 

101-2-0141 

שיטות מחקר למתקדמים: מודלים היררכיים 

 + בחירת נושא אחד:  לינאריים

 

 שיטות סטטיסטיות מתקדמות: למידת מכונה

 או

שיטות סטטיסטיות מתקדמות: ניתוח 

 משוואות מבניות

1 

 

 

1 

 

1 

 

 קורסי חובה:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 2 חברתיתקוגניציה  101-2-0188 באו  א

 2 נושאים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית 101-2-0228 באו  א

 באו  א

 

101-2-0063 

101-2-0073 

 היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות א'

 היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות ב'

2 

2 

 2 סמינר תזה 101-2-0349 ב

 2 פסיכולוגיה חברתית יישומית 101-2-0013 באו  א

 א

 

101-2-0108 

101-2-0118 

 א'  -סמינר מחלקתי שנה א'

 ב'  -סמינר מחלקתי שנה א'

0 

0 

 101-2-0128 ב

101-2-0138 

 א' -שנה ב' -סמינר מחלקתי

 ב' -שנה ב' -סמינר מחלקתי

0 

0 

 

 קורסי חובה בהדגש:

 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 1 מיומנויות במדעי הנתונים 101-2-0092 א

 2 מדעי הנתונים ופסיכולוגיה –מעבדה  101-2-0329 א

 2 סמינר מדעי הנתונים ופסיכולוגיה 101-2-0529 א

 3 מתמטיקה לכלכלנים  א' 142-1-3151 א

 101-2-0398 ב

 

101-2-0408 

התנסות במחקר  – 1פרקטיקום מחקרי 

 יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה

התנסות במחקר יישומי  – 2פרקטיקום מחקרי

 מחוץ לכותלי האוניברסיטה

2 

 

2 

 28 סה"כ קורסי חובה

 6 סה"כ קורסי בחירה
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 נק"ז שם הקורס מספר קורס שנה

 101-2-9991 ב

101-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

2 

2 

 101-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  

 השנייה כנדרש,עבודת הגמר בתום השנה 

וכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

 והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 38 לתואר נק"ז סה"כ  

 

 *פירוט תכנית הלימודים בפסיכולוגיה חינוכית נמצא בשנתון המחלקה לחינוך. 
 

 micwai@bgu.ac.il, 6472080-08מיכל וייסמן זיידנר  :לפרטים נוספים

 
  

mailto:micwai@bgu.ac.il
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 חברתית ובפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוחתכנית השלמה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה 

 מטרת התכנית

המעוניינים  מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיהמועמדות ולהתכנית מיועדת ל

 חברתית.בפסיכולוגיה להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח או 

 תנאי קבלה 

להנחות את  םסגל במחלקה לפסיכולוגיה שברצונ חברת או חברבלה מותנית באישור של הק

בסיום ההשלמות. על המנחה לאשר כי לימודי התואר  בעבודת הגמר ת או המועמדהמועמד

 י בפרט.רלוונטיים לתחום הפסיכולוגיה בכלל ולמחקר הספציפ ת או המועמדהראשון של המועמד

 מבנה התכנית

 תכנית ההשלמות כוללת קורסים מתוך קורסי החובה והבחירה במחלקה לפסיכולוגיה.  .א

 מומלץ כי הקורסים יכללו חלק משמעותי מתוך הקורסים הבאים:

 פסיכולוגיהמבוא ל .1

 מבוא לסטטיסטיקה .2

 הסקה סטטיסטית .3

 פסיכולוגיה ניסויית .4

 פסיכולוגיה פיזיולוגית .5

 וקורסי האשכול הקוגניטיבי )לפסיכולוגיה הניסויית: קוגניציה ומוח(קורס מתוך תפיסה  .6

 פסיכולוגיה חברתית )לפסיכולוגיה חברתית( .7

המועמדת והמנחה רשאים לאשר שינויים בתכנית ההשלמות בהתאם לרקע של  התכניתראש  .ב

 המועמד ולתכנית המחקר העתידית.או 

 תדרש השלמה של. במהלך שנה זו ההשלמות תתבצענה לאורך שנה לפני הקבלה לתואר השני .ג

של להשלים בשנה הראשונה ניתן  לפחות ארבעה מתוך ששת הקורסים. את שאר הקורסים 

תואר השני. עם זאת, קיימת גמישות מסוימת לגבי משך הלימודים הכולל של ההשלמות ה

  והמנחה.התכנית  ראש על ידי  והדבר יוחלט 

יה במספר יתכלול צפשתמשך בקיץ בלבד והשלמות  לשנת באישור מיוחד, תתכן חלופה .ד

הסטודנטיות   והמנחה. התכניתקורסים מוקלטים שההרכב שלהם ייקבע על פי דרישות 

הסטודנטים יבחנו בבחינה מרוכזת אחת שתכיל שאלות מדגמיות מכל הקורסים ושציון ו

י בנוסף, יצטרכו להציג מאמר בפני המנחה, כשהמאמר ייבחר על יד  .85עובר בה יהיה 

  המנחה.

 לפחות. 85של לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע  הסטודנטיות והסטודנטיםעל  .ה

 הערה:

לימודי ההשלמה לא מעניקים זכאות לתואר ראשון בפסיכולוגיה אלא מאפשרים קבלה ללימודי 

חברתית באוניברסיטת בן בפסיכולוגיה מתקדמים בפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח ו תארים

  גוריון בנגב.

 micwai@bgu.ac.il, 6472080-08מיכל וייסמן זיידנר  :לפרטים נוספים

 

mailto:micwai@bgu.ac.il
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 בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לימודים לתואר שני

 (102)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

ולסטודנטים הכרות לימודי המוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקנים לסטודנטיות 

מעמיקה עם התיאוריות ושיטות המחקר העכשוויות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה לקראת 

השתלבות בשוק עבודה דינמי, אשר דורש הבנה ויכולת ניתוח ביקורתית של תהליכים חברתיים 

מורכבים, או לקראת לימודי דוקטורט. תחומי ההתמחות בהם מתייחדת המחלקה לסוציולוגיה 

תרופולוגיה הם: חברה ותרבות בישראל; חברה, פוליטיקה, כלכלה וארגונים; זהויות, מרחב ואנ

ומקום; מגדר; תיירות והגירה; סוציולוגיה של הבריאות וחקר רגשות; דת וטקס. תחומי מחקר 

אלה חוצים חלוקות דיסציפלינאריות מקובלות והמחלקה מאפשרת ללומדים בה הסתכלות רב 

 .חברתיות, תרבותיות, פוליטיות וכלכליותתחומית על סוגיות 

 תכנית הלימודים

הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד, נתיב מחקרי )עם עבודת גמר( או נתיב כללי )ללא עבודת 

את תכנית הלימודים , בסיוע ועדת המוסמכים המחלקתית, אפשר לעצב באופן אישיהתואר מגמר(. 

. במהלך שנת הלימודים הראשונה מצופה מכל שיש לסגל המחלקה להציע תחומיםהגוון מתוך מ

 סטודנטית וסטודנט לבחון את האפשרות לכתיבת עבודת גמר )תזה( ובמציאת מנחה לעבודה.

  משך הלימודים

 משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים. 

בכל שנת לימודים על מנת לסיים נקודות זכות  18ללמוד בנתיב הכללי  על הסטודנטיות והסטודנטים

 ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה.  את הלימודים בשנתיים

נקודות זכות בכל שנה כדי לסיים את  14ללמוד על הסטודנטיות והסטודנטים בנתיב המחקרי 

 העבודהאת  נקודות זכות בשנה השנייה ולהגיש 8הלימודים בשנתיים, לכתוב עבודת גמר בהיקף 

 לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. ו ,לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

 

לימודים לקראת תואר  :לנהלים ולתקנון עבודת גמרחובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס 

 מוסמך

 

 דרישות הלימודים בנתיב המחקרי )עם עבודת גמר( בכל מגמות הלימוד:

 קורסים קורס השלמה
עבודת 

 גמר

סה"כ 

 נק"ז 

קורס השלמה 'יסודות, שיטות ותיאוריות בסוציולוגיה 

שעות שבועיות( יוגדר במידת הצורך  4ואנתרופולוגיה' )
 נק"ז 36 נק"ז 10 נק"ז 26

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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בהתאמה אישית לפי החלטת ועדת הקבלה )קורס זה אינו 

 נכלל במניין הקורסים בתואר(

 
 

 צבירת נקודות זכות בקורסים המתמקדים במחקר 

המחלקה מאפשרת לסטודנטיות ולסטודנטים להשכיל ולהתמחות בנושאי המחקר הספציפיים 

בהם עוסקים החוקרים והחוקרות במחלקה. הסטודנטיות והסטודנטים קוראים מאמרים עדכניים 

ומרכזיים בתחום מחקר ספציפי אודות הסוגיות המרכזיות בתחום, ולרוב גם מתנסים בעבודת 

יבה מדעית. בנוסף, הם משתלבים בפרויקטים מחקריים הנערכים מחקר מעשית בתחום ובכת

 במחלקה והוגים מחקרים כאלו בעצמם.  

( ומחקר מודרך 102.2.0024הקורסים המתמקדים במחקר במחלקה הם: קריאה מודרכת )

(. הסטודנטיות  והסטודנטים המעוניינים להירשם לקורסים אלו יפנו ישירות אל 102.2.0259)

שו מועמדות בהמשך לקולות הקוראים הנשלחים אליהם. מרצי הקורסים ינחו אותם המרצה או יגי

נקודות זכות במסגרת זו. מספר המקומות  4לאיזה סוג הנחייה עליהם להירשם. ניתן ללמוד עד 

 בקורסים המתמקדים במחקר מצומצם ואין הבטחה שכל פונה ילמדו בהם.

 

 הרכב הציון הסופי לתואר בנתיב המחקרי:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר 

 

 

 

 דרישות הלימודים בנתיב הכללי )ללא עבודת גמר( בכל מגמות הלימוד:

 בחינת גמר קורסים קורס השלמה
סה"כ 

 נק"ז 

קורס השלמה 'יסודות, שיטות ותיאוריות בסוציולוגיה 

שעות שבועיות( יוגדר במידת הצורך  4ואנתרופולוגיה' )

ועדת הקבלה )קורס זה בהתאמה אישית לפי החלטת 

 אינו נכלל במניין הקורסים בתואר(

 נק"ז 36 נק"ז 0 נק"ז 36

 
 

 הרכב הציון הסופי לתואר בנתיב הכללי:

 85% קורסים

 15% בחינת גמר
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 בחינת גמר

בחינת גמר מתקיימת בתום השנה השנייה, לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר בציון 

בקורסים. השתתפות בבחינת הגמר בתיאום ובאישור המחלקה. ציון עובר לפחות  75ממוצע של 

 .75בבחינה 

 *התמחות בסוציולוגיה ארגונית

. ארגוניתהסוציולוגיה תחום הבהסטודנטיות והסטודנטים במחלקה יכולים להתמקד בלימודיהם 

מקנה יש להירשם להתמחות זו במעמד הקבלה או במהלך הסמסטר הראשון בלימודים. ההתמחות 

הסטודנטים יתוודעו . לנתח תהליכים ומאפיינים של ארגונים מסוגים שוניםניתן כלים שבעזרתם 

לתיאוריות המרכזיות בתחום הארגוני, ידונו בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו 

 .ולהוביל שינוי מערכתי בארגונים לנתח, ויחשפו לאופנים השונים בהם ניתן לחקור

 המוסמך. ובתעודת לתואר הזכאות בגיליון הציונים, באישור מצוינת ארגונית ציולוגיהבסו *ההתמחות

 

 )כולל דרישות ההתמחות הארגונית( מבנה התואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 מס' הקורס שנה
סמסט

 ר
 קורסשם ה

נקודו

 ת
 נתיב כללי נתיב מחקרי

ראשונ

 ה
 א 102.2.0100

*יסודות, שיטות ותאוריות 

 הבסוציולוגי

קורס ואנתרופולוגיה         *

חובה בהתאם -השלמה

להחלטת ועדת הקבלה 

לסטודנטיות ולסטודנטים ללא 

 רקע קודם

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשונ

 ה

 

 

 חובה חובה 2 תיאוריות של חברה א 102.2.0130

 חובה חובה 2 תיאוריות של תרבות ב 102.2.0308

 א 102.2.0189
*שיטות מחקר כמותיות: 

 ניתוח נתונים
חובה שניים  2

מתוך 

שלושת 

 הקורסים

 חובה

חובה אחד  2 *גישות למחקר איכותני א 102.2.0017

משני 

 ב 102.2.0199 הקורסים
*שיטות מחקר 

 אתנוגרפיות
2 

 - חובה 1 סמינר קדם תזה ב 102.2.0029 

102.2.0067 
 2 תיאוריות ארגוניות ב-א ו 102.2.0068

2 

 חובה 
להתמחות 

בסוציולוגיה 
 ארגונית

 חובה 
להתמחות 
בסוציולוגי
 ה ארגונית
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 *יינתן פעם אחת בכל שנה אקדמית

 **בהתאם להיצע הקורסים הנלמדים בכל שנה

 
 

 liorgu@bgu.ac.il  6472043-08לפרטים נוספים: ליאור גיא 

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  אתר המחלקה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לימודים לתואר שני בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 
 (128-2)סימן מחשב 

ראשונ

ה או 

 שנייה

XXXX.2 .102 4 **קורס יישומי  ב-א ו 

 חובה 
 קורס אחד
להתמחות 

בסוציולוגיה 
 ארגונית

 חובה 
 קורסים 2

 להתמחות 
בסוציולוגי
 ה ארגונית

XXXX.2 .102 
א או 

 ב
  **קורסי בחירה

-השלמה ל

 נק"ז 26

-השלמה ל

 נק"ז 36

 - חובה 1 סמינר תזה מתקדם א 102.2.0129 

 שנייה
102.2.9991 

102.2.9992 
 עבודת גמר ב-א ו

5 

5 
 - חובה 

 חובה  - 0 בחינת גמר    שנייה

 
102.2.7777 

 
 

 ***כתיבת עבודת גמר
***נדרש רישום ל'כתיבת 

עבודת הגמר' אם לא תוגש 
עבודה לשיפוט עד תחילת 
הסמסטר החמישי, בכפוף 
לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 - חובה  0

mailto:liorgu@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/soc-ant/Pages/default.aspx
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 מטרת הלימודים

-הגאו בתחום התמחות מאפשרת סביבתי ופיתוח לגאוגרפיה במחלקה שני לתואר הלימודים תכנית

 מידע מערכות, סביבתית מדיניות, ואזור עיר תכנון,  אנושית גאוגרפיה,  אקולוגיה וגאומורפולוגיה

 מחקר אנשי להכשיר היא התכנית מטרת. אחרים גאוגרפיים נושאים בצד וחישה מרחוק גאוגרפיות

 בעולם ותכנון בפיתוח וסוגיות וסביבתיות גיאוגרפיות סוגיות במחקר של שיעסקו מקצוע ואנשי

 . לו מחוצה מעשית ובעבודה האקדמי

 נתיבי הלימוד

 נתיבי לימוד: מחקרי וכללי. הלימודים במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מתנהלים בשני

   משך הלימודים

 משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים. 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

 

לימודים לקראת תואר  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 מוסמך

 

השלמה. קורסי השלמה ייקבעו מתוך  מועמדות ומועמדים חסרי רקע אקדמי ידרשו ללמוד קורסי

 הרשימה המפורטת בטבלה בהתאם לרקע הקודם של המועמדות והמועמדים, כולם או חלקם.

 
 :קורסי השלמה

 
 שעות שם הקורס מספר קורס

 4 מבוא לסביבה וחברה 128-1-0155

 4 מבוא לעולם עירוני 128-1-1061
 

 4 מבוא לגאואינפורמטיקה 128-1-0105

 4 מבוא למדעי כדור הארץ  128-1-0139

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 תכנית הלימודים בנתיב כללי ללא מגמת לימוד

 קורסי חובה:

 נקודות זכות שם הקורס מספר הקורס שנה

  4 סדנה לבחירה )שנתי( - א

 128-2-5530 א או ב

128-2-5540 

 סמינר מ"א בתכנון עירוני ואזורי א

 סמינר מ"א בתכנון עירוני ואזורי ב

2 

2 

 2 תכנון המרחב בישראל: היבטים משפטיים 128-2-0063 או בא 

 3 שימושי ממ"ג בתכנון 128-2-0184 א או ב 

 128-2-5531 א

128-2-5541 

 א -סמינר מחלקתי שנה א' 

 ב -סמינר מחלקתי שנה א' 

0.5 

0.5 

 נק"ז 14 סה"כ קורסי חובה  

 נק"ז 28 סה"כ קורסי בחירה  א או ב

 0 בחינת גמר  ב

 נק"ז 42   סה"כ לתואר

 
מתקיימת בתום השנה השנייה לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בציון  – בחינת גמר

לפחות בקורסים. ההשתתפות בבחינת הגמר בתיאום ובאישור המחלקה. ציון עובר  75ממוצע של 

 .75בבחינה הינו 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 נתיב מחקרי בלבד(במגמה טכנולוגיות מידע גאוגרפיות )תכנית הלימודים 

 נקודות זכות שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 עיבוד תמונה בחישה מרחוק 128-2-0134 א או ב

 3 קורס בתכנות )בהתאם להמלצת מנחה(  א או ב

 3 גיאוסטטיסטיקה 128-2-0057 ב

 א או ב

 

 3 מתקדמים מודלים ממ"גים 128-2-0084

 128-2-5531 א

128-2-5541 

 א -סמינר מחלקתי שנה א' 

 ב -סמינר מחלקתי שנה א' 

0.5 

0.5 

 נק"ז 13 סה"כ קורסי חובה  

 נק"ז 11 סה"כ קורסי בחירה  או ב א

 128-2-9991 ב'

128-2-9994 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

6 

6 

 0 הגמר(בחינת גמר )הגנה על עבודת   ב'

 ללא נק"ז *כתיבת עבודת גמר 128-2-7777 
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 נקודות זכות שם הקורס מספר הקורס שנה

*נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא  

תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר 

החמישי, בכפוף לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 נק"ז 36   סה"כ לתואר

  הרכב הציון הסופי לתואר

 40% קורסים

 50% עבודת גמר

 10% גמר )הגנה(בחינת 

 נתיב כללי –תכנית הלימודים במגמת לתכנון עיר ואזור 

 נקודות זכות  שם הקורס מספר קורס שנה

 3 שימושי ממ"ג בתכנון 128-2-0184 א

 2 סוגיות תיאורטיות בתכנון מרחבי 128-2-0032 א או ב

 2 תכנון סטטוטורי 128-2-0003 א

 2 בישראל: היבטים משפטייםתכנון המרחב  128-2-0063 א או ב

 128-2-5530 א

128-2-5540 

 סמינר מ"א בתכנון עירוני ואיזורי א

 סמינר מ"א בתכנון עירוני ואיזורי ב

2 

2 

 2 סוגיות תיאורטיות התכנון מרחבי 128-2-00032 א או ב

 2 תיאוריות ביקורתיות בתכנון עירוני 128-2-0019 א או ב

 128-2-5531 א

128-2-5541 

 א -סמינר מחלקתי שנה א' 

 ב -סמינר מחלקתי שנה א' 

0.5 

0.5 

נקודות זכות כל  4שלוש סדנאות בהיקף  - א או ב
 אחת
 

12 

 נק"ז 30 סדנאות תכנון( 3סה"כ קורסי חובה )מהם 

 נק"ז 12 סה"כ קורסי בחירה  א'/ב'
 

 0 בחינת גמר  ב'
 

סה"כ 
 לתואר

 נק"ז 42  

מתקיימת בתום השנה השנייה לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בציון  – בחינת גמר

לפחות בקורסים. ההשתתפות בבחינת הגמר בתיאום ובאישור המחלקה. ציון עובר  75ממוצע של 

 .75בבחינה הינו 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 85% קורסים

 15% בחינת גמר
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 נתיב מחקרי –תכנית הלימודים במגמה לתכנון עיר ואזור 
נקודות  שם הקורס מספר קורס שנה

 זכות

 2 סוגיות תיאורטיות בתכנון מרחבי 128-2-0032 א או ב

 2 תכנון סטטוטורי 128-2-0003 א

 2 תכנון המרחב בישראל: היבטים משפטיים 128-2-0063 א או ב

 3 שימושי ממ"ג בתכנון 128-2-0184 א

 2 התכנון מרחביסוגיות תיאורטיות  128-2-00032 א או ב

 2 תיאוריות ביקורתיות בתכנון עירוני 128-2-0019 א או ב

נקודות כל  4שתי סדנאות לבחירה )בהיקף  - א או ב

 אחת(

8 

 128-2-5531 א

128-2-5541 

 א -סמינר מחלקתי שנה א' 

 ב -סמינר מחלקתי שנה א' 

0.5 

0.5 

 22 סדנאות תכנון( 2סה"כ קורסי חובה )מהם 

  8 סה"כ קורסי בחירה  א או ב
 

 128-2-9991 ב

128-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

6 

6 

 0 בחינת גמר )הגנה על עבודת הגמר(  ב
 

 128-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר
 

*נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא תוגש 
עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, 
בכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

 והפקולטית

 ללא נק"ז

סה"כ 
 לתואר

 נק"ז 42  

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 40% קורסים

 50% עבודת גמר

 10% בחינת גמר

 
 

 תכנון סביבתי 

כחלק מתוכנית הלימודים במגמה לתכנון עיר ואיזור, ניתן למקד חלק מהקורסים בתחומי הסביבה 

 והתכנון הסביבתי. להלן מסגרת הקורסים המומלצת להתמקדות בתחום זה:
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 :קורסי ליבה של המגמה לתכנון
נקודות  שם הקורס מספר קורס שנה

 זכות 

 2 מרחביסוגיות תיאורטיות בתכנון  128-2-0032 א או ב

 2 תיאוריות ביקורתיות בתכנון עירוני 128-2-0019 א או ב

 2 תכנון סטטוטורי 128-2-0003 א

 2 תכנון המרחב בישראל: היבטים משפטיים 128-2-0063 א או ב

 3 שימושי ממ"ג בתכנון 128-2-0184 א

 1כללית בתכנון,  1סדנאות לבחירה:   א או ב

 סביבתית

8 

 128-2-5531 א

128-2-5541 

 א -סמינר מחלקתי שנה א' 

 ב -סמינר מחלקתי שנה א' 

0.5 

0.5 

 20 סה"כ קורסי חובה )מהם סדנת תכנון כללית וסדנה סביבתית(

 10 קורסי בחירה
 

 3 מודדים קיימות 128-2-0021 א

 3 היבטים סביבתיים של התכנון 128-2-0148 א

 3 הבנויהאקלים ואנרגיה בתכנון הסביבה  128-2-0097 ב

 נק"ז( 8אופציונלי: קורסי בחירה מהתואר הראשון )עד 

 2 תסקירי השפעה על הסביבה 128-1-1951 ב

 3 מבוא למדיניות וסביבה 128-1-0090 א

 2 סביבתנות ואתיקה סביבתית 128-1-0201 א

 4 מבוא לבניה ירוקה במדבר 128-1-0048 א

 3 שינויי אקלים 128-1-0169 א

 128-2-9991 ב

128-2-9992 

 עבודת גמר )בתחום הסביבתי( סמס' א

 סמס' ב עבודת גמר )בתחום הסביבתי(

6 

6 

 0 בחינת גמר )הגנה על עבודת הגמר(  ב
 

128-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר

 

*נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא תוגש 

עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, 

בכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

  והפקולטית

 ללא נק"ז

סה"כ 

 לתואר

 נק"ז 42  

 
 לפרטים נוספים: 

 anatkap@bgu.ac.il  6461395-08ענת קפלן  

 י גאוגרפיה ופיתוח סביבת אתר המחלקה:

mailto:anatkap@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/geog/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/humsos/geog/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/humsos/geog/Pages/default.aspx
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 בחינוך לימודים לתואר שני

 (129-2)סימן מחשב 

 לימודי התואר השני במחלקה לחינוך מתמקדים בארבעה תחומי התמחות: 
 

 התמחות
 קורסי השלמה

 הנק"ז()מעבר למכסת 
 נק"ז

 השלמה
סה"כ נק"ז 

לתואר בנתיב 
 המחקרי

סה"כ נק"ז 
לתואר בנתיב 

 הכללי
 36 36 12-16 קורסי השלמה 4 - 3 חינוך, למידה והתחדשות

 / 48 / / פסיכולוגיה חינוכית

 56 56 28 קורסי השלמה 5 יעוץ חינוכי

מנהל, חברה ומדיניות 
 החינוך

 38 38 12-16 קורסי השלמה 3-4

 הלימודיםמשך 

 . שנתייםמשך הלימודים 

 משך הלימודים שנתיים וחצי.-ביעוץ חינוכי

על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה  בנתיב הכללי

 השנייה. 

