
 
 

 התכנית המשולבת: המחלקה לחינוך והמחלקה לפוליטיקה וממשל
بية وقسم السياسة والحكم ن قسم البر ك بي  نامج المشبر  البر

 
התוכנית המשולבת בחינוך, פוליטיקה ושינוי חברתי מיועדת לסטודנטים/ות המתעניינים/ות בחינוך 

לרכוש כלים להבנה ביקורתית של החברה והפוליטיקה בישראל  ככלי לשינוי חברתי ומעוניינים/ות
ובמקומות אחרים. התוכנית נועדה לספק לתלמידיה ולתלמידותיה רקע אקדמי רחב ועשיר שיתמוך 

יחד עם התנסות  פורמלי ובארגונים לשינוי חברתי-בעבודה עתידית בתחום החינוך הפורמלי והבלתי
  .בשטח

 
ורסים מתוך אשכולות יעודיים במסגרת המחלקה לחינוך ובמסגרת תלמידי/ות התוכנית ילמדו ק

מחשבת החינוך, בסוציולוגיה של החינוך, המחלקה לפוליטיקה וממשל. התוכנית תכלול קורסים 
פסיכולוגיה של החינוך והיבטים מבניים ופוליטיים של מערכת החינוך במסגרת המחלקה לחינוך, 

אזרחות זורית וגלובלית, מחשבה ביקורתית ופוליטיקה אוקורסים העוסקים בפוליטיקה בישראל, 
 ומאבקים פוליטיים במסגרת המחלקה לפוליטיקה וממשל.

 
קורס המתמקד בהיכרות עם בנוסף לקורסי הבחירה, ישתתפו תלמידי/ות התוכנית בשני קורסי ליבה: 

כולל התנסות הבשנה השנייה, וקורס שיילמד  ארגוני חברה אזרחית ושינוי חברתי בתחום החינוך
 השלישית.בשטח שיילמד בשנה וסיורים מסוג זה  בארגונים

 
תלמידי/ות התוכנית יוכלו להתחיל בלימודים לקראת תעודת הוראה באזרחות בשנה השלישית 

 לתואר.
 

نامج ك البر نا قسم بي  ن المشبر نامجال يسىعنهذا :والحكم السياسة وقسم بيةلبر ن بر مختلفةنةنينقدنممفاهي دراسة اىل ياديالرن األكاديم 
بيةنحول نلل كأداة البر ن تغيب  نامج يسىعكمانون. االجتماع  ن اىل البر  نقديةعلميةن ادوات عىل لحصولا الجدد للطلبة فرصة توفب 

ن طوراتنالسياسيةالت منومواكبةلفه تحليليةون  
ن المجتمع ف  نامجن. العالم حولالمجتمعاتنون االرسائيىل  ننالطلبةنتمكي  ناىلنيهدفنالبر  

ف 
نسبيل  

نانخراطهمننمحاورنعدةنف   
ن المجتمع مؤسسات ف   

بية المدن  نالبالدنةالالمنهجي والبر  
نامج منهذايض.  ف  ن البر  مساقات األكاديم 

ة ن مثب   
نمثلنمجاالت ف  بية شتر نفكتوال االجتماع وعلم والسياسة البر ية التعليمية الخطة انظر) ...النقدي ب  (. المفصلةنباللغةنالعبر

نامج كمانويتخلل ن المجتمع عىل للتعرف اخرى مساقات البر  
نالبالدنالمدن   

نوعىلنالياتن ف  ن التغيب  ة كتسابوان االجتماع  ن خبر  
 ف 

نالنعىلنالصعيدنناشطةنال المدنية المؤسسات نالوننمحىل  ناالنخراطننللطالبنالفرصةكمانوتسنحن .عالم   
نف   

التدريسنشهادةنمسارنف 
ن.نللقبالسنةنالثالثةنناثناءبموضوعنالمدنياتن

 
 לפרטים נוספים: 

 

 ansegal@bgu.ac.il, 6477767-08ענת סגל, מזכירות המחלקה לפוליטיקה וממשל: 
 irisei@bgu.ac.il, 6461863-08איריס עינב, מזכירות המחלקה לחינוך: 

ي ق -لالستفسار
ة الطلبة ف  بيةالرجاء التواصل مع سكرتير  سم السياسة والحكم وقسم الير
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 תוכנית הלימודיםמבנה 

 

 נק"ז    במסגרת המחלקה לפו״מ    נק"ז       במסגרת המחלקה לחינוך 

 6 מבוא לפוליטיקה וממשל 6 *מבוא לסוציולוגיה של החינוך שנה א׳

 5 מבוא למחשבה מדינית 6 *מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

 5 מבוא ליחסים בינלאומיים 6 *מבוא למחשבת החינוך

לשיטות מחקר כמותיות מבוא 

 בחינוך

 

6 

 מבוא היסטורי לפוליטיקה בת

 זמננו

 

5 

הקורסים מ* יש ללמוד לפחות שניים 

בשנה א'. את השלישי ניתן ללמוד 

 בשנה ב'.

 5 המשטר הפוליטי בישראל 

: סוגיות מערכת החינוך בישראל שנה ב׳

 מרכזיות ונקודות מפנה

 

4 

 4 מבוא לפוליטיקה השוואתית

במחקר על למידה והוראה  סוגיות 

 בבית הספר

 

4 

  

   3 שיטות מחקר איכותניות בחינוך 

   3 שיטות מחקר כמותיות בחינוך 

  

ק״ז, נ 12קורסי בחירה בהיקף של 

נק״ז מאשכול הקורסים  8מתוכם 

הייעודי של התוכנית )יתחלקו עפ״י 

בחירת הסטודנט/ית בין שנה ב׳ 

 לשנה ג׳(

  

 16קורסי בחירה בהיקף של 

נק״ז מאשכול  12נק״ז, מתוכם 

 הקורסים הייעודי של התוכנית 

)יתחלקו עפ״י בחירת 

 הסטודנט/ית בין שנה ב׳ לשנה ג׳(

 

 4 היכרות עם ארגוני חברה אזרחית ושינוי חברתי בתחום החינוךקורס ליבה:  

נק״ז,  12קורסי בחירה בהיקף של  שנה ג׳

מאשכול הקורסים  נק״ז 8מתוכם 

 הייעודי של התוכנית 

)יתחלקו עפ״י בחירת הסטודנט/ית 

 ׳(גבין שנה ב׳ לשנה 

 16קורסי בחירה בהיקף של  

נק״ז מאשכול  12נק״ז, מתוכם 

 הקורסים הייעודי של התוכנית 

)יתחלקו עפ״י בחירת 

 הסטודנט/ית בין שנה ב׳ לשנה ג׳(

 

  

סמינר מאשכול הסמינרים הייעודי 

 התוכניתשל 

 

4 

 

 

סמינר מאשכול הסמינרים הייעודי 

 של התוכנית

 

4 

 

התנסות בעבודה מעשית בארגוני חברה אזרחית ושינוי חברתי קורס ליבה:  

  בישראלוהחינוך בתחום החינוך וסיורים להכרת החברה 

4 

 

 נקודות זכות לתואר =נק"ז 


