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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


242 

 

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 

 

 

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> 

 

 

 
Signature of student: ________________     Date: 

_________ 

Signature of supervisor: ________________     Date: 

_________ 

Signature of chairperson of the M.A. committee: _______________  Date: 

_________ 

 

 

 

<MONTH, YEAR> 
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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
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 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


282 

 

 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

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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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
https://in.bgu.ac.il/humsos/ghistory/Pages/default.aspx
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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(

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/ma-the%20shnaton.pdf
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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:
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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, 
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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
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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

 

 

 

 



317 

 

 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 
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  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.



320 

 

 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
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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
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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
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
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 



342 

 

 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
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
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
https://in.bgu.ac.il/humsos/politics/Pages/default.aspx
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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
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 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:
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