על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום  בנתיב המחקרי

ללימודים )לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת, השלישית במקרה השנה השנייה 

ת המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים וועד של יעוץ חינוכי(.

לסמסטר אחד לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר ובהתאם להמלצת 

 מנחה.

 

לימודים לקראת תואר  :תייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמרחובה לקרוא את הפרק הכללי המ

 מוסמך

 התמחות בפסיכולוגיה חינוכית )תכנית משותפת עם המחלקה לפסיכולוגיה(

 ולהם שתי מטרות: עיסוקחינוכית כוללים עבודת גמר )תזה( לימודי המוסמך בפסיכולוגיה 

והכנה לקראת התמחות מעשית והכשרה החינוכית הפסיכולוגיה ם ומחקר בתחובתאוריה 

-ישנן שתי חטיבות לימוד שונות  במסגרת ההתמחות: חטיבה יישומית .בפסיכולוגיה חינוכית

. טיפולית וחטיבה מחקרית. התכנית הינה תכנית משותפת למחלקה לחינוך ולמחלקה לפסיכולוגיה

  התכנית עצמה מתקיימת ומתנהלת במחלקה לחינוך.

לכל סטודנטית וסטודנט  .בשנתיים השני התואר לימודי את הסטודנטיות והסטודנטים לסיים  על

 תאושר הנחייה בסמסטר הראשון בלימודיםיש מנחה אשר מלווה אותם מתחילת הלימודים, 

 מחקר לאישור.  הצעת ובמהלך הסמסטר השני בלימודים תוגש

  

 טיפולית:-החטיבה היישומית

פסיכולוגים חינוכיים פסיכולוגיות ומטרת הלימודים בחטיבה זו היא להכשיר את בוגריה לעבודה כ

תכנית הלימודים מתמקדת בנושאי היסוד של הפסיכולוגיה החינוכית,   במערכות חינוכיות שונות.

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 ;ורווחה נפשית במערכות החינוךתוך דגש על נושאים הקשורים לקידום התפתחות פסיכולוגית 

 ;הערכה ומניעה של קשיים תפקודיים ורגשיים  באוכלוסיית התלמידים בכלל בקבוצות סיכון בפרט

איתור והתערבות טיפולית בילדים הסובלים מתפקוד לקוי או מצוקות רגשיות. במסגרת הלימודים 

שירות בלהיות יומיים  נדרשיםהסטודנטיות והסטודנטים  ,כחלק מחובת הלימודים של התוארו

. הכשרה זו נותנת )גנים ובתי ספר( ובמסגרות חינוכיות בהכשרה מעשית)שפ"ח( חינוכיהפסיכולוגי ה

ראיה אינטגרטיבית של פעילות הפסיכולוג החינוכי בתוך המערכת הבית ספרית ובמערכות 

פתחותיים, רגשיים, תהליכים התבתוך התמקדות   הסובבות אותו )משפחה, קהילה, חברה, וכו'(

ועדה המקצועית של מועצת והתכנית היישומית עומדת בדרישות של ה חברתיים. וקוגניטיביים 

הפסיכולוגים במשרד הבריאות ובסיומה ניתן להתחיל בתהליך התמחות בתחום הפסיכולוגיה 

 החינוכית.

 טיפולית-תכנית הלימודים בחטיבה היישומית
 

 קורסי חובה:

 נק"ז הקורס שם מספר הקורס שנה
 

 101-2-0139 א )שנתי(

101-2-0219 

 מערכים ניסויים א -שיטות מחקר למוסמכים

 מערכים מתאמיים ב -שיטות מחקר למוסמכים

2 

2 

 129-2-1021 א )שנתי(

129-2-1371 

 אפסיכודיאגנוסטיקה 

 בפסיכודיאגנוסטיקה 

2 

2 

 א )שנתי(

 

 

 

129-2-8501 

 

129-2-8511 

 

 א גישות דינמיות והומניסטיות-בילדיםטיפול פסיכולוגי 

 בגישות דינמיות והומניסטיות -טיפול פסיכולוגי בילדים

2 

 

2 

 

 129-2-0404 א )שנתי(

129-2-0414 

 עבודה טיפולית מודרכת )הדרכה( א

 עבודה טיפולית מודרכת )הדרכה( ב

1 

1 

 129-2-1041 א )שנתי(

129-2-1401 

 א -פרקטיקום שנה א' 

 ב -א' פרקטיקום שנה 

2 

2 

 2 פסיכולוגיה חינוכית מערכתית 129-2-0317 )סמס א'(

 א )שנתי(

 

129-2-0182 

129-2-0192 

 נושאים בסיסיים במחקר פסיכולוגי חינוכי א

 ב נושאים בסיסיים במחקר פסיכולוגי חינוכי

2 

2 

א )סמס' 

 ב'(

 2 חינוכית של בית הספר כמערכת -הערכה פסיכו 129-2-0294

 129-2-0202 (א )שנתי

129-2-0212 

 א פסיכופתולוגיה

 ב פסיכופתולוגיה

2 

2 

 129-2-1551 ב )שנתי(

129-2-1561 

 א -פרקטיקום שנה ב' 

 ב -פרקטיקום שנה ב' 

2 

2 

 129-2-0102 )שנתי( ב

 

129-2-0112 

 שיפור  בית ספר כסביבה רגשית חינוכית תיאוריה והתנסות א

 תיאוריה והתנסות ב שיפור  בית ספר כסביבה רגשית חינוכית

2 

 

2 
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 הרכב הציון הסופי לתואר
 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 :בפסיכולוגיה חינוכית  מחקרית חטיבה

מטרת החטיבה המחקרית הנה להכשיר סטודנטיות וסטודנטים בעלי אוריינטציה מחקרית אשר 

מעוניינים להמשיך במחקר פסיכולוגי בתחום החינוכי או מעוניינים לפתח את התמחותם ללימודי 

דוקטורט בתחום. במסגרת מסלול זה ניתנת הזדמנות להעמקת הידע בהיבטים מחקריים שונים 

גיה החינוכית ולפיתוח היכולות המחקריות. תכנית הלימודים בחטיבה בתחומי הפסיכולו

המחקרית תגובש בשנה הראשונה יחד עם יועצי  המסלול ותותאם באופן אישי לכל סטודנטית 

 וסטודנט. 

 

 המחקרית תכנית הלימודים בחטיבה

 הסטודנטיות והסטודנטים חייבים ללמוד  את הקורסים הבאים, בהתייעצות ובאישור המנחה 

 קורסי חובה:

 

 שנה

 

 מספר הקורס

 

 שם הקורס

 

 נק"ז

 101-2-0139 א )שנתי(

101-2-0219 

 אמערכים ניסויים  -שיטות מחקר למוסמכים

 מערכים מתאימים ב -למוסמכים מחקר שיטות

2 

2 

ב )סמס 

 ב'(

 2 אתיקה בפסיכולוגיה חינוכית 129-2-0683

 129-2-0382 ב )שנתי( 

129-2-0386 

 טיפול קוגניטיבי התנהגותי ועקרונות דיאלקטיים בילדים ונוער א

 ב טיפול קוגניטיבי התנהגותי ועקרונות דיאלקטיים בילדים ונוער

2 

 

2 

ב )סמס' 

 א'(

 2 עבודה טיפולית עם הורים 129-2-1721

 

ב )סמס'  

 א'(

 מה שרואים משם לא רואים מכאן?  129-2-0190

 נקודות מבט שונות על מע' החינוך

2 

 

 129-2-9997 ב
129-2-9998 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

ללא 
 נק"ז 

 129-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 
 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  עבודת הגמר בתום השנה 
השנייה כנדרש ,וכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

 והפקולטית

ללא 

 נק"ז

  48 סה"כ נקודות זכות לתואר  
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 שנה

 

 מספר הקורס

 

 שם הקורס

 

 נק"ז

לאחד התחומים הבאים : פילוסופיה או סוציולוגיה קורס אחד הקשור  א

 של החינוך, מנהל חברה ומדיניות החינוך, חינוך, למידה והתחדשות

4 

 8 סה"כ קורסי חובה

 

 תחומי הדעת  הבאים:  6מתוך  קורסים  4

 

חשוב להדגיש כי תכנית הלימודים בחטיבה המחקרית אינה כוללת את הקורסים המכשירים 

 יישומיים ושקורסים אלו אינם פתוחים לחטיבה.-חינוכייםפסיכולוגיות ופסיכולוגים 

 

 

 נק"ז תחומי הקורסים שנה

 4 קוגניציה,למידה א או ב

 4 מוטיבציה ורגש א או ב 

 4 פסיכולוגיה התפתחותית א או ב 

 4 הבדלים בין אישיים )ערכים, נטיות, תכונות( א או ב 

 4 תהליכים חברתיים, ארגוניים ובין תרבותיים. א או ב 

 4 שיטות מחקר איכותניות א או ב 

  

 סה"כ בקורסים מתחומי הדעת

 

16 

 

 ב-א ו 

 

 נק"ז 24נק"ז, סה"כ קורסי בחירה  24 –סה"כ קורסי חובה 

)בחירת הקורסים תעשה בהתאם לתכנית אישית שתגובש עם 

 המנחה(

 

24 

 

 

129-2-9997 

129-2-9998 

 שנה ב'

 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

 

 ללא נק"ז

129-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר 
 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  עבודת הגמר בתום 
השנה השנייה כנדרש ,וכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

 והפקולטית

 
 

 ללא נק"ז

 
 סה"כ לתואר

  
48  
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 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 התמחות בייעוץ חינוכי

מכשירה יועצות ויועצים חינוכיים לעבודה בבתי הספר ובמסגרות  התמחות בייעוץ חינוכי

חינוכיות אחרות. ההכשרה כוללת הכרת המערכת החינוכית על תפקידיה ותפקודיה, ורכישת 

המיומנויות הנדרשות למילוי תפקיד היעוץ החינוכי. מיומנויות אלה כוללות אבחון המערכת 

ות ותלמידים, מיומנויות תקשורת מסייעת ודרכי החינוכית ומרכיביה, אבחון תפקודם של תלמיד

התערבות ומחקר לצרכים יישומיים. בוגרות ובוגרי התכנית מתקבלים לעבודה בייעוץ במסגרות 

בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים, וכן במסגרות חינוך לא פורמאליות ואחרות 

מכיר בתכנית כבסיס לקבלת רישיון  חינוכית. משרד החינוך-בהן נדרשת פרספקטיבה ייעוצית

 בייעוץ חינוכי, אך מתנה את מתן הרישיון בתעודת הוראה.

 

 

 םמבנה הלימודי

ייעוצית קוהרנטית ורחבה, ומכשירה לאוריינטציה -תכנית הלימודים מבוססת על תשתית אקדמית

 נמשכת שנתיים וחצי )חמישה סמסטרים( מחקרי. התכנית-יישומית שהינה בעלת בסיס תיאורטי

 ומתנהלת בשני נתיבי לימוד:

נתיב מחקרי: בנתיב זה נדרש ללמוד קורסים במשך שנתיים וחצי, לכתוב פרויקט סיום  .א

 יישומי הכולל הערכת צרכים והתערבות, ולכתוב עבודת גמר מחקרית. 

וחצי, לכתוב פרויקט יישומי: בנתיב זה נדרש ללמוד קורסים במשך שנתיים -נתיב כללי .ב

 סיום יישומי הכולל הערכת צרכים והתערבות.

ההכשרה כוללת יומיים של לימודים עיוניים בכל שבוע, ובנוסף תצפיות ועבודת שדה מודרכת 

בהיקף של יום אחד בשבוע, בכל אחת משתי שנות ההכשרה הראשונות. בסמסטר החמישי, 

 ת אחר הצהריים. ההכשרה כוללת יום אחד של לימודים בשבוע בשעו

המבנה הכללי ודרישות הלימודים בתכנית אינם מאפשרים עבודה של למעלה מחצי משרה במהלך 

 מלאיםהשנתיים הראשונות ללימודים. במהלך שנתיים אלה, יש להקדיש ללימודים שלושה ימים 

 בשבוע. 

 

 קורסי השלמה

אקדמי במהלך התואר  מועמדות ומועמדים שלא למדו את הקורסים או קורסים דומים במוסד

הראשון ידרשו בקורסי השלמה. הצורך והיקף השלמות ייקבע על ידי וועדת הקבלה. קורסי  

 ההשלמה לא יחשבו במניין הנקודות לתואר.
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 מספר קורס

 
 שם הקורס

 
 מס שעות

129-1-1031 

129-1-1921 

 מבוא לפסיכולוגיה במערכת החינוך א

 מבוא לפסיכולוגיה במערכת החינוך ב

3 
3 

 
129-1-1021 

129-1-1721 

 מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה א

 מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה ב

3 
3 

 3 מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך 129-1-0102
 

 3 מחקר חינוכי בשיטות כמותיות 129-1-2881
 

129-1-3491 

129-1-2221 

 פסיכולוגיה התפתחותית א

 התפתחותית ב פסיכולוגיה

 או

2 
2 

129-1-1961 

129-1-3481 

 פסיכולוגיה של האישיות א

 פסיכולוגיה של האישיות ב

2 

2 
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 תכנית הלימודים במסלול ייעוץ חינוכי

  שנה

 מספר הקורס

 

 שם הקורס

 נק"ז 

 נתיב מחקרי

 נק"ז

 נתיב כללי

 129-2-4431 א

129-2-7251 

 כלי הערכה ליועץ שנה א'
 )שנתי(

4 4 

 129-2-4521 א

129-2-4921 

 עבודה מודרכת בשדה שנה א'
 )שנתי(

4 4 

 129-2-8991 ב

129-2-9011 

 כלי הערכה ליועץ שנה ב'
 )שנתי(

4 4 

 129-2-7741 ב

129-2-7751 

 עבודה מודרכת בשדה שנה ב'
 )שנתי(

4 4 

סמסטר 

 חמישי

 מתיאוריה לפרקטיקה 129-2-0167
 

4 4 

 129-2-0241 א או ב
129-2-0101 

מתודולוגיה מחקרית איכותנית 
 )שנתי(

 

4 4 

 א או ב
 )שנתי(

129-2-2201 
129-2-2211 

 מתודולוגיה מחקרית כמותית
 

4 - 

מה שרואים משם לא רואים  129-2-0190 ב
מכאן? נקודות מבט שונות על 

 מערכת החינוך
 

2 2 

 *סה"כ קורסי חובה קבועים                                                                      
 * קורסי חובה מקצועיים משתנים 

30 
12 

26 
12 

 18 6 סה"כ קורסי בחירה  א או ב
 

 129-2-9993 ב
129-2-9994 

 עבודת גמר )סמסטר א'(
 עבודת גמר )סמסטר ב'(

4 
4 

 
- 

 
 129-2-7777 

 
 

 **כתיבת עבודת גמר 
 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  *
יגישו את  עבודת הגמר בתום השנה 
השנייה כנדרש ,וכפוף לאישור ועדות 
 המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 - ללא נק"ז

 סה"כ לתואר 
 

56  56  

 

*בנוסף לקורסי החובה המצוינים כאן, הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו קורסי חובה המשתנים 

חינוכית כגון קיום מפגש ייעוצי,  –משנה לשנה והעוסקים במיומנויות בסיסיות בעבודה ייעוצית 

אישי, הנחיית צוות ודינאמיקה קבוצתית, והתמודדות עם קשיים רגשיים -ניהול מפגש בין

חינוכית. בנוסף ילמדו  -אצל ילדים ומבוגרים ובתכנים מרכזיים בעבודה הייעוצית והתנהגותיים

 קורסי בחירה מהקורסים המוצעים לתואר שני במחלקה.

 פורטפוליו

בהתמחות ביעוץ חינוכי נדרשים הסטודנטיות והסטודנטים לקיים פורטפוליו אשר יסייע בארגון 

 רתי, ויצירת אינטגרציה.הידע הנלמד בתכנית תוך עיבוד רפלקטיבי וביקו
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 התנסות מודרכת בשדה ועבודה מעשית

התנסות בשדה במסגרת התכנית תהיה בהיקף של יום בשבוע בשנה הראשונה והשנייה. העבודה 

הספר או ארגונים חינוכיים אחרים, תוך הדרכה צמודה של יועץ מומחה -תעשה במסגרת בתי

 הספר בו הם עובדים(. -הדרישה הזאת בבית ספר לא רשאים למלא את-)סטודנטים העובדים בבית

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 נתיב כללי: 

 75% קורסים

 25% בחינת גמר

 נתיב מחקרי:

 50% קורסים 

 50% עבודת גמר

 

 

 

 התמחות במנהל, חברה ומדיניות החינוך

נתונה ללחצים  מערכת החינוך היא המערכת האזרחית הגדולה והמורכבת ביותר במדינה, וככזו

והשפעות רבות מבעלי עניין ושותפים בתוכה ומחוצה לה, בארץ ובחו"ל. בנוסף, מערכת החינוך 

משקפת את המתרחש בחברה כולה. מטרת התוכנית היא לחשוף את הלומדות והלומדים באופן 

ביקורתי לכוחות ולאילוצים בתוכם פועלת מערכת החינוך, לאתגרים העומדים בפני המערכת, 

לופות אפשריות, ולגישות חדשניות. בתוך מורכבות וריבוי הנושאים הקשורים בתחום זה, לח

מציעה התוכנית מעבר להתמחות הכללית גם שני אשכולות: אשכול של סוציולוגיה של החינוך, 

ואשכול של פיתוח וייעוץ ארגוני בחינוך, כפי שמפורט בהמשך. אשכולות אלו, כמו התכנית כולה, 

ח בקרב הסטודנטיות והסטודנטים הבנה תיאורטית רחבה יחד עם יכולת יישום מיועדים לפת

 ובחינה של מציאות היום יום במוסדות החינוך, ואף התנסות בשיפור וחדשנות.

 

 תכנית הלימודים

וקורסי  בתכנית שני נתיבים, כללי ומחקרי, מבוססים על קורסי חובה, קורסי ליבה של התכנית

בחירה מתוך מאגר משתנה של קורסים של התכנית ושל תכניות אחרות, כאשר בתכנית כולה ובכל 

נקודות זכות  8אשכול, נדרש מבנה שונה של קורסי חובה, כמפורט בהמשך. בנוסף, ניתן לקחת עד 

 של  קורסי בחירה מחוץ למסלול, באישור ראש המסלול. 

 

 קורסי השלמה

רי רקע אקדמי חיוני לתכנית ידרשו בהשלמות בהתאם ועל פי החלטת מועמדות ומועמדים חס

ועדת הקבלה. לימודים אלה לא יחושבו במניין הנקודות בתואר. קורסי השלמה יהיו מבין 

 הקורסים הבאים:
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 קורסי חובה בשני נתיבי הלימוד    

 שנה

 

מספר 

 הקורס

 

 שם הקורס

נק"ז 

בנתיב 

 הכללי

 נק"ז

בנתיב 

 המחקרי

 א 

 )סמס ב'(

 2 2 תיאוריות בסיסיות במנהל החינוך 129-2-0017

 

 א 

 )סמס א'(

 2 2 מדיניות חינוכית 129-2-0084

 

 129-2-0241 א )שנתי(

129-2-0101 

 מתודולוגיה מחקרית איכותנית א

 מתודולוגיה מחקרית איכותנית ב

2 

2 

2 

2 

 129-2-2201 ב )שנתי(

129-2-2211 

 מתודולוגיה מחקרית כמותית א

 כמותית ב מחקרית מתודולוגיה

- 

 

2 

2 

 129-2-9331 ב )שנתי(

129-2-9341 

 כלכלת החינוך א

 כלכלת החינוך ב

2 

2 

2 

2 

 ב )שנתי(

 

 

 ב )שנתי(

129-2-7101 

129-2-7111 

 

129-2-0220 

129-2-0230 

פרויקט  -רפורמות ושינוי בחינוך

 גמר א

פרויקט  -רפורמות ושינוי בחינוך

 גמר ב

 או 

 פרויקט גמר א-ייעוץ ארגוני בחינוך

 פרויקט גמר ב-ייעוץ ארגוני בחינוך

3 

3 

 

2 

2 

- 

 129-2-0642 ב )שנתי(

129-20652 

 פרקטיקום בייעוץ ארגוני א  

 פרקטיקום בייעוץ ארגוני ב

2 

2 
- 

 מה שרואים משם לא רואים מכאן? 129-2-0190 ב )סמס א'(

נקודות מבט שונות על מערכת 

 החינוך

2 2 

 מס שעות שם הקורס מספר קורס
 

129-1-2371 

129-1-2381 

 מבוא לסוציולוגיה של החינוך א 

 החינוך במבוא לסוציולוגיה של 

3 

3 

129-1-1021 
 

129-1-1721 

 מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה א
 

 מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה ב

3 
 
3 

 3 מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך 129-1-0102
 

 3 מחקר חינוכי בשיטות כמותיות 129-1-2881
 

129-1-0140 
 

129-1-1402 

 סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה א מערכת החינוך בישראל:
 

 ב מפנה ונקודות מרכזיות סוגיות: בישראל החינוך מערכת

2 
 
2 
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 שנה

 

מספר 

 הקורס

 

 שם הקורס

נק"ז 

בנתיב 

 הכללי

 נק"ז

בנתיב 

 המחקרי

 129-2-9991 ב )שנתי(

129-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

- 

- 

3 

3 

 - 0 בחינת גמר - ב )סמס ב'(

 129-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר
 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  
יגישו את  עבודת הגמר בתום השנה 
השנייה כנדרש וכפוף לאישור ועדות 
 המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז -

  18 20/22 סה"כ קורסי חובה  

  14 16/18 סה"כ קורסי בחירה  

 נק"ז 38 נק"ז 38 סה"כ לתואר  

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 נתיב כללי

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 נתיב מחקרי 

 50% קורסים 

 50% עבודת גמר

 

 

 *סוציולוגיה של החינוךאשכול -מנהל חברה ומדיניות החינוך 

ובוגרי ההתמחות יקבלו *אשכול לימודים בתוך התמחות 'מנהל, חברה ומדיניות החינוך'. בוגרות 

אישור זכאות ותעודת מוסמך במנהל, חברה ומדיניות החינוך. השיוך לאשכול יבוא לידי ביטוי 

 בבחירת קורסים המשויכים אליו והם יופיעו בגיליון הציונים.

 רקע

מדוע קיימים פערים חברתיים בחינוך וכיצד הם באים לידי ביטוי? מדוע מערכת החינוך והתקשורת 

נ"ל? מדוע מנהלי בתי ספר מודאגים מבחינות המיצ"ב? כיצד מערכת יבמבחני הישגים ב עסוקות

אילו סוגיות  עםהחינוך מעצבת את האזרחים העתידיים? כיצד היא מחנכת לתרבות ישראלית? 

תרבותית? והאם היא נותנת מענה לכל הקבוצות -מתמודדת מערכת חינוך ציבורית בחברה רב

 ניות בישראל?החברתיות, תרבותיות ואת
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 . מגמה זואלו הן מקצת השאלות שיעמדו בבסיס 

 רחבים חברתיים תהליכים ביטוי לידי באים בא וייחודית חשובה, מעניינת זירה הינו החינוך

, חברתיים, כלכליים תהליכים להבין בה ללומדים הזדמנות מספקת זו מגמה. יותר ועמוקים

 החינוכי השדה של הפריזמה דרך, הגלובלי בעידן המדינה את המאפיינים ופוליטיים תרבותיים

 מערכת על משפיעים אלו תהליכים בו האופן על דגש שמה זו תכנית כן כמו. בפרט ובישראל בכלל

, החינוך מערכת בין המשתנים הגומלין ביחסי התוכנית עוסקת במיוחד. החינוכית והעשייה החינוך

 . החינוך במערכת האחרונה של וגדל ההולך ובתפקידה האזרחית והחברה המדינה

 

 

 

 :מטרות

 .פיתוח ראיה ביקורתית המתבססת על הבנה תיאורטית סוציולוגית עמוקה •

 ם, חברתיים,יפיתוח ראיה רחבה על מערכת החינוך הנטועה בהבנת ההקשרים הכלכלי •

 .מדיניותה ופוליטיים בהם פועלת מערכת החינוך הישראלית ובהם מתעצבת

 

יכולות  פיתוח –חינוכיים בישראל בהקשרם הגלובלי ותהליכים כיתהבנת המדיניות החינו •

 .להתבוננות השוואתית

בחינה של מדיניות ופרקטיקות חינוכיות דרך ישומן של תיאוריות סוציולוגיות ביקורתיות  •

 .תרבותיות, לאומיות, הגירה ועוד-ותוך דגש על סוגיות כגון: מגדר, רב

 :קהל  יעד

האזרחית,  והחברה המדינה, החינוך מערכת בין הגומלין ביחסי המתעניינים מועמדות ומועמדים

, החינוך במשרד מדיניות כמעצבי, כחוקרים החינוך ומדיניות החינוך מערכת על להשפיע השואפים

 . פורמאלי הבלתי החינוך באמצעות או, מקומיות ברשויות

 : הלימודים במגמה זו מופנים אל

 החברה. ומדעי חינוך בוגריסטודנטיות וסטודנטים  •

 . וחברה חינוך של שאלות סביב במחקר לעסוק המעוניינים סטודנטיות וסטודנטים  •

 מחקרי. באפיק להתמקצע המעוניינים החברה ומדעי לאזרחות מורות ומורים •

  פורמאלי. הבלתי ובחינוך השלישי המגזר של חינוכיות בעמותות עובדות ועובדים •

 קורסי השלמה

מועמדות ומועמדים חסרי רקע אקדמי חיוני לתכנית ידרשו בהשלמות בהתאם ועל פי החלטת 

ועדת הקבלה. לימודים אלה לא יחושבו במניין הנקודות בתואר. קורסי השלמה יהיו מבין 

  הקורסים הבאים:
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 סוציולוגיה של החינוךאשכול  -במנהל חברה ומדיניות החינוך  תכנית הלימודים

 שנה

 

 מספר הקורס

 

 שם הקורס

 נק"ז 

נתיב 

 כללי

 נק"ז

נתיב 

 מחקרי

 129-2-0502 א )שנתי(

129-2-0512 

תיאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של 
 החינוך א 

תיאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של 
 החינוך ב

 

2 

2 

2 

2 

 2 2 מדיניות חינוכית 129-2-0084 א )סמס א'(

 129-2-0241 א )שנתי(

129-2-0101 

 מתודולוגיה מחקרית איכותנית א

 מתודולוגיה מחקרית איכותנית ב

2 

2 

2 

2 

 129-2-2201 ב' )שנתי(

129-2-0101 

 מתודולוגיה מחקרית כמותית א

 כמותית ב מחקרית מתודולוגיה

- 2 

2 

 129-2-9331 ב' )שנתי(

129-2-9341 

 כלכלת החינוך א

 כלכלת החינוך ב

2 

2 

2 

2 

 - 3 פרויקט גמר א -רפורמות ושינוי בחינוך 129-2-7101 ב' )שנתי(

 

 מס שעות שם הקורס 
 

129-1-2371 
 

129-1-2381 

 מבוא לסוציולוגיה של החינוך א
 

 מבוא לסוציולוגיה של החינוך ב

3 
 

3 
129-1-1021 

 
129-1-1721 

 מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה א
 

 מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה ב

3 
 
3 

 3 מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך 129-1-0102
 

 3 מחקר חינוכי בשיטות כמותיות 129-1-2881
 

129-1-0140 
 

129-1-1402 

 מערכת החינוך בישראל: סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה א
 

 ב מפנה ונקודות מרכזיות סוגיות: בישראל החינוך מערכת

2 
 
2 
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 שנה

 

 מספר הקורס

 

 שם הקורס

 נק"ז 

נתיב 

 כללי

 נק"ז

נתיב 

 מחקרי

 

 

 ב )שנתי(

129-2-7111 

 

129-2-0220 

129-2-0230 

 פרויקט גמר ב -רפורמות ושינוי בחינוך

 או 

 פרויקט גמר א-ייעוץ ארגוני בחינוך

 פרויקט גמר ב-ייעוץ ארגוני בחינוך

3 

 

2 

2 

 - 2 פרקטיקום בייעוץ ארגוני - ב )סמס א'(

 

 - 2 פרקטיקום מתקדם בייעוץ ארגוני - ב )סמס ב'(

 

מה שרואים משם לא רואים מכאן?  129-2-0190 ב )סמס א'(

 נקודות מבט שונות על מערכת החינוך

2 2 

 129-2-9991 ב )שנתי(

129-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

- 

 

3 

3 

  0 בחינת גמר - ב )סמס ב'(

 129-2-7777 

 

 כתיבת עבודת גמר *
*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  

עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף 
 לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז -

 20  22/24 סה"כ קורסי חובה  

 12 14/16 סה"כ קורסי בחירה  

 38  38 סה"כ לתואר  

 

 *אשכול פיתוח וייעוץ ארגוני בחינוך-החינוך מנהל חברה ומדיניות 

*אשכול לימודים בתוך התמחות 'מנהל, חברה ומדיניות החינוך'. בוגרות ובוגרי ההתמחות יקבלו 

אישור זכאות ותעודת מוסמך במנהל, חברה ומדיניות החינוך. השיוך לאשכול יבוא לידי ביטוי 

 יונים:בבחירת קורסים המשויכים אליו ויופיעו בגיליון הצ

 רקע

איכות בתי הספר מטרידה מקבלי החלטות, צוותי חינוך ואת הציבור הרחב. בעשורים האחרונים 

מושקעים משאבים רבים בשיפור בתי הספר, ובעקבותיהם נכנסים לארגוני חינוך יועצים ארגוניים. 

צריכים אך לארגונים אלו בכלל, ולבתי הספר בפרט, מאפיינים ייחודיים, שהיועצים הארגוניים 

להכיר כדי לפעול באופן אפקטיבי. האשכול לפיתוח וייעוץ ארגוני בחינוך מיועד לפתח תשתית 

תיאורטית ויישומית ייעודית לארגוני חינוך, כדי לשפר את ההתערבויות ומאמצי השינוי בבתי 

 הספר.
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 קהל יעד

צוותי חינוך, מנהלות ומנהלים, יועצות ויועצים הרוצים להבין את המבנה הארגוני הייחודי של 

ארגוני חינוך, את האילוצים והאתגרים העומדים בפני תהליכי שינוי ושיפור, פרקטיקות ושיטות 

 לשיפור בתי ספר, והיכרות מעמידה עם עצמם כמובילי וסוכני שינוי. ובמיוחד:

 ניינים לפתח הבנה תיאורטית מיומנויות מעשיות של ייעוץ ארגוני.צוותי חינוך המעו •

מנהלות ומנהלים ובעלי תפקידי הובלה וריכוז השואפים להבין כיצד לצרוך ולעבוד עם  •

 יועצים ארגוניים.

סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בעלי רקע בסוציולוגיה וארגונים המעוניינים בהעמקה  •

 בתחום.

 

 תכנית הלימודים

מודים באשכול פיתוח וייעוץ ארגוני מתקיימים בנתיב הכללי בלבד, ומחייבים פרויקט גמר הלי

בנושא, כמו גם קורסי הפרקטיקום בייעוץ ארגוני ותיאוריות בסיסיות במנהל החינוך. יחד עם זאת, 

פרויקט הגמר בנתיב הכללי )יחד עם הפרקטיקום( פתוח גם לבחירת הסטודנטיות והסטודנטים 

 למידה והתחדשות בנתיב הכללי.מחינוך, 

 

 
 אשכול פיתוח וייעוץ ארגוני בחינוך –תכנית הלימודים במנהל חברה ומדיניות החינוך 

  שנה

 מספר הקורס

 

 שם הקורס

נקודות 

 זכות

 נתיב כללי

 129-2-0220 ב )שנתי(

129-2-0230 

 פרויקט גמר א-ייעוץ ארגוני בחינוך

 פרויקט גמר ב-ייעוץ ארגוני בחינוך

2 

2 

 129-2-0642 ב )שנתי(

129-2-0652 

 פרקטיקום בייעוץ ארגוני א

 פרקטיקום בייעוץ ארגוני ב

2 

2 

 2 תיאוריות בסיסיות במנהל החינוך 129-2-0017 א )סמס ב'(

 2 מדיניות חינוכית 129-2-0084 א )סמס א'(

 129-2-0241 א )סמס א'(

129-2-0101 

 מתודולוגיה מחקרית איכותנית א

 מחקרית איכותנית ב מתודולוגיה

2 

2 

 129-2-9331 ב )שנתי(

129-2-9341 

 כלכלת החינוך א

 כלכלת החינוך ב

2 

2 

 מה שרואים משם לא רואים מכאן?  129-2-0190 ב )סמס א'(

 נקודות מבט שונות על מערכת החינוך

2 

 0 בחינת גמר  ב )סמס ב'(

  22 סה"כ קורסי חובה  

 16 בתכנית ובתוכניות אחרות סה"כ קורסי בחירה מקורסים  

  38 סה"כ לתואר  
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 התמחות בחינוך, למידה והתחדשות

טכנולוגיות, בתפיסות של למידה אפשרויות השינויים מרחיקי לכת בחברה, במטרות החינוך, ב

התחדשות, הן של מערכת החינוך והן של ביוצרים צורך ם של העוסקים/ות בחינוך ובתפקיד

התכנית בוחנת את המתח שבין הצורך לקדם את הפעילות החינוכית בתוך יחידים הפועלים בה. ה

המערכת הקיימת לבין הצורך לערוך בה שינויים יסודיים. התכנית מכשירה מומחיות ומומחים 

במנהיגות פדגוגית, הוראה, הדרכה ולמידה תוך דגש על חדשנות פדגוגית, ביסוס מחקרי, והובלת 

 יות פורמליות ובלתי פורמליות.תהליכי התחדשות במסגרות חינוכ

 
 

 יעדים

מקצועית כאנשי ונשות חינוך וכחוקרות וחוקרים בעלי השקפת עולם -התפתחות אישית •

 ביקורתית כלפי העשייה החינוכית-ערכית, הבנה מקצועית רחבה, וגישה רפלקטיבית

 פיתוח הסתכלות ביקורתית על מערכת החינוך ברמותיה השונות )כולל ברמת הכיתה(  •

 והלמידה  לשיפור ההוראהתרומה ו צוותי חינוךתהליכי למידה של  בהובלתהשתתפות  •

 פורמליות-ובמסגרות חינוך בלתי הספר-בבית

 

 הזדמנויות התפתחות לבוגרות ולבוגרי התכנית

 והעמקת הזהות המקצועית האישית השבחת ההוראה   •

מפתחות הערכה, רכזות ורכזי , יםפדגוגירכזות ורכזים ספר כגון -תפקידי מנהיגות בבתי  •

 תכניות לימודים וכיו"בומפתחי 

חינוך אחרים במערכת החינוך  מורות ומורים וצוותיהדרכה והנחיה של הכשרה, תפקידי  •

 הפורמלית והבלתי פורמלית

  תפקידים במכללות ובאוניברסיטאותלהשתלבות במחקר ובפתיחת אפשרויות   •

 

ני לתכנית יחויבו בהשלמות בהתאם ועל פי החלטת ועדת מועמדות ומועמדים חסרי רקע אקדמי חיו

 הקבלה. לימודים אלה לא יחושבו במניין נקודות הזכות של לימודי התואר השני. 

  קורסי השלמה יהיו מבין הקורסים הבאים:

 מס שעות שם הקורס מספר קורס סמסטר

 

 א

 ב

 

 א

 ב

129-1-2251 

129-1-2261 

 

129-1-2371 

129-1-2381 

 א -למחשבת החינוך מבוא 

 ב -מבוא למחשבת החינוך 

 או

 א -מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

 ב -מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

3 

3 

 

3 

3 
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 מס שעות שם הקורס מספר קורס סמסטר

 

 א

 ב

 

 א

 ב

129-1-1031 

129-1-1921 

 

129-1-3361 

129-1-3371 

 א -מבוא לפסיכולוגיה חינוכית 

 ב -מבוא לפסיכולוגיה חינוכית 

 או

 א -קוגניציה בחינוך 

 ב -קוגניציה בחינוך 

3 

3 

 

3 

3 

 א

 ב

129-1-1021 

129-1-1721 

 א -מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה 

 ב -מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה 

3 

3 

 3 מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך 129-1-0102 ב

 3 מחקר חינוכי בשיטות כמותיות 129-1-2881 א

 א

 ב

129-1-0278 

129-1-0288 

 סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר א

 סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר  ב

2 

2 

 
 

 תכנית הלימודים

הלימודים בשני הנתיבים, כללי ומחקרי, מבוססים על קורסי חובה, קורסי ליבה )מתוכם יש לבחור 

 התכנית ושל תכניות אחרות. נק"ז( וקורסי בחירה מתוך מאגר משתנה של קורסים של  10

 
 שנה

 
מספר 
 הקורס

 
 שם הקורס

מספר נקודות 
 זכות

לנתיב 
 המחקרי

מספר 
נקודות 

 זכות
לנתיב 
 הכללי

 א או ב

 )שנתי(

129-2-0241 

129-2-0101 

 א מתודולוגיה מחקרית איכותנית 

 במתודולוגיה מחקרית איכותנית 

2 

2 

2 

2 

 א או ב

 )שנתי(

129-2-2201 

129-2-2211 

 אמתודולוגיה מחקרית כמותית 

 ב מתודולוגיה מחקרית כמותית

2 

2 

- 

 

 ב )שנתי(

 

 

 ב )שנתי(

129-2-7101 

129-2-7111 

 

129-2-0220 

129-2-0230 

 פרויקט גמר א -רפורמות ושינוי בחינוך

 פרויקט גמר ב -רפורמות ושינוי בחינוך

 או 

 פרויקט גמר א-*ייעוץ ארגוני בחינוך

 פרויקט גמר ב-בחינוך*ייעוץ ארגוני 

- 

 

 

- 

3 

3 

 

2 

2 

 129-2-0642 ב )שנתי(

127-2-0652 

 *פרקטיקום בייעוץ ארגוני א

 *פרקטיקום בייעוץ ארגוני ב

- 2 

2 

 2 2 למידה והוראה –סמינר מסלול  129-2-0681 א )סמס א'(

 מה שרואים משם לא רואים מכאן? 129-2-0190 ב )סמס א'(

 החינוך נקודות מבט שונות על מערכת

2 2 

 בחינת גמר  ב )סמס ב'(

 )מחקר והערכה בחינוך(

- 0 
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 :להלן פירוט קורסי החובה בשני נתיבי הלימוד

מפרויקט גמר בייעוץ ארגוני בחינוך. סטודנטיות וסטודנטים הלומדים קורסים *קורסי חובה כחלק 

 נק"ז(. 12נק"ז בחירה )ולא  10נק"ז( ובנוסף  14נק"ז קורסי חובה )ולא  16אלו יצטרכו ללמוד 

 בקורסי הבחירה. כנק"זייספרו  10"ז בקורסי הליבה. הנקודות מעל קנ 10-מותר ללמוד יותר מ**

 
 ופיים לתואר:הרכב הציונים הס

 נתיב כללי 

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 נתיב מחקרי 

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

 bgu.ac.il@aida , 6461865-08איידה אלטרס סבן, 

 ךהמחלקה לחינו: אתר המחלקה

 

 

 

 

 בפוליטיקה וממשל ימודים לתואר שניל

 (138-2)סימן מחשב  

 

 129-2-9995 ב )שנתי(

129-2-9996 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

3 

3 
- 

 129-2-7777 

 

 **כתיבת עבודת גמר *
 

רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו ***
, את  עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש

וכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 
 והפקולטית

 ללא נק"ז

- 

 16או  14* 18 קורסי חובה  

 10** 10** בחירה מתוך קורסי הליבה של התכנית  

 12או  10* 8 קורסי בחירה מכל התכניות  

 
 

 סה"כ לתואר 

 

36  36  

mailto:aida@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/default.aspx
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התכנית לתואר שני במחלקה לפוליטיקה וממשל עוסקת בבחינה השינויים המתחוללים במדינה 

יתוח המשמעות המשתנה של אזרחות, ריבונות, תחומית ובנ-ובחברה האזרחית מנקודת מבט בין

לאומיות וגבולות ושל הכוחות המקומיים והגלובליים המשפיעים עליהם. בנוסף, המחלקה מקיימת 

שיתוף פעולה הדוק עם המרכז ללימודי אפריקה והמרכז לחקר החברה והפוליטיקה האירופאיים, 

לתואר שני בפוליטיקה וממשל  ומאפשרת תכניות לימודים ממוקדות בתחומים אלו. התכנית

מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדע המדינה ובתחומים נוספים במדעי החברה והרוח המעוניינים 

 להעמיק ולחקור את הפוליטיקה המקומית והעולמית ולצבור ידע חדש.

בנתיב מחקרי ובנתיב הכללי )עיוני(  –המחלקה מציעה שתי תכניות לימודים ייחודיות לתואר שני 

השמות את הדגש על גישות תיאורטיות ועל סוגיות ותחומי מחקר העומדים בחזית הידע האקדמי 

העכשווי. סגל המחלקה מתמחה בתחומים המקובלים של מדע המדינה והלימודים הבינלאומיים 

לוגיה, התרבות, הכלכלה, אך גם בתחומים המצויים על קווי התפר שבין הפוליטיקה לבין הסוציו

הגיאוגרפיה וההיסטוריה. באמצעות הקנייה מובנת של רקע לימודי נרחב במגוון ענפי ידע רלוונטיים 

ושל מיומנויות מחקריות, המחלקה חותרת להכשיר תלמידי ותלמידות מחקר שיוכלו להרים 

 תרומה אינטלקטואלית מקורית לתחומים השונים של הלימודים הפוליטיים. 

 משך הלימודים

 משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים. 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. לשיפוט עד תום השנה 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

 

לימודים לקראת תואר  :רחובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמ

 מוסמך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי
 

 קורסי השלמה
יקבעו  על ידי ועדת הקבלה של המחלקה בהתאם לרקע האקדמי הקודם של המועמדות 

 והמועמדים.
 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 א
 

138.2.0050 
138.2.0060 

 4 יסודות המחקר הפוליטי: שאלות וכלים 

 138.2.0132 א או ב
138.2.0142 

 4 תיאוריות חברתיות ופוליטיות: כלים לניתוח עכשווי
 

 2 סוגיות מתקדמות בפוליטיקה וחברה בישראל 138.2.0103 א או ב

 א
 )סמס' ב'(

102.2.0017 
 

 למחקר איכותני גישות
 

2 
 

 12 סה"כ קורסי חובה
 

 :קורסי בחירה ב-א ו
 באחד מהם תכתב עבודת סמינר

14 

 138-2-9991 ב
138-2-9992 

 )סמסטר א'( עבודת גמר
 )סמסטר ב'( עבודת גמר

5 
5 

 
 138-2-7777 

 
 *כתיבת עבודת גמר 

 
רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  עבודת הגמר *

וכפוף לאישור ועדות , השנייה כנדרשבתום השנה 
 המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 
 סה"כ לתואר

 
 נק"ז 36

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 קורסי השלמה

 והמועמדים.יקבעו על ידי ועדת הקבלה של המחלקה בהתאם לרקע האקדמי הקודם של המועמדות 

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 138.2.0034 א או ב
138.2.0044 

 4 כלים לניתוח עכשווי: תיאוריות חברתיות ופוליטיות

 2 סוגיות מתקדמות בפוליטיקה וחברה בישראל 138.2.0103 א או ב

  6 סה"כ קורסי חובה 

 קורסי בחירה:   ב-ו א
 סמינרבשניים מהם תכתבנה עבודות 

 

30 

 ללא נק"ז בחינת גמר  ב

 
 סה"כ לתואר

 
 נק"ז 36
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 בחינת גמר

בחינת גמר מתקיימת בתום השנה השנייה, לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר בציון 

לפחות בקורסים. השתתפות בבחינת הגמר בתיאום ובאישור המחלקה. ציון עובר  75ממוצע של 

 .75בבחינה 

 : הסופי לתוארהרכב הציון 

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 

  ,ansegal@bgu.ac.il, 6477767-08 ענת סגל :לפרטים נוספים

 המחלקה לפוליטיקה וממשל  אתר המחלקה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לימודים לתואר שני בכלכלה 

 (142-2)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים:

mailto:ansegal@bgu.ac.il
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 בתואר שנרכש והמעשי התיאורטי הידע את להעמיק נועדה בכלכלה הלימודים לתואר שני תכנית

 בכירים מקצועיים תפקידים לאיוש הכלים את להקנות לבוגרות ובוגרי התכנית כדי הראשון,

 .מתקדמים מחקר ללימודי בכך את המעוניינים ולהכשיר והציבורי העסקי במגזר

 נתיבי הלימוד:

  וכללי. מחקרי לימוד: נתיבי הלימודים במחלקה מתקיימים בשני

 לימודים המשך ושוקלים בכיוון עיוני לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים מיועד המחקרי הנתיב

והתקדמות  גבוהים, אקדמיים בהישגים שלישי. המשך לימודים בנתיב המחקרי מותנה לתואר

 ידע לרכוש לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים מיועד הכללי הנתיב משביעת רצון במחקר.

 בכירים בתחום כלכליים תפקידים לאיוש כבסיס השונים הכלכלה בענפי יותר ורחב מעמיק

 .והציבורי העסקי הסקטור

 משך הלימודים

 משך הלימודים הוא שנתיים. 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר 

 בתום השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

 וקבת. לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה הע

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

 יום הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני הותאמה ללמידה של יום אחד בשבוע לטובת הסטודנטיות 

המתמטיקה לתואר שני )שיטות מתמטיות בכלכלה ומתמטיקה והסטודנטים שסיימו את קורסי 

לכלכנים א'(. מי שנדרשים להשלים את קורסי המתמטיקה יכולים לרכז את הלימודים ליומיים 

 בשבוע, בסמסטר בו נלמדים קורסים אלו. לאחר מכן, ניתן לרכז את הלימודים ליום אחד בשבוע.

 

  :ולתקנון עבודת גמרחובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים 

 לימודים לקראת תואר מוסמך

  

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf


354 

 

 תשלמוה

בכלכלה אך בתחומים כמותיים בלבד רשאים להגיש  שאינו ראשון תואר בעלי מועמדות ומועמדים

 השלמות. להם תכנית תקבע לתכנית, מתאימים הם כי וועדת הקבלה תמצא מועמדות. במידה

להתקבל  רשאים הם האם הקבלה של התואר השני ועדת תקבע ההשלמות, שנת של סיומה לאחר

תורת : את המקצועות הבאים כוללת טיפוסית השלמות שנת לימודי התואר שני במחלקה.

 לכלכלנים א'.מתמטיקה  ב', מבוא לאקונומטריקה,-ב', מאקרו א' ו-המחירים א' ו

 תוכנית השלמות

 מס שעות שם הקורס מספר קורס

 3 *מתמטיקה לכלכלנים א' 142-1-3151

142-1-1031 

142-1-1041 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

 )שיעור ותרגול( 4

 )שיעור ותרגול( 4

142-1-1051 

142-1-1551 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

 )שיעור ותרגול( 4

 ותרגול()שיעור  4

 )שיעור ותרגול( 4 מבוא לאקונומטריקה 142-1-1081

 

 

מועמדות ומועמדים שלא למדו במסגרת לימודי התואר הראשון את הקורס מתמטיקה לכלכלנים 

הקורס אינו מזכה  א' ילמדו את הקורס במהלך לימודי התואר השני, בסמסטר הראשון בלבד.

מי שהתקבלו ללימודי  המחלקה רשאית לקבוע קורסי השלמה נוספים. בנקודות זכות בתואר השני.

או  85השלמה נדרשים לסיים את קורסי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה בממוצע של 

 החלטת הוועדה המחלקתית. ל פיבממוצע אחר ע

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי 

 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 מיקרו -*תיאוריה כלכלית  142-2-5021 א

 3 מאקרו -תיאוריה כלכלית  142-2-5101 א

 3 1אקונומטריקה  142-2-5011 א

 142-2-6140 ב

 

142-2-0321 

 

142-2-5091 

 כלכלית ב'-**תיאוריה מיקרו

 או

 ב' כלכלית-מאקרו **תיאוריה

 או

 2**אקונומטריקה 

 

 **יש ללמוד קורס אחד לפי תחום המחקר

3 

3 

3 

 3 בכלכלה סדנת מ"א  142-2-0089 א

 142-2-0030 א

142-2-0040 

 סמינר מחלקתי א'

 סמינר מחלקתי ב'

- 

- 
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 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

  15 סה"כ קורסי חובה  

 15 קורסי בחירה 5  ב-א ו           

 142-2-9991 ב

142-2-9992 

 עבודת גמר )סמסטר א'(

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

3 

3 

 142-2-7777 

 

 כתיבת עבודת גמר ***

***נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם 

לא תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר 

החמישי, בכפוף לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר  

 מתמטיקה לכלכלנים א' ושיטות מתמטיות -*תנאי קדם )אפשרי גם לימוד במקביל( 

 

 גמרעבודת 

 מנחים העבודה הסדנאות. את אחת במסגרת ותוצג משמעותי מחקרי חיבור תהווה הגמר עבודת

חברות וחברי סגל מן המניין בדרגת מרצה ומעלה מהמחלקה או מחוצה לה. על הסטודנטיות 

והסטודנטים לקבוע מנחה לעבודה ולהגיש את הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודים. 

 לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים. עבודת הגמר תוגש

עם סיום תהליך שיפוט עבודת הגמר תתקיים בחינת הגנה על העבודה בעל פה בפני  - בחינת גמר

 לפחות. 75שופטי העבודה. ציון עובר בבחינה הינו 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 40% עבודת גמר

 10% בחינת גמר )הגנה(

 

 בנתיב הכלליתכנית הלימודים 

ודות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 זכות 

 3 מיקרו -כלכלית  תיאוריה 142-2-5021 א

 3 מאקרו -תיאוריה כלכלית  142-2-5101 א

 3 1אקונומטריקה  142-2-5011 א

 סדנת מ"א בכלכלה 142-2-0089 א

 

3 
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ודות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 זכות 

 

 ב

142-2-6140 

 

142-2-0321 

 

142-2-5091 

 כלכלית ב'-*תיאוריה מיקרו

 או

 ב' כלכלית-מאקרו *תיאוריה

 או

 2*אקונומטריקה 

 

*יש ללמוד קורס אחד לפי תחום 

 המחקר

3 

 

3 

 

3 

  15  סה"כ קורסי חובה  

  18  קורסי בחירה 6 ב-א ו

 ב

 )סמסטר א(

 3 סמינר  מ"א** 142-2-7041

 

 נק"ז 36   סה"כ לתואר

 הינו בסמסטר הראשון של השנה השנייה בלבד. **הרישום לסמינר המ"א

 

 בחינת גמר

על הסטודנטיות והסטודנטים להבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים, לאחר סיום 

לפחות בקורסים והגשת עבודת הסמינר.  75בהצלחה של כל חובות השמיעה בתואר בציון ממוצע של 

 .75המחלקה. ציון עובר בבחינת הגמר הינו תיאום מועד הבחינה יעשה מול מזכירות 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 ראשון תואר מלימודי בקורסים הכרה

ניתן להגיש בקשה להכרה בקורס או בקורסים עודפים שלא שוקללו בלימודי התואר הראשון 

קדם כמו מתמטיקה לכלכלנים  נקודות זכות. הכרה זאת איננה רלוונטית לקורסי 6בהיקף של עד 

א' שאינם מזכים בנקודות בתואר השני. לחילופין, ניתן ללמוד קורס בחירה אחד במחלקה אחרת, 

 באישור יושב ראש ועדת המוסמכים המחלקתית.

סטודנטיות וסטודנטים שיוכרו להם קורס או קורסים מלימודי שנה ד' בחשבונאות, יידרשו לשלם 

כללי שכר הלימוד לתואר שני )לפרטים נוספים יש לעיין בחוברת הוראות את עלות הקורסים על פי 

 והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר מדור חשבונות סטודנטים(.

 *במגמה במדעי הנתונים תכנית הלימודים

מבנה זהה לתוכנית הלימודים הרגילה לתואר שני בעלת  במדעי הנתוניםתוכנית הלימודים במגמה 

קורסי בחירה חייבים להיות בנושא של ניתוח נתונים )רשימה מצומצמת  4ות אלא שבמגמה זו לפח
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מופיעה מטה(. כל הקורסים נלמדים על ידי חברות וחברי סגל של המחלקה, מלבד קורס אחד הנלמד 

 במחלקה למדעי המחשב )אחד מהם הינו קורס מתואר ראשון(.

 גבי תעודת הזכאות או המוסמך.*ציון מגמת הלימוד יופיע בגיליון הציונים בלבד ולא על 

 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 מיקרו -כלכלית  תיאוריה 142-2-5021 א

 3 מאקרו -תיאוריה כלכלית  142-2-5101 א

 3 1אקונומטריקה  142-2-5011 א

 3 2אקונומטריקה  142-2-5091 ב

 3 סדנת מ"א בכלכלה 142-2-0089 א

 142-2-0030 א

142-2-0040 

 סמינר מחלקתי א

 סמינר מחלקתי ב

- 

- 

  15  סה"כ קורסי חובה  

  15  קורסי בחירה 5*  ב-א ו

 ב

 

142-2-9991 

142-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

3 

3 

 142-2-7777 

 

 כתיבת עבודת גמר **

**נדרש רישום ל'כתיבת עבודת 

הגמר' אם לא תוגש עבודה לשיפוט 

עד תחילת הסמסטר החמישי, 

בכפוף לאישור ועדות המוסמכים 

 המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 נק"ז 36   סה"כ לתואר

 

 קורסים מתוך הרשימה הבאה 4יש ללמוד  –נקודות(  12רשימת קורסי בחירה לדוגמה )*

 142-2-0102נק"ז(  3פיננסיים )ניתוח נתונים  •

תואר ראשון ממדעי ברמת קורס ) 202-1-9101נק"ז(   3מבוא לתכנות עם פייתון לכלכלנים ) •

 .(המחשב

 142-2-0113נק"ז(  3יישומים כלכליים של למידת מכונה ) •

 142-2-0068נק"ז(  3אקונומטריקה יישומית של סדרות עיתיות ) •

 142-2-0031נק"ז(  3ניתוח נתוני מעבדה ) - אקספרימטריקה •

 142-2-0092נק"ז(  3כלכלת עבודה אמפירית ) •

 

 עבודת גמר ובחינת גמר

עם סיום כתיבת העבודה וסיום תהליך השיפוט תתקיים בחינת הגנה על העבודה בעל פה בפני שופטי 

 לפחות. 75העבודה. ציון עובר בבחינה הינו 
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 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 40% עבודת גמר

 10% בחינת גמר )הגנה(

 

על הסטודנטיות והסטודנטים להיות בקיאים 

בתכנית הלימודים שלהם, בדרישות האקדמיות 

שאכן הם מסיימים את חובותיהם  ולוודא

 האקדמיות בכל שנה.

באחריות הסטודנטיות והסטודנטים לבצע רישום 

 לקורסים.לקורסים בכל סמסטר במועדי הרישום 

 

  elisg@bgu.ac.il, 08-6472266אליס גנון   :לפרטים נוספים

 המחלקה לכלכלה  אתר המחלקה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elisg@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/econ/Pages/default.aspx


359 

 

 

 לתואר שני בעבודה סוציאליתלימודים 

 (144-2)סימן מחשב  

 מטרת התכנית

עבודה סוציאלית היא מקצוע פעיל ובו שילוב מתמיד בין ההיבטים האקדמיים להיבטים המעשיים. 

 תוכנית המוסמך מבקשת לגשר בין שני היבטים אלה ומטרותיה הן: 

ללקוחות שירותי רווחה להכשיר עובדות ועובדים סוציאליים מיומנים, המסוגלים להעניק  •

 איכותיים וחדשניים ברמת הפרט, המשפחה והקהילה. 

להכשיר אנשי מקצועי המסוגלים להתמודד עם בעיות השעה בחברה הישראלית ועם בעיות  •

 הייחודיות לאזור הנגב, ולפעול לקידום של צדק חברתי. 

ר לחלק בלתי לעודד מצוינות אקדמית ומחקרית ולהקנות מיומנויות שתהפוכנה את המחק •

נפרד מהפעילות המקצועית השוטפת, בין אם בצורת צריכת מחקר וספרות מחקרית 

 עדכנית ובין אם באמצעות ביצוע מחקרי הערכה להתערבויות. 

 לפתח מנהיגות מקצועית שתתרום להתמקצעות והעלאת רמתה של העבודה הסוציאלית. •

 תכנית הלימודים

 א תזה( ובנתיב מחקרי )עם תזה( בתחומים הבאים: התכנית מציעה לימודים בנתיב כללי )לל

o  הילד והמשפחה -עבודה סוציאלית 

o  בריאות נפש -עבודה סוציאלית 

o  פרטנית לקידום צדק חברתי - עבודה סוציאלית 

o  אינטגרטיבית -עבודה סוציאלית 

o  טיפול באמצעות אמנויות -עבודה סוציאלית  

 

 ההרשמה. אין מעבר בין המגמות לאחר הקבלה.את הבחירה במגמת הלימודים יש לציין בעת 

שימו לב: הלימודים מתקיימים במערכת מלאה במשך שנתיים )יום אחד מרוכז בשבוע( ובהיקף 

 נק"ז. אין אפשרות לפצל את הלימודים או ללמוד מערכת חלקית.  36של 

 בעבודה מחהמו" לקבלת עיוניים של זיכויים צבירה הלימודים בעבודה סוציאלית מאפשרת תוכנית

 יש לפנותהסוציאליים.  מועצת העובדים מוענקים מטעם אישורים אלו ."הנפש בבריאות סוציאלית

 לבירור הדרישות הנוספות.  הסוציאליים למועצת העובדים

   משך הלימודים

 משך הלימודים הוא שנתיים. 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

 וקבת. לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה הע
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ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 לימודים לקראת תואר מוסמך

 עבודה סוציאלית בטיפול באמצעות אמנויות

מספקת כלים מתחום ההבעה במטרה להעשיר את ארגז הכלים של  טיפול באמצעות אמנויות

העובדת והעובד הסוציאלי במסגרות עבודה פרטנית, משפחתית וקהילתית. שילוב הגישה 

היצירתית שואף להעצים את המימד ההומניסטי של העבודה הסוציאלית; לתת מקום לקול 

ולאפשר גישור בין תרבויות ומתן קול  הייחודי וליצירתיות של הפונים ושל העובדים הסוציאליים;

 לאוכלוסיות מושתקות.

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי 

 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 

 2 סוציאלי-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א

 

 144-2-1591 ב-א ו

144-2-1131 

144-2-1601 

144-2-1141 

 *מבוא לשיטות מחקר איכותניות 

 *שיטות מחקר כמותניות 

 *שיטות מחקר איכותניות למתקדמים

 *שיטות מחקר כמותניות למתקדמים

בהתאם לתכנית    יש לבחור שני קורסים*

 עבודת הגמר )התזה(

 

 

4 

 

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

 2 ביטחון סוציאלי בישראל: מהלכה למעשה 144-2-0213 א 

 4 חזותיתסדנת הבעה  144-2-0157/0167 א

 4 פרקטיקום טיפול באמנות  144-2-0103 ב

פרקטיקום בשילוב אמנויות בעבודה  144-2-0259/0269 א

 מתיאוריה למעשה –סוציאלית 

4 

 

 סה"כ קורסי חובה

 

22 

 6 קורס בחירהסה"כ   ב-א ו

 144-2-9991 ב

144-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 

4 

 144-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  

עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף 

לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

 והפקולטית.

 ללא נק"ז

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנטיות והסטודנטים תחת הנחייה  - עבודת גמר

והדרכה של חברת וחבר סגל מן המניין בדרגת מרצה לפחות. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה 

 לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

מחקרי לנתיב כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ובהשלמת קורסים *מעבר מנתיב 

 בהתאם לדרישות הנתיב הכללי.

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 נקודות זכות שם הקורס מספר הקורס שנה

 

-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א

 סוציאלי

2 

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

ביטחון סוציאלי בישראל: מהלכה  144-2-0213 א 

 למעשה

2 

 144-2-0157 א

144-2-0167 

 סדנת הבעה חזותית א'

 סדנת הבעה חזותית ב'

2 

2 

 4 פרקטיקום טיפול באמנות 144-2-0103 ב

 144-2-0259 א

 

144-2-0269 

פרקטיקום בשילוב באמנויות 

מתיאוריה  –בעבודה סוציאלית 

 למעשה א

 פרקטיקום בשילוב באמנויות

מתיאוריה  –בעבודה סוציאלית 

 למעשה ב

2 

 

2 

 

 18 סה"כ קורסי חובה

 18 סה"כ קורסי בחירה  

 0 בחינת גמר 144-2-9001 ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר
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 בחינת גמר

לפחות  75בחינת הגמר מתקיימת לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר )ממוצע 

של מזכירות המחלקה. ציון עובר  מראשבקורסים(. ההשתתפות בבחינת הגמר מחייבת אישור 

 .75בבחינת הגמר הינו 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 עבודה סוציאלית במגמת בריאות הנפש

המגמה לבריאות נפש מעניקה לסטודנטיות ולסטודנטים ידע בעבודה עם בעיות והפרעות 

פסיכיאטריות במערכות הרווחה, הבריאות ובמערכת בריאות הנפש. הנושאים הנלמדים נוגעים 

לאבחון, טיפול, שיקום ומדיניות. נלמדות גישות פסיכודינמיות קלאסיות וכן גישות והתערבויות 

ת קצרות מועד. ההתייחסות למתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית הינה גישות עדכניות ממוקדו

חדשניות ממוקדות אדם כמו מודל ההחלמה, שיתוף מתמודדים ועוד. המגמה פועלת בשיתוף עם 

 שבע.-המרכז הפסיכיאטרי באר

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 סוציאלי-עיקריות בטיפול פסיכוסוגיות  144-2-0372 א

 144-2-1591 ב-א ו

144-2-1131 

144-2-1601 

144-2-1141 

 *מבוא לשיטות מחקר איכותניות 

 *שיטות מחקר כמותניות 

 *שיטות מחקר איכותניות למתקדמים

 *שיטות מחקר כמותניות למתקדמים

בהתאם לתכנית    יש לבחור שני קורסים*

 עבודת הגמר 

 

 

4 

 

ידע מניסיון אישי  -בין האישי למקצועי  144-2-0243 ב

 ופרקטיקה בעבודה סוציאלית

2 

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

 2 ביטחון סוציאלי בישראל: מהלכה למעשה 144-2-0213 א 

פרקטיקום התערבויות משפחתיות  144-2-0100 א

 פסיכיאטריות -בהפרעות נוירו

4 

 144-2-0166 א

144-2-1668 

 בבריאות נפש א -פרקטיקום אינטגרטיבי 

 בבריאות נפש ב –פרקטיקום אינטגרטיבי 

2 

2 

היבטים נוירו  –קוגניציות חסרות מנוח  144-2-0110 א

 קוגניטיביים בבריאות הנפש

2 

 

 סה"כ קורסי חובה

 

22 

 6 סה"כ קורסי בחירה
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 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 144-2-9991 ב

144-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 ב'(עבודת גמר )סמס' 

4 

4 

 144-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  

עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף 

לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

 והפקולטית.

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 

  עבודת גמר

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנטיות והסטודנטים תחת הנחייה והדרכה של 

חברת וחבר סגל מן המניין בדרגת מרצה לפחות. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה 

סוציאלית מצויים באתר המחלקה. נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא את 

 י בשנתון הפקולטה(.  הפרק הרלוונט

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

*מעבר מנתיב מחקרי לנתיב כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ובהשלמת קורסים 

 בהתאם לדרישות הנתיב הכללי.

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי 

 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 

 2 סוציאלי-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

 2 ביטחון סוציאלי בישראל: מהלכה למעשה 144-2-0213 א 

ידע מניסיון אישי ופרקטיקה  -בין האישי למקצועי  144-2-0243 ב

 בעבודה סוציאלית

2 

 -נוירו פרקטיקום התערבויות משפחתיות בהפרעות 144-2-0100 א

 פסיכיאטריות

4 

 144-2-0166 א

144-2-1668 

 פרקטיקום אינטגרטיבי בבריאות הנפש א

 פרקטיקום אינטגרטיבי בבריאות הנפש ב

2 

2 
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 ודות זכות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 

היבטים נוירו קוגניטיביים  –קוגניציות חסרות מנוח  144-2-0110 א

 בבריאות הנפש

2 

 18 סה"כ קורסי חובה

 18 סה"כ קורסי בחירה

 0 בחינת גמר  ב

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 בחינת גמר

לפחות  75בחינת הגמר מתקיימת לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר )ממוצע 

של מזכירות המחלקה. ציון עובר  מראשבקורסים(. ההשתתפות בבחינת הגמר מחייבת אישור 

 .75בבחינת הגמר הינו 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 עבודה סוציאלית במגמת הילד והמשפחה

מגמת הילד והמשפחה נועדה לפתח מיומנויות טיפול בילדים ובמשפחות. מתקבלות ומתקבלים 

 בעלי ניסיון בטיפול אשר רוצים להעמיק את הידע שלהם בתחום זה.

 

 

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

ודות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 זכות

 

 2 סוציאלי-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א

 144-2-1591 ב-א ו

144-2-1131 

144-2-1601 

144-2-1141 

 *מבוא לשיטות מחקר איכותניות 

 *שיטות מחקר כמותניות 

 *שיטות מחקר איכותניות למתקדמים

 *שיטות מחקר כמותניות למתקדמים

 בהתאם לתכנית עבודת הגמר יש לבחור שני קורסים*

 

 

4 

 

 2 חשיבה מדעית  א
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ודות נק שם הקורס מספר הקורס שנה

 זכות

 

144-2-0233 

 2 ביטחון סוציאלי בישראל: מהלכה למעשה 144-2-0213 א

 

 4 פרקטיקום בטיפול משפחתי 144-2-1401 ב

 

 144-2-0053 א

144-2-0063 

 פרקטיקום בטיפול בילדים א

 פרקטיקום בטיפול בילדים ב

2 

2 

 2 מבוא לטיפול משפחתי  144-2-0129 א

 2 במשפחה: הערכה, מניעה וטיפולאלימות  144-2-0412 ב

 22 סה"כ קורסי חובה

 6 סה"כ קורסי בחירה

 144-2-9991 ב

144-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 

4 

 144-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  

עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף 

 לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית.

 ללא נק"ז

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 גמר עבודת

והסטודנטים תחת הנחייה והדרכה של  עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנתיות

חברת וחבר סגל מן המניין בדרגת מרצה לפחות. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציא 

לית מצויים באתר המחלקה. נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא את הפרק 

 הרלוונטי הנמצא בשנתון הפקולטה(.  

 ארהרכב הציון הסופי לתו

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

*מעבר מנתיב מחקרי לנתיב כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ובהשלמת קורסים 

 בהתאם לדרישות הנתיב הכללי.

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 סוציאלי-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א
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 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

 2 ביטחון סוציאלי בישראל: מהלכה למעשה 144-2-0213 א 

 4 פרקטיקום בטיפול משפחתי למתקדמים 144-2-1401 ב

 144-2-0053 א

144-2-0063 

 פרקטיקום בטיפול  בילדים א

 פרקטיקום בטיפול בילדים ב

2 

2 

 2 מבוא לטיפול משפחתי  144-2-0129 א

 2 אלימות במשפחה: הערכה, מניעה וטיפול 144-2-0412 ב

 18 סה"כ קורסי חובה

 18 סה"כ קורסי בחירה

 0 בחינת גמר 144-2-9001 ב

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 

 בחינת גמר

לפחות  75בחינת הגמר מתקיימת לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר )ממוצע 

של מזכירות המחלקה. ציון עובר  מראשבקורסים(. ההשתתפות בבחינת הגמר מחייבת אישור 

 .75בבחינת הגמר הינו 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר
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 מגמה בעבודה סוציאלית פרטנית לקידום צדק חברתי

מגמה זו מציעה התמחות לעוסקות ולעוסקים בעבודה פרטנית ומבקשים ליצור קשרים הדוקים 

פרטים ומשפחות לבין רעיונות דמוקרטיים וצדק חברתי, באמצעות יותר בין עבודה ישירה עם 

חיזוק הידע התיאורטי והמיומנויות הפרקטיות של עבודה סוציאלית ביקורתית. מגמה זו, 

הראשונה בישראל, מתכתבת עם התפתחויות עכשוויות בעולם ועם קריאתה של המועצה 

בהבנה מעמיקה של שונות יכולת לראות  2008האמריקאית לחינוך בעבודה סוציאלית משנת 

מרכזית של עובדים סוציאליים בעולם העכשווי: "יש להכיר בשונות בין אנשים כהצטלבות של 

גורמים, כמו למשל, גיל, מעמד, צבע, תרבות, מוגבלות, אתניות, מגדר, זהות מגדרית וביטוי מגדרי, 

. גורמים אלו יכולים ליצור מחד מצב הגירה, אידיאולוגיה פוליטית, גזע, דת, מין ונטייה מינית

המגמה נשענת על ידע   חוויות חיים של דיכוי, עוני, הדרה וניכור, ומאידך, זכויות יתר, כוח ותהילה.

קולוניאליזם, התיאוריה של פוקו ותיאוריה קווירית, הבוחן -תיאורטי כמו לדוגמא, פמיניזם, פוסט

מצבי חיים ותופעות חברתיות בתוך הקשר של יחסי כוח. במגמה נלמד לזהות כיצד יחסי כוח אלו 

אישיות שבין -הבין באים לידי ביטוי במציאות החברתית ככלל, ובאופן ספציפי באינטראקציות

כן נלמד כיצד לעצב פרקטיקות מקצועיות, -עובדים סוציאליים ומשתמשי השירותים. כמו

 שמבקשות לאתגר את יחסי הכוח הללו.

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 סוציאלי-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א

 144-2-1591 ב-א ו

144-2-1131 

144-2-1601 

144-2-1141 

 *מבוא לשיטות מחקר איכותניות 

 *שיטות מחקר כמותניות 

 *שיטות מחקר איכותניות למתקדמים

 *שיטות מחקר כמותניות למתקדמים

 בהתאם לתכנית עבודת הגמר  יש לבחור שני קורסים*

 

 

4 

 

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

 2 סוציאלי בישראל: מהלכה למעשה ביטחון 144-2-0213 א 

תיאוריות  –לקראת עבודה סוציאלית ביקורתית  144-2-0342 א

 ביקורתיות ועבודה סוציאלית

2 

תהליכי  –מהמרומז למפורש ומהמפורש לחווייתי  144-2-0279 א

 שינוי מואצים בטיפול פרטני

2 

 4 פרקטיקום בעבודה פרטנית לשינוי חברתי 144-2-0257 ב

 144-2-0329 בא או 

144-2-0339 

 פרקטיקום בעבודה סוציאלית ביקורתית א

 פרקטיקום בעבודה סוציאלית ביקורתית ב

2 

2 

 22 סה"כ קורסי חובה

 6 סה"כ קורסי בחירה

 144-2-9991 א או ב

144-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 

4 

 144-2-7777 

 

 ללא נק"ז *כתיבת עבודת גמר 
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 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  עבודת הגמר 

בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף לאישור ועדות 

 המוסמכים המחלקתית והפקולטית.

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 

 עבודת גמר

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנטיות והסטודנטים תחת הנחייה והדרכה של 

סגל מן המניין בדרגת מרצה לפחות. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה חברת וחבר 

סוציאלית מצויים באתר המחלקה. נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא 

 (.  הפרק בשנתון הפקולטה

 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ובהשלמת קורסים *מעבר מנתיב מחקרי לנתיב כללי 

 בהתאם לדרישות הנתיב הכללי.

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 סוציאלי-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א או ב

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

 2 בישראל: מהלכה למעשהביטחון סוציאלי  144-2-0213 א 

 4 פרקטיקום לבחירה  א או ב

תיאוריות  –לקראת עבודה סוציאלית ביקורתית  144-2-0342 א

 ביקורתיות ועבודה סוציאלית

2 

תהליכי  –מהמרוכז למפורש ומהמפורש לחווייתי  144-2-0279 א או ב

 שינוי מואצים בטיפול פרטני

2 

 4 פרטנית לשינוי חברתיפרקטיקום בעבודה  144-2-0257 א

 144-2-0329 א או ב

144-2-0339 

 פרקטיקום בעבודה סוציאלית ביקורתית א

 פרקטיקום בעבודה סוציאלית ביקורתית ב

2 

2 

 18 סה"כ קורסי חובה

 18 סה"כ קורסי בחירה

 0 בחינת גמר 144-2-9001 ב

 

 סה"כ לתואר

 

 נק"ז 36

 בחינת גמר
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לפחות  75בחינת הגמר מתקיימת לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר )ממוצע 

של מזכירות המחלקה. ציון עובר  מראשבקורסים(. ההשתתפות בבחינת הגמר מחייבת אישור 

 .75בבחינת הגמר הינו 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 

 

 אינטגרטיביתעבודה סוציאלית במגמה 

מגמה זו תשלב מספר תחומים בעבודה סוציאלית למעוניינות ולמעוניינים בלמידה בנושאים 

המגוונים שמציע מקצוע העבודה הסוציאלית. הקורסים מקיפים תחומי ידע רחבים 

ותחומי התערבות  אוכלוסיות שונות, מבנים משפחתיים, היבטי בריאות וחולי בקרב קשישים ,  כמו

 התנהגותיות וללים קבוצות וגישות קוגניטיביותהכ  שונים

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 2 סוציאלי-סוגיות עיקריות בטיפול פסיכו 144-2-0372 א

 144-2-1591 ב-א ו

144-2-1131 

144-2-1601 

144-2-1141 

 *מבוא לשיטות מחקר איכותניות 

 *שיטות מחקר כמותניות 

 *שיטות מחקר איכותניות למתקדמים

 *שיטות מחקר כמותניות למתקדמים

 יש לבחור שני קורסים בהתאם לתכנית עבודת הגמר *

 

 

4 

 

 144-2-0010 א

144-2-2020 

 א' –פרקטיקום קבוצתי 

 ב' –פרקטיקום קבוצתי 

4 

  א

144-2-0233 

 2 חשיבה מדעית

 2 סוציאלי בישראל: מהלכה למעשהביטחון  144-2-0213 א

 2 אבחון וטיפול בחולה ומשפחתו 144-2-0246 א

רדיקלי או  –שיתוף, השתתפות ושותפות בעו"ס  144-2-0362 א

 רציונלי?

2 

 4 קוגניטיבי -פרקטיקום בטיפול התנהגותי  144-2-0099 ב

 22 סה"כ קורסי חובה

 6 קורסי בחירהסה"כ 
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 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה

 144-2-9991 ב

144-2-9992  

 עבודת גמר )סמס' א'(

 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 

4 

 144-2-7777 

 

  כתיבת עבודת גמר*

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  עבודת 

הגמר בתום השנה השנייה כנדרש ,וכפוף לאישור 

 ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית.

 

 ללא נק"ז

 36 סה"כ לתואר

 

 עבודת גמר

הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודנטיות והסטודנטים תחת הנחייה והדרכה של עבודת 

חברת וחבר סגל מן המניין בדרגת מרצה לפחות. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה 

סוציאלית מצויים באתר המחלקה. נהלי כתיבת עבודת הגמר על פי תקנון הפקולטה )יש לקרוא 

   (.הפרק בשנתון הפקולטה

 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

*מעבר מנתיב מחקרי לנתיב כללי מותנה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית ופקולטית, 

 ובהשלמת הקורסים בהתאם לדרישות הנתיב הכללי.

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

  2 סוציאלי-עיקריות בטיפול פסיכוסוגיות  144-2-0372 א

 2 חשיבה מדעית 144-2-0233 א

 2 ביטחון סוציאלי בישראל: מהלכה למעשה 144-2-0213 א

 4 פרקטיקום קבוצתי 144-2-0010 א

 2 אבחון טיפול בחולה ומשפחתו 144-2-0246 א

בעבודה סוציאלית:  שיתוף, השתתפות ושותפות 144-2-0362 א

 רציונלי?רדיקלי או 

2 

 4 קוגניטיבי -פרקטיקום בטיפול התנהגותי  144-2-0099 ב
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 סה"כ נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 18 סה"כ קורסי חובה

 18 קורסי בחירה

 0 בחינת גמר 144-2-9001 ב

 36 סה"כ לתואר

 

 בחינת גמר

לפחות  75בחינת הגמר מתקיימת לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר )ממוצע 

של מזכירות המחלקה. ציון עובר  מראשבקורסים(. ההשתתפות בבחינת הגמר מחייבת אישור 

 .75בבחינת הגמר הינו 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 

 הסוציאליתאי התאמה לעסוק במקצוע העבודה 

לימודי עבודה סוציאלית משלבים, מעצם מהותם, דרישות להתאמה אישיותית ואתית למקצוע.  

לפיכך, במקרים בהם במועד כלשהו במהלך הלימודים עולה חשש שסטודנטית או סטודנט אינם 

מתאימים לעסוק במקצוע  העבודה הסוציאלית בשל מאפיינים אישיותיים או אתיים, יובא עניינם 

ידי ראש המחלקה לעבודה סוציאלית בפני ועדת התאמה למקצוע )להלן, בסעיף זה וסעיפי על 

 "( כמפורט להלן:הוועדההמשנה שלו: "

הוועדה תהא ועדת אד הוק, שתוקם על ידי דיקן הפקולטה ותורכב משלושה חברות  .1

וחברי סגל אקדמי בכיר שמומחיותם בתחומים רלוונטיים לנושא הבדיקה. אחד מהם 

 לפחות יהיה חבר סגל אקדמי בכיר במחלקה לעבודה סוציאלית.

הוועדה תהא מוסמכת לעיין בתיק  האישי של הסטודנטית או הסטודנט, הציונים  .2

הכלולים בתיק, דוחות הדרכה והערכה ההיסטוריה המשמעתית שלהם וכל מידע 

עדים רלוונטי אחר השמור באוניברסיטה והנוגע להם. הוועדה תהא מוסמכת להזמין 

 לפי שקול דעתה. 

 -הוועדה תהא מוסמכת לדרוש מהסטודנטית או הסטודנט להתייצב לבדיקה רפואית .3

 ככל שהדבר מתחייב מהבדיקה. 

טרם קבלת החלטה כלשהי בעניינה של הסטודנטית או בעניינו של הסטודנט, תזמנם  .4

 הוועדה ותאפשר להם להשמיע את טיעוניהם באשר להחלטה המסתמנת בעניינם. 
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הוועדה תהא רשאית להפסיק את הלימודים של הסטודנטית או הסטודנט באופן זמני  .5

או לצמיתות. כן, תהא רשאית הוועדה להתנות את המשך הלימודים בתנאים על פי 

 שקול דעתה. 

 החלטת הוועדה המנומקת תימסר לסטודנטית או לסטודנט בכתב.  .6

נטית או יוכל הסטודנט החלטת הוועדה תהא סופית. על אף האמור, תוכל  הסטוד .7

להגיש השגה על החלטת הוועדה לדיקן הפקולטה בנושא אחד או יותר מהבאים, 

 ובנושאים אלה בלבד:

 הרכב הוועדה לא התאים לסוגיה הנדונה. .8

להם  אפשרההוועדה לא זימנה את הסטודנטית או הסטודנט להופיע בפניה או לא  .9

 למצות את הטיעונים.

 ה את החלטתה היו שגויות. העובדות עליהן ביססה הוועד .10

הדיקן יהיה רשאי לקבל את ההשגה ולהחזירה לדיון בוועדה בעניין בכללותו או בחלקו, 

 להורות על הקמת ועדה חדשה שתדון בעניין פעם נוספת, או לדחות את ההשגה. 

 לא יהא ערעור נוסף על החלטת הדיקן.

ירבו  למסור לוועדה לא שיתפו  הסטודנטית או הסטודנט פעולה עם הוועדה או ס .11

מסמכים נדרשים או מנעו קבלת מסמכים על ידי הוועדה או סירבו להתייצב לבדיקה 

תהא רשאית הוועדה להפסיק את הלימודים  או להגיש נגדם תלונה  –רפואית 

לפי שקול דעתה. סעיף זה יחול על כל הסטודנטיות והסטודנטים במחלקה  –משמעתית 

מודיהם התחילו בשנים שקדמו לפרסומו או לאחר לעבודה סוציאלית, בין אם לי

 פרסומו. 

 

 

  לפרטים נוספים:

 bialika@bgu.ac.il 08-6472338 אנה ביאליק 

 המחלקה לעבודה סוציאלית  :אתר המחלקה

 

 

 

 

 

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/social/Pages/default.aspx
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 בודה סוציאליתבע תואר שני לימודי השלמה לתואר ראשון לקראת 

 (144-12)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

תוכנית ההשלמה מיועדת לבוגרות ובוגרי תואר ראשון, שאינם בעלי תואר "בוגר" בעבודה 

סוציאלית. מטרת התוכנית לשמש הכנה לקראת לימודי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית. שילוב 

נועד  להכשיר עובדות ועובדים סוציאליים  תוכנית ההשלמה ותוכנית לימודי תואר מוסמך

שנים ומעניקה  3התוכנית מתפרסת על פני המיומנים הן בתחום הפרקטיקה והן בתחום המחקר. 

 לבוגריה תואר שני וכשירות לעסוק בעבודה סוציאלית .

 תנאי להרשמה 

 לפחות. 85תואר ראשון )בוגר( בציון  •

 .בתחום העשייה החברתית או הקהילתיתניסיון במסגרת עבודה או פעילות התנדבותית  •

 .לפחות שני מכתבי המלצה •

קורסי קדם לפני תחילת הלימודים בתוכנית. פירוט הקורסים מופיע בהמשך  5מתוך  3השלמת  •

 תחת "קורסי קדם".

 מבנה הלימודים

 תוכנית ההשלמה כוללת:

 לימודי השלמה עיוניים •

 הכשרה מעשית בשדה  •

נמשכת גם במהלך השנה הראשונה של לימודי התואר השני, והיא : ההכשרה המעשית בשדה הערה

 שעות שבועיות בכל סמסטר(. 16סמסטרים:  4כוללת שני ימי הכשרה מלאים בכל שבוע )סה"כ 

 תכנית הלימודים

)לסטודנטיות ולסטודנטים החייבים להשלימם בהתאם להחלטת ועדת הקבלה  קורסי קדם*

 ( המחלקתית

 מס' הקורס שם הקורס שעות סמסטר

 א

 ב

2 

2 

 א –יסודות הסוציולוגיה 

 ב –יסודות הסוציולוגיה 

144-1-1791 

144-1-1801 

 א

 ב

2 

2 

 א – מבוא לפסיכולוגיה

 ב – מבוא לפסיכולוגיה

144-1-1911 

144-1-1921 

 א

 ב

2 

2 

 א –יסודות הסטטיסטיקה 

 ב –יסודות הסטטיסטיקה 

144-1-1031 

144-1-1041 

 144-1-1131 אבנורמליתפסיכולוגיה  2 א'
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 מס' הקורס שם הקורס שעות סמסטר

 א

 ב

2 

2 

 א –שיטות מחקר איכותניות 

 ב –שיטות מחקר איכותניות 

144.1.1211 

144.1.0331 

 

. השלמת קורסים אלו הינה באחריות חובה להשלים את קורסי הקדם עד תום שנת ההשלמה*

יוכלו הסטודנטיות והסטודנטים. מי שלא ישלימו את קורסי הקדם עד תום שנת ההשלמה, לא 

להתחיל את לימודי התואר השני. ניתן להשלים קורסים אלו במחלקות אחרות או במוסדות 

 אקדמיים אחרים, בכפוף לאישור ועדת הוראה.

 

 :קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות סמסטר

לפני 

פתיחת 

סמסטר 

 א

 *סדנת אוריינטציה לעבודה סוציאלית )מרוכז(

 

*קורס, סדנת האוריינטציה, מתקיים במתכונת של 

יומיים מרוכזים בשבוע שלפני תחילת שנת 

הלימודים בתאריכים שיפורסמו באתר המחלקה 

 ומכתבי הקבלה ללימודים. 

 חובה. בשני המפגשים היא  הנוכחות

סטודנטיות וסטודנטים שייעדרו מאחד המפגשים 

 יוכלו להתחיל את לימודיהם בתוכנית לא

144-1-0058 

 144-1-1062 מבוא למדיניות חברתית 2 א

 א

 ב

2 

2 

 א -התערבויות בעבודה סוציאלית 

 ב -התערבויות בעבודה סוציאלית 

144-1-0036 

144-1-0046 

 א

 ב

2 

2 

 א - יסודות בעבודה סוציאלית

 ב - יסודות בעבודה סוציאלית

144-1-1074 

144-1-1087 

 144-1-1154 עבודה סוציאלית  עם קבוצות 2 ב

 144-1-1184 עבודה סוציאלית קהילתית ושינוי חברתי 2 ב

 144-1-0204 עבודה סוציאלית  עם משפחות 2 א

 א

 ב

2 

2 

 סמסטר א -מעבדה שנה ראשונה 

 סמסטר ב –מעבדה שנה ראשונה 

144-1-2711 

144-1-0201 

 א

 ב

2 

2 

 סמסטר א –**מעבדה שנה שניה 

 סמסטר ב –מעבדה שנה שניה 

144-1-0068 

144-1-0078 

 א

 ב

16 

16 

 סמסטר א -הכשרה מעשית בשדה שנה ראשונה 

 סמסטר ב -הכשרה מעשית בשדה שנה ראשונה 

144-1-1104 

144-1-1244 

 א

 ב

16 

16 

 סמסטר א –**הכשרה מעשית בשדה שנה שנייה 

 סמסטר ב -הכשרה מעשית בשדה שנה שנייה 

144-1-2591 

144-1-2601 
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•  

 

 יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים •

 

 :הערות

 דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס היא בידי המרצה כמפורט בסילבוס הקורס. •

הנוכחות בכל קורסי המחלקה הינה חובה. היעדרות מצדקת תינתן במקרים של מניעה  •

חמורה: מילואים, לידה, אשפוז וכדומה. יחד עם זאת, מותרת העדרות שלא בשל מניעה 

עלולה לגרום  20%מכלל השיעורים, אך היעדרות לא מאושרת מעל  20%חמורה עד 

בה אין אפשרות להיעדרות לאורך כל לכישלון בקורס. להוציא הכשרה מעשית בשדה, 

 השנה. 

כישלון בקורס חובה מחייב לחזור וללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל דרישותיו, ולא  •

ניתן לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס. סטודנטיות וסטודנטים שנכשלו בקורס חובה 

ור על שני לא יורשו להירשם לקורסים מתקדמים. במידה והקורס שנתי, קיימת חובה לחז

 חלקי הקורס. יופסקו הלימודים למי שיכשלו פעם שנייה בקורס חובה. 

סטודנטיות וסטודנטים שנרשמו לקורס ולא ביטלו אותו  בתקופה השינויים של אותו  •

 סמסטר או שלא עמדו בדרישות הקורס, נחשב הדבר כאילו למדו את הקורס ונכשלו.

ית ההשלמה מופיעים באתר המחלקה רשימת קורסי החובה העיוניים והמעשיים בתכנ •

 לעבודה סוציאלית

התוכנית מעניקה ללומדות וללומדים בה הכשרה מעשית בשדה בהיקף הנדרש לשם קבלת  •

כשירות בעבודה סוציאלית. ההכרה בכשירות לעיסוק בעבודה סוציאלית ניתנת רק לאחר 

ה. הכרה זו השלמת כל החובות לתואר שני בעבודה סוציאלית כולל הכשרה מעשית בשד

מוענקת על פי חוק העובדים הסוציאליים על ידי רשם העובדים הסוציאליים במשרד 

 הרווחה והביטחון החברתי. 

פרטים על בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים באתר האינטרנט של איגוד 

 העובדות והעובדים הסוציאליים ובאתר של משרד הרווחה והביטחון החברתי: 

http://www.socialwork.org.il/pages/articles/view.aspx?cID=106* 

• p://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfhtt**

o/SocialWorkersRegistration/RM_04_03.htm 

 

  

 ללימודי תואר שני בעבודה סוציאליתקבלת סטודנטיות וסטודנטים של תכנית ההשלמה 

תחת ** הרישום לקורס זה יתבצע בשנה השנייה 

  רכיב לימודי ההשלמה.

http://www.socialwork.org.il/pages/articles/view.aspx?cID=106
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfo/SocialWorkersRegistration/RM_04_03.htm
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfo/SocialWorkersRegistration/RM_04_03.htm
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יתקבלו ללימודי  לפחות, 80סטודנטיות וסטודנטים שיסיימו את שנת ההשלמה בציון ממוצע של 

, קבלתם ללימודי 80-התואר השני בעבודה סוציאלית. מי שיסיימו את שנת ההשלמה בציון נמוך מ

 התואר השני תבחן על ידי ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית ותנאי הקבלה יקבעו בהתאם. 

 

  לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לעבודה סוציאלית:

 bialika@bgu.ac.il 08-6472338אנה ביאליק 

 

 הכשרה מעשית

ההכשרה מקנה, באופן ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכנה לעיסוק במקצוע. 

שיטתי ומודרך, את הידע, המתודות והמיומנות הדרושים לפעולה במסגרת מקצוע העבודה 

חשיבותה  עובדות ועובדים סוציאליים.הסוציאלית ובשירותים השונים בהם מועסקות ומועסקים 

הרבה של ההתנסות תחת הדרכה מקצועית, תוך יישום הידע הנלמד בקורסים, מקנה להכשרה 

המעשית מקום מרכזי בתוכנית הלימודים. ההכשרה המעשית מתקיימת בארגונים ושירותי רווחה 

 קהילתית.מגוונים מאזור הדרום ועד המרכז, ואף מוצעת האפשרות להתנסות בעבודה 

במהלך ההכשרה המעשית, הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו לזהות ולאבחן מצבים ברמת הפרט 

ומערכות חברתיות, יתכננו תכניות התערבות בהתאם ויפתחו מיומנויות בשיטות ובמתודות שונות: 

 הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה ושינוי מדיניות.

שעות ליום(. ההכשרה  8י ימי הכשרה מלאים )הלימודים בתכנית כוללים שנ .בשנה הראשונה

המעשית תתקיים בשירותים השונים בהם ישובצו הסטודנטיות והסטודנטים, כשמיקוד הלמידה 

הוא הפרט והמשפחה. ההדרכה תינתן באופן פרטני או קבוצתי או גם וגם. הנוכחות בהכשרה 

ציון עובר ואישור מעבר לאורך השנה הינה חובה ועמידה במטלות ההכשרה הינה תנאי לקבלת 

 לשנה שנייה.

שעות ליום(. מיקוד הלמידה  8הלימודים בתכנית כוללים שני ימי הכשרה מלאים ). בשנה השנייה

הינו הפרט ברמת המיקרו וברמת המאקרו, הקבוצה או הקהילה או גם וגם. ההדרכה לסטודנטיות 

ת בהכשרה לאורך השנה  הינה חובה נוכחוולסטודנטים תינתן באופן פרטני או קבוצתי או גם וגם. ה

 ועמידה בדרישות המקצועיות הן תנאי לציון עובר להמשך לימודים בתואר השני.

 

 הערכת הישגים בהכשרה מעשית

 הסטודנטיות והסטודנטים מוערכים פעמיים בשנה על פעילותם בהכשרה המעשית:

 הערכה בסוף סמסטר א. •

 הערכה בסוף השנה. •

 

 כללי מעבר בהכשרה מעשית

על מנת לעבור משנה לשנה יש לקבל ציון עובר בהכשרה המעשית בשני הסמסטרים הראשונים של 

התכנית. ציון נכשל בהכשרה מעשית באחד מהסמסטרים יוביל להפסקת לימודים. במקרים 

חריגים, ועדת הוראה תשקול את האפשרות לתת הזדמנות לשנת הכשרה נוספת ובמקביל תדרש 

ים בתחומי הפרקטיקה הנלווים לשנת ההכשרה. בכל מקרה, ההזדמנות חזרה על הקורסים הנלמד

 לחזור ולהשלים שנת הכשרה תינתן רק פעם אחת.
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למען הסר ספק, בהמשך לאמור למעלה, נוכחות בימי ההכשרה היא חובה ואין מכסת היעדרויות 

ראה מותרת. במקרה של מחלה, מילואים או לידה יש להמציא אישורים מתאימים ליחידה להו

בשדה. במידת הצורך, תידרש השלמת ימים אלו בתיאום עם מקום ההכשרה וראש היחידה 

 להכשרה מעשית. היעדרות לא מאושרת תוביל לכישלון בהכשרה המעשית.

ציון עובר בהכשרה מעשית בשני הסמסטרים של השנה הראשונה של תכנית ההשלמה הוא תנאי 

 לקבלה  לתואר שני בעבודה סוציאלית.

 

 השיבוץ בהכשרה מעשית אופן

בשנה הראשונה, לקראת תחילת שנת הלימודים, הסטודנטיות והסטודנטים ימלאו טופס דירוג 

ובסוף שנה ראשונה ימלאו טופס דירוג עדיפויות לשנת הלימודים הבאה. טופס זה כולל עדיפויות, 

ת להיענות רשימה של תחומי עיסוק בעבודה סוציאלית.  היחידה להכשרה מעשית אינה מתחייב

ישנה התחשבות במיקום )דרום או מרכז( אך יש  לדירוג העדיפויות, אך נעשה מאמץ לעשות כן.

לקחת בחשבון שאין אפשרות להתאמה סביב מקום המגורים. יובהר כי ייתכנו שינויים במקומות 

 ההכשרה, גם לאחר סיום השיבוץ, בשל אילוצים שאינם תלויים בנו.

 

 

 

 :חשוב לציין

 נסיעות

אוניברסיטה לא משתתפת בהוצאות נסיעה למקומות ההכשרה. יש לשמור קבלות במהלך השנה, ה

 ובמידה והתקציב יאפשר, נשתתף בהחזרי נסיעות.

 קוד לבוש להכשרה מעשית

להקפיד על לבוש הולם במקום ההכשרה בהתאם לכללי השירות ואופי המקום בו נעשית יש 

כלומר להימנע מלבוש חשוף מאוד, שעלול לפגוע ברגשות המטופלות והמטופלים, וצוות  ההכשרה.

 העובדות והעובדים. 

 חיסונים ומצב בריאותי כללי

משתתפות ומשתתפי  ההכשרה המעשית במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון  •

ולכללים של מקום  בנגב מחויבים לציית לכל הוראות משרד הבריאות הנוגעים לעניינים

 ההכשרה. בעבור כל מקום יתפרסמו ההנחיות השונות לפני השיבוץ.

באחריות הסטודנטיות והסטודנטים לעדכן את היחידה להכשרה מעשית עם מילוי טופס  •

השיבוץ על כל התאמה הנדרשת בתהליך השיבוץ, בכפוף להצגת אישורים של דיקנאט 

 הסטודנטים.

 

 

 

 מקצועיתכללי התנהגות: אתיקה 
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במסגרת הלימודים וההכשרה המעשית, חלים על הסטודנטיות והסטודנטים כללי ההתנהגות 

המקצועית והאתית כפי שנקבעו בקוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל 

,  וכן הקוד האתי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב הנמצא 1996( ובחוק העובדים הסוציאליים, 2018)

אוניברסיטה. כל מקרה של הפרה של קוד האתיקה על העובדים הסוציאלים יובא לדיון באתר ה

בוועדת ההוראה של המחלקה, אשר תכריע לגבי המשך הלימודים במחלקה. יש לקרוא את קוד 

האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל באופן מעמיק לפני תחילת ההכשרה 

השומר על פרטיות הלקוחות, המטופלות והמטופלים אותם המעשית, ולחתום על כתב סודיות 

 תפגשו במהלך כל התואר.

 

 אי התאמה לעסוק במקצוע העבודה הסוציאלית

לימודי עבודה סוציאלית משלבים, מעצם מהותם, דרישות להתאמה אישיותית ואתית למקצוע.  

או סטודנט אינם לפיכך, במקרים בהם במועד כלשהו במהלך הלימודים עולה חשש שסטודנטית 

מתאימים לעסוק במקצוע  העבודה הסוציאלית בשל מאפיינים אישיותיים או אתיים, יובא עניינם 

על ידי ראש המחלקה לעבודה סוציאלית בפני ועדת התאמה למקצוע )להלן, בסעיף זה וסעיפי 

 "( כמפורט להלן:הוועדההמשנה שלו: "

פקולטה ותורכב משלושה חברות וחברי הוועדה תהא ועדת אד הוק, שתוקם על ידי דיקן ה .1

סגל אקדמי בכיר שמומחיותם בתחומים רלוונטיים לנושא הבדיקה. אחד מהם לפחות 

 יהיה חבר סגל אקדמי בכיר במחלקה לעבודה סוציאלית.

הוועדה תהא מוסמכת לעיין בתיק  האישי של הסטודנטית או הסטודנט, הציונים הכלולים  .2

יסטוריה המשמעתית שלהם וכל מידע רלוונטי אחר בתיק, דוחות הדרכה והערכה הה

 השמור באוניברסיטה והנוגע להם. הוועדה תהא מוסמכת להזמין עדים לפי שקול דעתה. 

ככל  -הוועדה תהא מוסמכת לדרוש מהסטודנטית או הסטודנט להתייצב לבדיקה רפואית .3

 שהדבר מתחייב מהבדיקה. 

או בעניינו של הסטודנט, תזמנם  טרם קבלת החלטה כלשהי בעניינה של הסטודנטית .4

 הוועדה ותאפשר להם להשמיע את טיעוניהם באשר להחלטה המסתמנת בעניינם. 

הוועדה תהא רשאית להפסיק את הלימודים של הסטודנטית או הסטודנט באופן זמני או  .5

לצמיתות. כן, תהא רשאית הוועדה להתנות את המשך הלימודים בתנאים על פי שקול 

 דעתה. 

 הוועדה המנומקת תימסר לסטודנטית או לסטודנט בכתב. החלטת  .6

החלטת הוועדה תהא סופית. על אף האמור, תוכל  הסטודנטית או יוכל הסטודנט להגיש  .7

השגה על החלטת הוועדה לדיקן הפקולטה בנושא אחד או יותר מהבאים, ובנושאים אלה 

 בלבד:

 הרכב הוועדה לא התאים לסוגיה הנדונה. .8

את הסטודנטית או הסטודנט להופיע בפניה או לא איפשרה להם למצות הוועדה לא זימנה  .9

 את הטיעונים.
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 העובדות עליהן ביססה הוועדה את החלטתה היו שגויות.  .10

הדיקן יהיה רשאי לקבל את ההשגה ולהחזירה לדיון בוועדה בעניין בכללותו או בחלקו, 

 ת את ההשגה. להורות על הקמת ועדה חדשה שתדון בעניין פעם נוספת, או לדחו

 לא יהא ערעור נוסף על החלטת הדיקן.

לא שיתפו  הסטודנטית או הסטודנט פעולה עם הוועדה או סירבו  למסור לוועדה מסמכים  .11

תהא  –נדרשים או מנעו קבלת מסמכים על ידי הוועדה או סירבו להתייצב לבדיקה רפואית 

לפי שקול  –רשאית הוועדה להפסיק את הלימודים  או להגיש נגדם תלונה משמעתית 

דנטיות והסטודנטים במחלקה לעבודה סוציאלית, בין דעתה. סעיף זה יחול על כל הסטו

 אם לימודיהם התחילו בשנים שקדמו לפרסומו או לאחר פרסומו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לימודים לתואר שני בתקשורת

 (183-2)סימן מחשב 
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 מטרת הלימודים

במציאות אנו חיים בעולם שבו התקשורת לא רק נוכחת ומשפיעה, אלא גם מעצבת כמעט כל היבט 

הסובבת אותנו, בדרכים שרובנו לא מודעים להן. לא ניתן עוד להפריד בין החיים לבין אמצעי 

התקשורת בחברה בה אנו חיים. אנו נולדים, גדלים ומפתחים זהות, מתאהבים, נפרדים, עובדים, 

מבלים, מזדקנים, מתים ומונצחים במדיה. אף לא אחד או אחת מאתנו יכולים להתחמק 

יה התקשורתית שהולכת ומקיפה אותנו, הולכת ומתעבה בעוד שכבות של חוטים, קשרים, מהקונכי

סבכים, מעקפים ודרכי קיצור. המחלקה לתקשורת מתמחה בהכשרה של הסטודנטיות 

והסטודנטים לתארים מתקדמים לקראת התמודדות עם עולם התקשורת העכשווי. מטרתה 

יות והסטודנטים לראות, להבין, לתפקד, לחקור העיקרית של התוכנית היא להכשיר את הסטודנט

 ולהנהיג בעולם התקשורת המתהווה.

 

 נתיבי הלימוד

מעשי )ללא תזה(. כל -הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד: נתיב מחקרי )עם תזה( ונתיב כללי

מעשי. המעבר לנתיב המחקרי -הסטודנטיות והסטודנטים מתחילים את הלימודים בנתיב הכללי

באישור של ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית, בהתאם להישגים בלימודים ולעמידה כרוך 

 בתנאים הבאים: 

 לפחות בכל הקורסים שנלמדו. 85ממוצע  .1

חוות דעת אחת בכתב ממרצה, המפרטת את כישורי הכתיבה והניתוח של הסטודנטית או  .2

 הסטודנט.

נחות את הסטודנטית או אישור של חברת או חבר סגל במחלקה המביעים נכונות לה .3

 הסטודנט.

בוגרות ובוגרים מצטייני תואר ראשון בתקשורת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ובוגרות ובוגרי 

ומעלה  90תואר ראשון בתקשורת מכל מוסד אקדמי מוכר בארץ, שסיימו את הלימודים בממוצע 

המחקרי בסמסטר הראשון והם לעיל יוכלו, אם יחפצו בכך, להתקבל לנתיב  3ו  2ויעמדו בתנאים 

 יהיו רשאים לרכז את הקורסים בשנה אחת ולהשלים את התזה בשנה השנייה. 

 
  משך הלימודים

 משך הלימודים הוא שנתיים אקדמיות. ברוב המקרים ניתן לרכז את הלימודים ביום אחד בשבוע.

סטודנטיות וסטודנטים, המעוניינים בכך, יכולים ללמוד את כל הקורסים בשנה אקדמית אחת. 

 במקרה זה הם ילמדו לפחות יומיים בשבוע. 

מעשי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר -בנתיב הכללי

 בסיום הלימודים. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש עבודת גמר 

לשיפוט בתום השנה השנייה אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. ועדות 

המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך השלמת 

 להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.כתיבת עבודת הגמר, בהתאם 

יקבעו על פי החלטת ועדת הקבלה המחלקתית בהתאם לרקע האקדמי של  קורסי השלמה

 . המועמדות והמועמדים
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  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 לימודים לקראת תואר מוסמך

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 קורסי חובה:

 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 מדיה בחיים: תיאוריות תקשורת מוקדמות 183-2-0058 א

 3 חיים במדיה: תיאוריות תקשורת עדכניות 183-2-0117 א

 3 חקר החיים במדיה 183-2-0002 א

 3 ניתוח נתונים בתקשורת 183-2-0014 א

 3 טכנולוגיה -יחסי אדם  183-2-0127 א

 3 עבודה, משפחה ופנאי בחברה מרושתת 183-2-0151 א

 183-2-0055 ב

183-2-0065 

 פורום תלמידי מחקר א

 פורום תלמידי מחקר ב

1.5 

1.5 

 21 סה"כ קורסי חובה  

 3 קורסי בחירה  

 183-2-9991 ב

183-2-9992 

 )סמסטר א'(עבודת גמר 

 עבודת גמר )סמסטר ב'(

6 

6 

 183-2-7777 

 

 *כתיבת עבודת גמר 

 

*רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את  

וכפוף , עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש

לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית 

 והפקולטית.

 ללא נק"ז

 נק"ז 36   סה"כ תואר

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר 

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 המדיה בחיים 183-2-0058 א

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 ודות זכותנק שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 החיים במדיה 183-2-0117 א

 3 ניתוח נתונים בתקשורת 183-2-0014 א

 3 חקר החיים במדיה 183-2-0002 א

 3 טכנולוגיה -יחסי אדם  183-2-0127 א

 3 עבודה, משפחה ופנאי בחברה מרושתת 183-2-0151 א

 3 פרויקט גמר אישי 183-2-0005 ב

 21 סה"כ קורסי חובה  

 15 סה"כ קורסי בחירה*  ב-א ו

 0 בחינת גמר  ב

 נק"ז 36   סה"כ לתואר

 

נקודות  12*הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו קורסי בחירה ברמת תואר שני, בהיקף שלא יעלה על 

במחלקה למנהל עסקים או במחלקות אחרות. קורסי בחירה ברמת תואר ראשון, בהיקף שלא זכות, 

 נקודות זכות, ילמדו במחלקה לתקשורת. 8יעלה על 

 לפחות בקורסים של השנה הראשונה בתואר השני.  80ממוצע הינו  **תנאי מעבר לשנה שנייה

 

 בחינת גמר

גמר. הבחינה תתקיים לאחר סיום כל חובות  סטודנטים בנתיב הכללי יבחנו בבחינתסטודנטיות ו

לפחות. ההשתתפות בבחינה טעונה אישור של  75השמיעה לתואר ובתנאי שממוצע הקורסים הוא 

 .75מזכירות המחלקה. ציון עובר בבחינת הגמר הינו 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

  :לפרטים נוספים

  ophirsh@bgu.ac.il, 6477211-08שרון אופיר 

 המחלקה לתקשורתאתר המחלקה: 

 במגדר  לימודים לתואר שני

 (196-2)סימן מחשב 

  מטרת הלימודים

ביחסים בין המינים ובמבנים החברתיים שמייצרים ומשעתקים אותם. זהו חקר המגדר עוסק 

תחום מחקר המתפרש על פני תחומי ידע שונים ועושה שימוש במתודולוגיות מגוונות על מנת לבחון 

את ביטוייה של מערכת המגדר בזירות חברתיות שונות, כגון שוק העבודה, המשפחה, מערכת 

mailto:ophirsh@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/Pages/default.aspx
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תח את היחסים בין המגדר לבין צירים אחרים של זהות ודיכוי, המשפט והתרבות הפופולארית ולנ

 כגון מיניות, אתניות, גזע ומעמד.

התוכנית מיועדת הן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר, המעוניינים להרחיב את 

ידיעותיהם ולהעמיקן, והן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים, המבקשים להיחשף 

לימודי המגדר ולבחון לאורם את תחום התמחותם. הנושאים המודגשים בתכנית הם תיאוריה ל

פמיניסטית, מגדר ומיניות, מגדר ופוליטיקה לימודים קוויריים, מגדר ומשפט, מגדר ואתניות, מגדר 

  ותרבות פופולרית, מגדר ולימודים אורבניים, גוף, זהות ותרבות ונשים ופריפריה.

 נתיבי לימוד

  (עם עבודת גמר)מחקרי נתיב  ,בשני נתיבי לימוד יםימודים לתואר שני בלימודי מגדר מתנהלהל

בעת את נתיב הלימודים הסטודנטיות/ים רשאיות/ים לבחור . )ללא עבודת גמר(כללי נתיב ו

ההרשמה ללימודים. הקבלה לנתיב מחקרי בהתאם לתנאי הקבלה ובאישור ועדת המ"א 

  המחלקתית והפקולטית.

 ך הלימודיםמש

 . משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנייה.  השנה

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

 

 חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר: 

 לימודים לקראת תואר מוסמך

 

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 קורסי חובה:

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 נקודות זכות  שם הקורס מספר הקורס שנה
 

 א
196-2-0032 

196-2-0042 

מתודולוגיות פמיניסטיות  מגמות בחקר החברה 

 ותרבות א

מגמות בחקר החברה  -מתודולוגיות פמיניסטיות 

 ותרבות ב

 

2 

2 

 

 א
196-2-0003 

196-2-0004 

 סמינר הכנה לתזה א

 סמינר הכנה לתזה ב

 

1 

1 

 

 א

 

196-2-0169 

196-2-0179 

 סמינר מחלקתי במגדר שנה ראשונה א

 סמינר מחלקתי במגדר שנה ראשונה ב

0.5 

0.5 

 

 ב

196-2-0050 

196-2-0060 

 סמינר מחלקתי במגדר שנה שנייה א

 סמינר מחלקתי במגדר שנה שנייה ב

0.5 

0.5 

 

 א
196-2-0072 

196-2-0082 
       מבוא לתיאוריה פמיניסטית ולימודי מגדר א**

 ב לתיאוריה פמיניסטית ולימודי מגדר מבוא

 

2 

2 

 

 א או ב
196-2-0068 

196-2-0078 

 א ין ומיניות בתיאוריה, מחקר ופרקטיקהמ

 ב ין ומיניות בתיאוריה, מחקר ופרקטיקהמ

2 

2 

 16 סה"כ קורסי חובה 
 

 12 סה"כ קורסי בחירה/סמינרים* ב-א ו
 

 ב

196-2-9991 

196-2-9992 

 )סמס' א'( עבודת גמר

 )סמס' ב'( עבודת גמר

4 

4 

 

 

196-2-7777 

 

 ***כתיבת עבודת גמר 

נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא תוגש ***

עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, בכפוף 

 לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית

 ללא נק"ז

 
 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 סמינר ולהגיש עבודת סמינר בסיומו.*יש ללמוד קורס אחד לפחות במתכונת 

ה .ז לפחות יכול”נק 4מי שלמד.ה קורסי מבוא בפמיניזם במסגרת התואר הראשון בהיקף של **

 לקבל פטור מהקורס ולהמיר אותו בקורס בחירה.

  עבודת גמר
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על הסטודנטים עבודת מחקר הכתובה לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית. 

המנחה לעבודה תאושר  קשר עם מנחה לעבודת הגמר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים.ליצור 

על ידי ראש התוכנית והפקולטה. הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית עד תום 

השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים. עמידה בחובה זו מהווה 

 נתיב המחקרי.תנאי להמשך הלימודים ב

 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 
 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 קורסי חובה:

 נקודות זכות שם הקורס מספר הקורס שנה

 א
196-2-0032 

196-2-0042 

מגמות בחקר  -מתודולוגיות פמיניסטיות 
 אהחברה והתרבות 

מגמות בחקר  -מתודולוגיות פמיניסטיות 
 בהחברה והתרבות 

 

2 

2 

 

 א

 
196-2-0169 

196-2-0179 

 סמינר מחלקתי במגדר שנה ראשונה א

 סמינר מחלקתי במגדר שנה ראשונה ב

0.5 

0.5 

 

 196-2-0050 ב

196-2-0060 

 סמינר מחלקתי במגדר שנה שנייה א

 סמינר מחלקתי במגדר שנה שנייה ב

0.5 

0.5 

 

 א
196-2-0072 

196-2-0082 

       מבוא לתיאוריה פמיניסטית ולימודי מגדר א**
 ב מבוא לתיאוריה פמיניסטית ולימודי מגדר

2 

2 

 

 א או ב
196-2-0068 

196-2-0078 

 א  ין ומיניות בתיאוריה, מחקר ופרקטיקהמ

 ב ין ומיניות בתיאוריה, מחקר ופרקטיקהמ

2 

2 

 
 סה"כ קורסי חובה

 
14 

  סה"כ קורסי בחירה/סמינרים*  ב-א ו
22 

 0 בחינת גמר  ב
 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר
 

 *יש ללמוד לפחות קורס אחד במתכונת סמינר ולהגיש עבודת סמינר בסיומו.
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 ה.ז לפחות יכול”נק 4מי שלמד.ה קורסי מבוא בפמיניזם במסגרת התואר הראשון בהיקף של **

 לקבל פטור מהקורס ולהמיר אותו בקורס בחירה.

 

  בחינת גמר

. ציון בתום השנה השנייה תתקיים בחינת גמר לסטודנטים שסיימו את חובות השמיעה לתואר

. ההשתתפות בבחינת הגמר מותנית באישור המחלקה. מתכונת בחינת לפחות 75הממוצע בקורסים 

  .75ציון עובר בבחינת הגמר הינו  הגמר מותאמת לתחום ההתמחות של הסטודנטים.

 

 

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 75% קורסים

 25% בחינת גמר

 

 

 לפרטים נוספים:

 : רכזת התכנית

 liorab@bgu.ac.il,  6461110-08, ליאורה בהר

 laviema@bgu.ac.ilראש התכנית: פרופ' מיה לביא אג'אי 

 התכנית ללימודי מגדר  אתר התכנית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בניהול וישוב סכסוכים  לימודים לתואר שני

 (198-2)סימן מחשב 

mailto:liorab@bgu.ac.il
mailto:rottenbe@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/gender/Pages/default.aspx
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 מטרת הלימודים

התוכנית נועדה להכשיר אנשי מקצוע וחוקרים ברמה גבוהה לחקר סכסוכים ומציאת דרכים 

לניהולם ולפתרונם. התוכנית מציגה בפני הסטודנטיות והסטודנטים  את תחום חקר הסכסוכים 

והדרכים לניהולם ולצמצומם. התוכנית בנויה על גישה רב תחומית ועל למידה רחבת היקף, 

ם של הסכסוך. בכלל זה התוכנית תעסוק בהיבטים חברתיים, העוסקת בהיבטים שוני

פסיכולוגיים, משפחתיים, ניהוליים, כלכלים, חינוכיים, פוליטיים, היסטוריים ואקולוגיים. 

תוכנית הלימודים שמה דגש על ניתוח ביקורתי של מבנים חברתיים ותהליכי שינוי אשר בתוכם 

את הצורך בפיתוח תיאורטי ובמחקר, דיאלוג ובמהלכם מתפתחים סכסוכים. התוכנית משלבת 

יחד עם הקניית מיומנויות לצורך השתתפות פעילה בפרויקטים למניעת אלימות בקהילה 

ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן. מכיוון שלגורמי סכסוכים וניהולם יש פנים רבות 

להשתתף ומורכבות, הרי שעל הסטודנטים לעבור הכשרה תיאורטית מעמיקה, ובנוסף, 

 בהתנסות מעשית מבוקרת המלווה בהדרכה אקדמית. 

 נתיבי הלימוד

 הלימודים בתכנית לניהול וישוב סכסוכים מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.

ניתן להגיש בקשה לעבור מהנתיב הכללי לנתיב המחקרי במהלך הסמסטר הראשון בלימודים 

. המעבר מותנה באישור ועדת המוסמכים ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני )חודש מרץ(

 המחלקתית והפקולטית

 

   משך הלימודים

 משך הלימודים הינו שנתיים. 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

 

  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 לימודים לקראת תואר מוסמך

 

 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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 הערה נקודות  הקורסשם  מספר קורס שנה
 

 198-2-0029 א

198-2-0039 

 א -מבוא לחקר סכסוכים 

 ב -מבוא לחקר סכסוכים 

2 

2 

 שנתי

 

 סמסטריאלי 2 קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס 198-2-0078 א

 198-2-0011 א

198-2-0021 

 חלק א -הרצאות אורחים וסיורים שנה א' 

 חלק ב -הרצאות אורחים וסיורים שנה א' 

0.5 

0.5 

 שנתי

 

 סמסטריאלי 2 מתיאוריה לפרקטיקה -עבודת מניעה בקהילה  198-2-0082 א

 סמסטריאלי 2 תיאוריה ומעשה -אלימות כתופעה חברתית  198-2-0159 א

 סמסטריאלי 2 תיאוריה ופרקטיקה -חינוך לשלום  198-2-0118 א

 סמסטריאלי 2 שיטות מחקר כמותיות, קריאה וכתיבה מדעית 198-2-0010 א

 סמסטריאלי 2 מחקר איכותני 198-2-0081 א

 198-2-0022 ב

198-2-0032 

 חלק ג -הרצאות אורחים וסיורים שנה ב 

 חלק ד -הרצאות אורחים וסיורים שנה ב 

0.5 

0.5 

 שנתי

  18 סה"כ קורסי חובה   

  10 *סה"כ קורסי בחירה וסדנאות  ב-א ו
 198-2-9991 ב

198-2-9992 
 )סמס' א'( עבודת גמר

 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 
4 

 
 

  0 בחינת גמר )הגנה על עבודת הגמר( - ב

 198-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר
 

רישום לקורס זה מיועד למי שלא  יגישו את   *
וכפוף , עבודת הגמר בתום השנה השנייה כנדרש

 לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית.

  ללא נק"ז

 נק"ז  36 סה"כ לתואר

 'סכסוכים ויישוב בניהול פרקטיקום' בקורס לבחור יכולים מחקרי בנתיב סטודנטיםו * סטודנטיות

 .בחירה כקורס)קורס שנתי מתכנית הלימודים בנתיב הכללי( 

   עבודת גמר

עבודת מחקר הכתובה לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית. עבודת הגמר 

תוצג במסגרת מפגש סיכום פרקטיקה ומחקר של התכנית ותוגש לשיפוט בתום השנה השנייה 

 ללימודים.

 

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 45% עבודת גמר

 5% בחינת גמר )הגנה(
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 בנתיב הכלליתכנית הלימודים 

 

 שנה

 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 נקודות

 

 הערה

 198-2-0029 א או ב

198-2-0039 

 א -מבוא לחקר סכסוכים   

 ב -מבוא לחקר סכסוכים   

2 

2 

 שנתי

 

 סמסטריאלי 2 קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס 198-2-0078 א או ב

 סמסטריאלי 2 לפרקטיקהמתיאוריה  -עבודת מניעה בקהילה  198-2-0082 א או ב

 סמסטריאלי 2 תיאוריה ומעשה -אלימות כתופעה חברתית  198-2-0159 א או ב

 סמסטריאלי 2 תיאוריה ופרקטיקה -חינוך לשלום  198-2-0118 א או ב

 סמסטריאלי 2 שיטות מחקר כמותיות, קריאה וכתיבה מדעית 198-2-0010 א או ב

 סמסטריאלי 2 מחקר איכותני 198-2-0081 א או ב

 198-2-0109 ב-א ו

198-2-0119 

 א -*פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים 

 ב -*פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים 

2 

2 

 שנתי

 

 198-2-0016 ב-א ו

198-2-0026 

 מחקר פעולה א' )מלווה לפרקטיקום(

 מחקר פעולה ב' )מלווה לפרקטיקום(

1 

1 

 שנתי

 198-2-0011 א

198-2-0021 

 א -אורחים וסיורים שנה א' הרצאות 

 ב -הרצאות אורחים וסיורים שנה א' 

0.5 

0.5 

 שנתי

 

 198-2-0022 ב

198-2-0032 

 ג -הרצאות אורחים וסיורים שנה ב' 

 ד -הרצאות אורחים וסיורים שנה ב' 

0.5 

0.5 

 שנתי

 

  24 סה"כ קורסי חובה  

  12 סה"כ קורסי בחירה ב-א ו

  0 בחינת גמר ב

 נק"ז 36 לתוארסה"כ 

 ויישוב בניהול פרקטיקום' השנתי בקורס לבחור יכולים מחקרי בנתיב סטודנטיםסטודנטיות ו* 

 .בחירה כקורס 'סכסוכים

 

 בחינת גמר

המלווה את  'מחקר פעולה' בקורס חייבים להשתתף כלליהבנתיב ם הלומדים סטודנטיסטודנטיות ו

במסגרת הקורס יכתבו עבודת מחקר ויציגו את עבודתם במפגש סיכום פרקטיקה  הפרקטיקום.

ומחקר של התכנית. הציון על הצגת הפרויקט יהווה חלק מציון בחינת הגמר. ציון עובר בבחינת 

 .75הגמר הינו 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 ifat@bgu.ac.il, 6461391-08לפרטים נוספים: יפעת אברהם טל 

 התכנית לניהול וישוב סכסוכים אתר התכנית:

mailto:ifat@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/conflict/Pages/FirstGood.aspx
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 בהוראת המדעים והטכנולוגיה לימודים לתואר שני

 (199-2)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

החוקרת היבטים שונים של למידה והוראה של  הוראת המדעים והטכנולוגיה היא דיסציפלינה

מקצועות המתמטיקה, מדעי הטבע והטכנולוגיה. במסגרת הלימודים מושם הדגש על שילוב בין 

 תיאוריה ופרקטיקה, בין הידע המדעי, המחקר החינוכי ויישומם בשדה.

מטרת התוכנית להקנות הסתכלות כוללת ומעמיקה על תהליכי ההוראה והלמידה של מתמטיקה, 

מדעים וטכנולוגיה בבית הספר ומחוצה לו, ולתת להם כלים לחקור ולפתח תהליכים אלו. התוכנית 

 חוקר על סמך התובנות העולות ממחקריו.-מעניקה הזדמנות להתפתח כמורה

המשלבים קורסים בחינוך (Ph.D) ולדוקטורט  (M.A)שני מציעה לימודים לתואר  התוכנית

מתמטי, מדעי וטכנולוגי עם קורסים המיועדים להעמיק ולהרחיב את הידע הדיסציפלינארי. כמו 

כן, בתכנית ניתנת התייחסות רבה להיבטים התרבותיים, החברתיים והפילוסופיים של המדע 

 והטכנולוגיה.

  נתיבי הלימוד

בהוראת המדעים והטכנולוגיה מתנהלים בשני נתיבי לימוד: כללי ומחקרי  הלימודים לתואר שני

 כמפורט בהמשך.

 משך הלימודים

 משך הלימודים בשני נתיבי הלימוד הינו שנתיים. 

בנתיב הכללי, על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום 

 השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר 

לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך 

 דת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.השלמת כתיבת עבו

  התמחויות בלימודים

 התמחות בהוראת הביולוגיה, התמחות בהוראת המתמטיקה.

*במקרים בהם הסטודנטיות והסטודנטים אינם בוחרים באחת ההתמחויות הם יסיימו את התואר 

 בהוראת מדעים וטכנולוגיה ללא התמחות.

 

 :המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמרחובה לקרוא את הפרק הכללי 

 לימודים לקראת תואר מוסמך 

  

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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   נתיב כללי

נקודות זכות ולכתוב  38בנתיב זה על הסטודנטיות והסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 

התואר. בנוסף, יש להבחן בבחינת גמר בעל פה המבוססת על עבודה מסכמת לקראת סיום 

 העבודה המסכמת ועל קורסי החובה בתוכנית.

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי

 קורסי חובה כלליים

 נקודות זכות  שם הקורס מס' הקורס שנה*

 2 הוראת מדע וטכנולוגיה בסביבה מתוקשבת 199-2-0014 א

 2 והקשרן להוראת המדעיםתיאוריות למידה  199-2-0091 א

 199-2-0171 א
 –הערכת למידה בהוראת המדעים והמתמטיקה 

 היבטים איכותיים וכמותיים
2 

 4 המחקר האיכותני בהוראת המדעים 199-2-0044 א
 

  10 סה"כ קורסי חובה כלליים
 

 קורסי חובה בהוראת המתמטיקה

 נקודות זכות  שם הקורס מס' הקורס שנה*
 

 4 מבוא לנושאים מחקריים בהוראת המתמטיקה 199-2-0031 א
 

 4 יסודות המתמטיקה בהקשר הוראתי 199-2-0051 ב
 

מספרים, אלגברה וטרנספורמציות בהקשר  199-2-0061 ב
 4 הוראתי

סה"כ קורסי חובה בהתמחות הוראת   
 המתמטיקה

12 
 

 קורסי חובה בהוראת הביולוגיה

 נקודות זכות  שם הקורס מס' הקורס שנה*

 4 מבוא לנושאים מחקריים בהוראת הביולוגיה 199-2-0141 א'

 4 סוגיות בביולוגיה סביבתית 199-2-0016 ב'

נושאים נבחרים בביולוגיה ופיזיולוגיה בהוראת  199-2-0054 ב'
 המדעים

4 

 12 סה"כ קורסי חובה בהתמחות הוראת הביולוגיה 
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 קורסי בחירה

 נקודות זכות  שם הקורס שנה*

 או ב א

 קורסי בחירה*
 

 מתוך הקורסים המוצעים בתכנית להוראת המדעים ובמחלקה לחינוך
 רצוי לבחור גם קורסים שאינם מתחום הידע –קורסים  8*יש ללמוד 

16 

 עבודה מסכמת ובחינת גמר

 נקודות זכות שם הקורס שנה*
 ב
 

סמסטר 
אחרון 
 בתואר

 סקירת מחקר בהוראת המדעים -עבודה מסכמת
 

 הסטודנטים להכין עבודה מסכמת לקראת סיום התואר.על 
 פה, בתום הלימודים.-העבודה תוצג בבחינת הגמר בעל

 ללא נק"ז

 ב
 

סמסטר 
אחרון 
 בתואר

 בחינת גמר**
 

בשנה האחרונה לתואר לאחר  31.12**יש להבחן בבחינת הגמר עד 
 .לפחות 75סיום כל הקורסים בהצלחה בממוצע 

 ללא נק"ז

 נק"ז  38    
 

*אנו ממליצים ללמוד קורסים בהתאם לשנים המצוינות בשנתון. יחד עם זאת ניתן לבנות תכנית 

 אישית בתיאום עם יועצת או יועץ התוכנית.

 הרכב הציון הסופי לתואר

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 

 

   נתיב מחקרי

זכות, לכתוב עבודת נקודות  30בנתיב זה על הסטודנטיות והסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 

 גמר )תזה(, להשתתף בסמינר תזה ולהיבחן בבחינת הגנה בעל פה על בסיס עבודת הגמר.

הלימודים בנתיב המחקרי מותנים בהגשת הצעת מחקר ראשונית, במציאת מנחה, באישור ועדת 

 קבלה מחלקתית ובאישור ועדת המוסמכים הפקולטית. 

 תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

 חובה כללייםקורסי 

 נקודות זכות  שם הקורס מס' הקורס שנה*
 

 2 הוראת מדע וטכנולוגיה בסביבה מתוקשבת 199-2-0014 א

 2 תיאוריות למידה והקשרן להוראת המדעים 199-2-0091 א

 199-2-0171 א
 –הערכת למידה בהוראת המדעים והמתמטיקה 

 היבטים איכותיים וכמותיים
2 

 4 האיכותני בהוראת המדעיםהמחקר  199-2-0044 א

 ב
129-2-2201 

129-2-2211 

 מתודולוגיה מחקרית כמותית א

 מתודולוגיה מחקרית כמותית ב

2 

2 

  14 סה"כ קורסי חובה כלליים
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 נקודות זכות  שם הקורס מס' הקורס שנה*
 
 

 

 קורסי חובה בהוראת המתמטיקה

 נקודות זכות שם הקורס מס' הקורס שנה*
 

 4 מבוא לנושאים מחקריים בהוראת המתמטיקה 199-2-0031 א
 

 4 יסודות המתמטיקה בהקשר הוראתי 199-2-0051 ב
 

מספרים, אלגברה וטרנספורמציות בהקשר  199-2-0061 ב
 הוראתי

4 
 

  12 סה"כ קורסי חובה בהתמחות הוראת המתמטיקה
 

 קורסי חובה בהוראת הביולוגיה

 נקודות זכות  שם הקורס מס' הקורס שנה*
 

 4 בהוראת הביולוגיהמבוא לנושאים מחקריים  199-2-0141 א
 

 4 יסודות בביולוגיה סביבתית 199-2-0016 ב
 

נושאים נבחרים בביולוגיה ופיזיולוגיה  199-2-0054 ב
 בהוראת המדעים

4 

 12 סה"כ קורסי חובה בהתמחות הוראת הביולוגיה
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 קורסי בחירה

 נקודות זכות שם הקורס מס' הקורס שנה*
  

  א או ב

 קורסי בחירה*
 

מתוך הקורסים המוצעים בתכנית להוראת המדעים 
 ובמחלקה לחינוך

רצוי לבחור גם קורסים  –קורסים  2*יש ללמוד 
 שאינם מתחום הידע

4 

 סמינר תזה, עבודת גמר ובחינת גמר

 נקודות זכות שם הקורס מס' הקורס שנה*
 

 199-2-0046 ב
 סמינר תזה

 
 השתתפות חובה בכל המפגשים

 ללא נק"ז

 199-2-9991 ב
199-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(
 עבודת גמר )סמס' ב'(

4 
4 

 199-2-7777 
 

 *כתיבת עבודת גמר 
 

 תוגש לא אם' הגמר עבודת כתיבת'ל רישום נדרש*
 בכפוףעבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, 

 והפקולטית המחלקתיתלאישור ועדות המוסמכים 

 ללא נק"ז

  הגנה על התזה –בחינת גמר   
 

בשנה האחרונה  31.12יש להבחן בבחינת הגמר עד 
 75לתואר לאחר סיום כל הקורסים בהצלחה בממוצע 

 לפחות.

 ללא נק"ז

 נק"ז 38 סה"כ לתואר 

 

*אנו ממליצים ללמוד קורסים בהתאם לשנים המצוינות בשנתון, יחד עם זאת ניתן לבנות תכנית אישית 

 התוכנית.בתיאום עם יועצת או יועץ 

 

 :הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 35% עבודת גמר

 15% בחינת גמר

 

 לפרטים נוספים: 

   techeduc@bgu.ac.il, 6461901-08יהודה, טלפון: -כרמל בן

 
 להוראת המדעים והטכנולוגיה התכנית אתר התכנית:

 
 

 

 

 

mailto:techeduc@bgu.ac.il
http://www.bgu.ac.il/SciTecEdu
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 םבמדעים קוגניטיביי לימודים לתואר שני

 (197-2)סימן מחשב 

 

למחקר ומצוינות במדעים הקוגניטיביים מתוך  סטודנטיות וסטודנטים להכשיר מיועדת התכנית

במסגרת הלימודים מוצע מגוון קורסים בתחומים כגון חישוביות תחומית. -נקודת מבט רב

  ש.ופילוסופיה של קוגניציה ונפ (neuroscience) וקוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מדעי העצב

( תחום 1ייחודית במדעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה. ) התכנית כוללת מגמת לימודים

( 3( מהווה כר פורייה להמשך מחקר במסגרת תואר שלישי, )2זה צובר תאוצה בשנים האחרונות, )

מאפשר לבוגרי התואר להשתלב ביתר קלות בתעשיית הבריינטק המתפתחת, ובתחומים נדרשים 

 ,סטודנטים שלא יבחרו במגמה זוסטודנטיות ו(. Machine Learningאחרים של לימוד מכונה )

יבחרו מתוך קורסי הבחירה קורסים מתקדמים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ופילוסופיה של קוגניציה 

 ונפש.

 

 מטרת התכנית

סטודנטים מצטיינים לחזית המחקרית בתחומי המוח סטודנטיות והתכנית מיועדת להכשיר 

מאפשרת גמישות רבה וכוללת קורסי ליבה לצד היכולת לבחור מקבץ בחירה במדעי  , והקוגניציה

הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה, מחד, או מתוך קורסי בחירה בתחומי התמחות ייחודיים 

 , מאידך. יםהסטודנטהסטודנטיות ובהתאם לתחום המחקר של עם המנחה בהתייעצות 

סטודנטים סטודנטיות ולמקבץ הבחירה במדעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה מותאם ל

יקבלו הכשרה מעשית בפיתוח יישומים טכנולוגיים , והם המעוניינים בהיבטים יישומיים יותר

סטודנטים המעוניינים במחקר בסיסי קוגניטיבי סטודנטיות ויה והמוח. בתחום של מדעי הקוגניצ

 או פילוסופי, יירשמו לקורסים מתקדמים בתחומים אלו. -ו

 

 תכנית הלימודים

 האוריינטציה של התוכנית היא מחקרית והלימודים מתקיימים בנתיב מחקרי בלבד. התכנית

 מיועדת בעיקרה לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שלישי. 

אשר מועמדות ומועמדים שאינם בעלי תואר ראשון במדעי הקוגניציה והמוח יידרשו לבצע השלמות 

 ניתן ללמודשלהם ולהתמחות שבה הם מעוניינים. התכנית בנויה כך האקדמי ייקבעו בהתאם לרקע 

 כבר בסמסטר הראשון ללימודים.  הההשלמ רוב קורסיאת 

 הנרשמים לתכנית הם:הנרשמות והפרופילים העיקריים של 

 .קורסים לא נדרשת השלמת :מדעי הקוגניציה והמוח

להירשם  ניםמעוניי שהסטודנטיות והסטודנטיםנדרשת השלמה מתמטית רק במידה  :פסיכולוגיה

 שהסטודנטיות והסטודנטיםפילוסופית רק במידה , והשלמה 'חישוביות וקוגניציה'לקורס 

 .'פילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים'להירשם לקורס  ניםמעוניי

 נדרשת השלמה במדעי העצב ובפסיכולוגיה קוגניטיבית.: מדעי הטבע והנדסות

 

 הקבלה לתכנית מותנית במציאת מנחה ואישור הנחייה לפני הגשת המועמדות ללימודים. 

 . לפחות 85ציון  ינוה משנה לשנהמעבר לתנאי 
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 משך הלימודים

 משך הלימודים הינו שנתיים. 

על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום 

השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. ועדות 

לטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך השלמת המוסמכים המחלקתית והפקו

 כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.

  :חובה לקרוא את הפרק הכללי המתייחס לנהלים ולתקנון עבודת גמר

 לקראת תואר מוסמךלימודים 

 

 תכנית הלימודים 

 8ועבודת הגמר ) נקודות זכות( 28נקודות זכות ומורכבת מקורסים ) 36הינה בהיקף של התכנית 

נדרשים להציג את עבודתם בהרצאה הסטודנטיות והסטודנטים לימודים ה. בתום נקודות זכות(

. הסטודנטיות והסטודנטים יוכלו לבנות תכנית מבוססת של התכניתי הסגל ות וחברלכלל חבר

קורסי בחירה אישית בתיאום עם המנחה או לחילופין להירשם לתכנית המורכבת מקורסים במדעי 

 הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה.

 

 נקודות זכות( 20קורסי חובה )
נקודות  סמסטר שם הקורס מספר הקורס

 זכות 
 הערות 

 
 ליבה חובה 4 ב וירוביולוגיה של מערכות: מנוירון לפתולוגיהנ 197-2-0002

 יתקיים בתשפ"ד

מספר קורס 

 יפורסם בהמשך

שיטות מחקר מתקדמות וניתוח נתונים במדעי המוח 

 והקוגניציה

 ליבה חובה 4 ב

101-2-0023 

101-2-0033 

 א קוגניטיבית בפסיכולוגיה מתקדמות סוגיות

 קוגניטיבית בסוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה 

 א

 ב

2 

2 

 *ליבה חובה

 יתקיים בתשפ"ד 

197-2-
0019/29 
197-2-

0039/49 

 שנה ראשונה  –סמינר בין תחומי במדעים קוגנטיביים 
 שנה שניה –סמינר בין תחומי במדעים קוגנטיביים 

 ב-א ו
 ב-א ו

 )שנתי( 1
 )שנתי( 1

 חובה )שנה א(
 חובה )שנה ב(

מספר קורס 
 יפורסם בהמשך

 חובה  2 ב יסודות תיאורטיים במדעי העצב החישוביים 

 20 ב-א ו סה"כ קורסי חובה 
 

 

197-2-0030 
197-2-0130 

 א –פילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים 
 א

 ב -פילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים 

 א
 
 ב

2 
 
2 

 
 בחירה 

 בחירה  2 א הזיכרון ושברו 197-2-0017
 בחירה  2  חברתיים של הזיכרון האנושיהיבטים  197-2-0022
 בחירה  2  פרקים בלמידה ובבקרה מוטורית 197-2-0024
 בחירה  2  תהליכים קוגניטיביים בזקנה 197-2-0037
 בחירה  2 א פסיכוביולוגיה חברתית 101-2-0026

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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קורסים במגמת מדעי הקוגניציה החישוביים  
 ונוירוטכנולוגיה*

   

 בחירה  4  חישוביות וקוגניציה 197-2-0011
 בחירה  3  יזמות וחדשנות 197-2-0059
מספר קורס 

 יפורסם בהמשך
 בחירה  1  פרוייקט בנוירוטכנולוגיה 

 בחירה 2  מחשב-ממשקי מוח 197-2-0018
 

נקודות  3או  2קורסי בחירה רלוונטיים בהיקף של  
מודלים חישוביים  זכות, גם מתואר ראשון כמו למשל:

 בחקר המוח, מדעי הנתונים ולמידה עמוקה(

 בחירה 3או  2 

 8 ב-א ו סה"כ קורסי בחירה 
 

 

197-2-9991 

197-2-9992 

 עבודת גמר )סמס' א'(

 סמס' ב'(עבודת גמר )

 א

 ב

4 

4 

 חובה

 )שנה שניה(

 *כתיבת עבודת גמר 
 

עבודה  תוגש לא אם' הגמר עבודת כתיבת'ל רישום נדרש*

לאישור ועדות  בכפוףלשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, 

 והפקולטית המחלקתיתהמוסמכים 

ללא  

 נק"ז

 

 ז"נק 36 סה"כ לתואר

 
', הסטודנטיות כדי לקבל תעודה נלווית ב'מדעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה* 

והסטודנטים יצטרכו להשלים שניים מתוך שלושת הקורסים המפורטים בטבלה )מי שיירשמו 

 לקורס 'יזמות וחדשנות' ידרשו להירשם גם ל'פרוייקט בנוירוטכנולוגיה'. 

 

 לפרטים נוספים:

  lcogcsi@bgu.ac.i,  6428774-08 -כרמלה נאור  

 אתר התכנית למדעים קוגניטיביים

 
 מידע לגבי לימודים לתואר שלישי:

   בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cogcsi@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/bcs/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Candidates.aspx
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 קיימא באפריקה -בלימודי אפריקה במסלול של קהילות בר  לימודים לתואר שני

frican Sustainable Communities TrackAThe  -M.A in African Studies 

 (192)סימן מחשב 

 

   מטרת הלימודים

היא עידן של תמורות עצומות ודרמטיות ברחבי יבשת אפריקה. התפתחויות כלכליות,  21-המאה ה

ומספקות הזדמנויות חדשות מחד,  -פוליטיות וחברתיות משנות את הקהילות המקומיות במהירות 

ואי וודאויות מאידך גיסא. בכדי לעסוק בשינויים אלו, עלינו לאמץ מגוון גישות תאורטיות 

ומעשיות. הבנה ותכנון לעתיד אפריקה דורשת הכרה עמוקה של ההיסטוריה של היבשת, ביחד עם 

פיי קהילות מתפתחות והקשרים חברתיים. לימודי המוסמך בלימודי אפריקה במסלול רגישות כל

 תקיימא באפריקה" יפגישו בין סטודנטיות וסטודנטים ממגוון רחב של דיסציפלינו-של "קהילות בר

על מנת ליצור קהילה עם תחומי עניין מגוונים ודיאלוג תוסס אודות הקשרים, המגבלות 

המציאות הקיימת ויספקו את תכנית המתווה לאסטרטגיות עתידיות.  וההזדמנויות שעיצבו את

המושג "קיימות" נטול הגדרה ברורה בדיסציפלינות השונות באקדמיה, אך בקונטקסט של תכנית 

התערבויות מתמשכות ויעילות שמטרתן לימודים זו, אנו מבינים את הרעיון של קיימות כקידום של 

ם. תואר זה מציב את הקהילות ואינדיבידואליות של קהיללתמוך במאמצים ושאיפות 

האפריקאיות במרכז, אך גם מאמץ ראייה מקיפה על "קהילתיות", וזאת על מנת לכלול גם את 

מערכת הבריתות, הקואופרטיבים והסולידריות של אותה חברה. בקצרה, תואר זה מכוון להבנה 

באפריקה רואות את עתידן וכיצד הן  כיצד קהילות פוליטיות, תרבותיות, אידאולוגיות וחברתיות

יכולות להשיג את יעדיהן בדרכים ברות קיימא שיחזיקו מעמד בטווח הארוך. תכנית הלימודים 

משקפת את האמונה שלנו כי רק גישה רב תחומית יכולה להבטיח שהסטודנטיות והסטודנטים יבינו 

ת בהקשרים אפריקאים את מערכת הנסיבות המורכבת שמעצבת וקובעת כל מאמץ שנעשה ביבש

 . 21-של המאה ה

 

כיום, אין תכנית לתואר מוסמך בישראל שמתמקדת באפריקה או בלימודי אפריקה. התכנית שלנו 

ממלאה את החלל הקיים ומציעה תואר שני אשר יעלה את המוניטין הבינלאומי של אוניברסיטת 

. בנוסף, כבית של מרכז אפריקה בן גוריון בנגב כמרכז למצוינות במחקר ובהוראה בלימודי אפריקה

על שם תמר גולן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה תכנית אקדמית עשירה מחוץ להקשר של 

לימודים פורמליים, הכוללת כנסים אירועי תרבות וסמינרים חודשיים. התכנית מתכננת להפגיש 

במטרה לטפח קהילה  בין סטודנטיות וסטודנטים אפריקאים, ישראלים וממקומות נוספים בעולם

אינטלקטואלית המבוססת על נקודות מבט שונות וחוויות מגוונות. שילוב זה של סטודנטיות 

וסטודנטים אפריקאים וישראלים יאפשר חילופי רעיונות ותפיסות עולם שיעשירו את המסגרת 

תחומים הכיתתית. הגישה הבין תחומית תספק עוד יותר מגוון ועומק, ותאפשר להתמקד במגוון של 

כולל מדעי המדינה, היסטוריה, כלכלה, גיאוגרפיה, לימודי פיתוח, אנתרופולוגיה ולימודי תרבות. 

עבור כל תחום התמחות, הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו את ההקשרים ההיסטוריים, 

התרבותיים, הפוליטיים והאידיאולוגיים שמעצבים את חיי האינדיבידואלים והקהילות באפריקה. 

זו מעודדת אימוץ תפיסה רחבה יותר קיימות וחיפוש אחר גישות חדשניות להבנה ויישום  תכנית

 השפעות מתמשכות בחיי קהילות. 
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כוללים פרויקט בן שלושה חודשים שיערך במהלך הסמסטר השלישי ללימודים,  הלימודים בתכנית

ובמהלכו הסטודנטיות והסטודנטים יבצעו מחקר אישי או התמחות בתחום המקצועי שלהם 

כישורים המעוניינים לחדד את הסטודנטיות והסטודנטים בין אם בהקשר מקומי אפריקאי. 

ש כלים הניתנים ליישום בדרכים מעשיות יותר, אנו , או לרכושלהם התיאורטיים או האנליטיים

המתעניינים ביבשת כיום יכולים להנות מגישה רחבה ומאתגרת לחקר המתעניינות ומאמינים כי כל 

 אפריקה.

יתאימו לעבודה במגוון רחב של תפקידים במגזר הציבורי והפרטי, וירכשו  בוגרות ובוגרי התכנית

את הכישורים והיכולת לעבוד בפיתוח קהילתי וקביעת מדיניות. הם יתאימו למשרות ביוזמות 

במגזר הפרטי, באירגונים לא ממשלתיים, במוסדות בינלאומיים, במשרדי ממשלה ובמוסדות 

י בתכנון, יישום והערכה של תכניות ויוזמות הקשורות לכלל חינוך. התכנית מעניקה ניסיון מעש

ההיבטים של פיתוח קהילה וקיימות. סטודנטיות וסטודנטים פוטנציאליים בתכנית יגיעו ממגוון 

רחב של דיסציפלינות ותחומים מקצועיים. אנו מאמינות ומאמינים כי תואר זה יהווה מסגרת 

עיים, פעילים חברתיים, אירגונים ולאומים שונים. זאת, חשובה לחילופי רעיונות בין מומחים מקצו

, לאחר השתתפות םשיחזרו לקהילותיה םבמיוחד עבור הסטודנטיות והסטודנטים האפריקאי

בתכנית זו, עם היתרון של תעודה אקדמית וחוויה אינטלקטואלית שיכולות להוות משאב חיוני. 

תאפשר חוויה ייחודית בעלת ערך רב. ישראל עבור הסטודנטיות והסטודנטים הישראלים, תכנית זו 

מעולם לא אירחה תכנית המבוססת על לימודי אפריקה, הכוללת סטודנטיות וסטודנטים מהיבשת, 

 מה שיאפשר לישראלים להיחשף לנקודות מבט וחוויות שאינן זמינות בתכניות הלימודי הקיימות. 

 

 משך הלימודים

במערכת ' קיימא באפריקה-יקה במסלול של 'קהילות ברתכנית הלימודים בתואר שני בלימודי אפר

מלאה מתוכננת לשנה וחצי )שלושה סמסטרים(. על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות 

השמיעה לתואר )קורסים פרונטליים( תוך שני סמסטרים מתחילת הלימודים. במהלך הסמסטר 

דשים של התמחות או פרויקט מחקר חו 3השלישי ללימודים )סמסטר קיץ(, עליהם לבלות לפחות 

 ביבשת אפריקה. 

סיום לימודים תוך שלושה סמסטרים מחייב את הסטודנטיות והסטודנטים ללמוד את כל 

הקורסים בשני סמסטרים כפי שמפורט בהמשך. סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי, 

, יוכלו להגיש את עבודתם שלא יגישו את עבודת התזה שלהם בתום הסמסטר השלישי ללימודים

 בתום בתום השנה השנייה, בהתאם להמלצת מנחה ובאישור ראש התכנית.

 

 תכנית הלימודים

הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד: נתיב מחקרי )עם עבודת תזה( ונתיב כללי )ללא עבודת 

תזה(. הסטודנטיות והסטודנטים משני נתיבי הלימוד מחוייבים לקחת את קורסי הליבה המוצעים 

 בתכנית, את 'סדנת הפרויקט' וכן לבצע מחקר או התמחות בקהילה מקומית באפריקה. 

התמחות: הסטודנטיות והסטודנטים יצאו לפרויקט מחקר או התמחות בת פרויקט מחקר או 

ידרשו להגיש עבודת תזה המבוססת שלושה חודשים ביבשת אפריקה במהלך הסמסטר השלישי, ו

 על הפרויקט מחקר או להגיש דו"ח על פרויקט ההתמחות שביצעו.
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 קורס סמסטר
ודות נק

 כללינתיב  נתיב מחקרי זכות 
 

סתיו 
 ואביב

 שנה א
 

 2 גישות מחקר
קורס ליבה 

 *חובה
קורס ליבה 

 *חובה
מחשבה פוליטית 

קורס ליבה  4 וחברתית אפריקאית
 *חובה

קורס ליבה 
 *חובה

בוחנים פיתוח: 
תאוריה, פרקטיקה 

 וביקורת
קורס ליבה  4

 *חובה
קורס ליבה 

 *חובה

סדנת ניהול פרויקט 
 פיתוח

 
קורס ליבה  2

 *חובה
קורס ליבה 

 *חובה

קורס  –לימודי קיימות 
קורס ליבה  2 מרוכז במכון ערבה

 *חובה
קורס ליבה 

 *חובה
סוגיות בסביבה קיימות 

קורס ליבה  2 ושימור
 *חובה

קורס ליבה 
 *חובה

 חובה 4 סדנת פרויקט
 

 חובה
 

 בחירה **8או  4 **קורסי בחירה
 

 בחירה
 

 סתיו 
 שנה ב

 

פרויקט מחקר או 
פרקטיקום ביבשת 

 אפריקה
 חובה חובה 6

 -- חובה 6 עבודת גמר )תזה( ***

 חובה -- 2 עבודת סיכום פרויקט

 הסופי בתואר ציוןההרכב 
  50%קורסים  

 50%תזה 
 85%קורסים 

  15%בחינת גמר 

 סה"כ נק"ז
  

36 
 

36 

 
 נקודות זכות. 20קורסי הליבה והחובה בכל שנה  בהיקף של 

לשנה, כותרות הקורסים המופיעות כאן הן 'מודולות'. *שמות הקורסים עשויים להשתנות משנה 

 כלומר, כל שנה יהיה קורס המתאים למודול.  

**חובה לקחת לפחות מחצית מכמות קורסי הבחירה שמציעה המחלקה ללימודי אפריקה. באישור 

 מתקדמים. ראשון של קורסי תואר ודות זכותנק 8-ל 4ללמוד בין  ניתןועדת המוסמכים המחלקתית 

בתום סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר סטודנטיות ו – עבודת גמר***

להמשך לימודים מראש התכנית, יוכלו להמשיך לכתוב את עבודת ויקבלו אישור הסמסטר השלישי 

ללא  'כתיבת עבודת גמרהגמר במהלך הסמסטר הרביעי לתואר. בסמסטר זה נדרש רישום לקורס '

 .ותשלום העלויות הנלוות (192-2-7778או  192-2-7777נקודות זכות )
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