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  פתח דבר
  
  

שתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה כולל מידע על מוסדות האויברסיטה והפקולטה, אך בעיקר 

מפורטים בו תכיות הלימודים במחלקות הפקולטה ותקות הלימודים. חובה על כל סטודט לקרוא את 

טעות של אי ידיעת הכתוב החלקים בשתון הוגעים לו, שכן מידע זה היו חיוי והכרחי. לא תתקבלה 

  בשתון.

  

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכיס שיויים בכל התקות, ההלים ותוכיות הלימודים וכן לשות, 

  להוסיף או לגרוע פרטים הכלולים בשתון ללא הודעה מוקדמת. 

  

  מחלקות.על הסטודט לעקוב אחר שיויים אלו המתפרסמים על גבי לוחות המודעות בפקולטה וב

  

   אם פלו שגיאות בהוצאה זו של השתון, ודה לכל מי שיפה תשומת ליבו אליהן, ועם הקוראים הסליחה.
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  ב ו א מ

  

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

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

  אשר יעודד התפתחותה של חברה מודרנית, משכילה וטכנולוגית.

  

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

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

  

 1970- החלו הלימודים במדעי הביולוגיה ושנה לאחר מכן, במדעי ההנדסה ובמדעי הרוח והחברה. ב 1964- ב

  בגיאולוגיה ובמדעים המדויקים. 

  

  . אילתשבע, בשדה בוקר וב- מפוסים של האוניברסיטה בבארהלימודים מתקיימים בק

  

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

הפקולטה למדעי הבריאות   לפילוסופיה".  הלימודים מתקיימים בפקולטה למדעי ההנדסה,ותואר "דוקטור 

הפקולטה   הפקולטה למדעי הרוח והחברה,  הפקולטה למדעי הטבע, ),.M.D(כולל ביה"ס לרפואה לתואר 

- (לתואר מוסמך ולתואר דוקטור לפילוסופיה), מכון בן טייןמכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושלניהול, ה

 נות (לתואר מוסמך בלבד).יוגוריון לחקר ישראל והצ

  

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

  טכנולוגיה.- הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, והמכון לננו
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  מנהלי-תפקידים במנהל האקדמיבעלי 

  הרשימה המלאה והמעודכנת נמצאת בכתובת:

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

            נשיאה               רבקה כרמי    פרופ' 

    רקטור             חיים היימס    פרופ' 

      סגן נשיאה ודיקן למו"פ              דן בלומברג    פרופ'

  משנה לסגן נשיאה ודיקן למו"פ        אנג'ל פורגדור    פרופ'

  סגן נשיאה לקשרי חוץ          פרופ'          סטיב רוזן

          משנה לרקטור              גל דבוטון    פרופ' 

          סגן הרקטור         גד רבינוביץ    פרופ'

  סגנית הרקטור לקשרים אקדמיים בינלאומיים      פרופ'    לימור אהרנסון דניאל      

  

  המזכירות האקדמית

  המזכיר האקדמי      פרופ' אריאל פלדשטיין

    עוזר המזכיר האקדמי        גב' יוליה סנדלר 

          

  הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  דיקןממלא מקום           פרופ' דני פילק

  ראש מנהל הפקולטה          רחל דמרי  גב' 

  

  הפקולטה למדעי הטבע

  דיקנית           מיכל שפירא  פרופ'

  ראש מנהל הפקולטה        לימור עזראי  'גב

  

  הפקולטה למדעי ההנדסה

  דיקן                      אברהם לוי  פרופ'

  ראש מנהל הפקולטה        דפנה דומפרוכט  גב'

  

  הפקולטה למדעי הבריאות

  דיקן        עמוס כץ  פרופ'

  ראש מנהל הפקולטה          הרצל ג'אן  מר

  

  הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

  דיקן        מיקי מלול  פרופ'

  ראש מנהל הפקולטה        מירה גולומב  גב'

  

  המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין

            מנהל המכונים      דנעם ויסברו  פרופ'

  ראש מנהל המכונים        ברנט מתיוס  מר
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  הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן-בית

  הספר- בית דיקן            דודי בר צביפרופ' 

  ממונה על המנהל        מיכל רוקני    גב' 

  

  קמפוס אילת

  מנהל אקדמי        יניב פוריהפרופ'    

    ראש מנהל הקמפוס          יעקב  ירדני  מר

  

  גוריון- גוריון לחקר ישראל, הציונות  ומורשת בן-מכון בן

  ראש המכון          פולה קבלו  ד"ר

  ממונה על המנהל          מיכל מויאל   גב'

  

  מנהל תלמידים

  ראש מנהל תלמידים          גב' אורנה ביטון

  ראש מדור רישום          מעיין קצבגב' 

  ראש מדור חשבונות סטודנטים          גב' ציונה שמש

  

  מנהל בחינות, מערכת שעות ומס"ר)

  ראש מנהל בחינות, מערכת שעות ומס"ר)        גב' מירי ויז'ניצר

  

  ללימודים קדם אקדמייםהמרכז 

  ראש אקדמי      פרופ' אריאל פלדשטיין

  מנהלת המרכז          דפנה מדרגב' 

  

  המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ

  ראש אקדמי      פרופ' אריאל פלדשטיין

    מנהלת המרכז          צביה אבישגב' 

   

  הספרייה המרכזית ע"ש ארן

  מנהלת הספרייה          גילר אילונהגב' 

  

  דיקנאט הסטודנטים

  דיקן הסטודנטים        פרופ' משה כספי

  ראש מנהל הדיקנאט      סולומון-גב' מרב יוסף

  

  והנופש  מרכז הספורט

  מנהל המרכז          ויקו חדדמר 

  

  



  

                               ט           הפרק הכללי של השנתון לתשע"
37892 

5

  מבקר האוניברסיטה

  מבקר האוניברסיטה                            מר מני מיכאלי

                  

  תפקידים מנהליים בעלי

  סגן נשיאה ומנכ"ל       דוד ברקת

  וכלכלהמשנה למנכ"ל ורא"ג תכנון, תקצוב       יוסי רוקני

  סמנכ"ל כספים  נגר - מאיה בנימין

  סמנכ"ל משאבי אנוש      שמעון ישי

  אודי לרמן                סמנכ"ל בינוי ואחזקה

  משפטיתיועצת     מונד עו"ד תמר

  ומערכות מידעסמנכ"ל מחשוב     מוטי מרגלית

  ראש אגף תפעול      רפי סרוסי

  מנהל מחלקת ארגון ושיטות      איתן אדמון

  מנהל מחלקת אחזקה והפעלה      עינן אופיר

  מנהלת מחלקת פרסומים ודוברות      אסנת איתן

  מנהלת מחלקת משאבי אנוש, סגל אקדמי      סיגל גברי

  מנהלת מחלקת שוחרים ותורמים      דור-ג'יל בן

  מנהל מחלקת אספקה ורכש    פנחס ברנשטיין

  מחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומייםמנהלת     סתוי ברעםד"ר 

  מנהל מחלקת בטיחות גיהות ואיכות הסביבה    שחר גולדברג

  מנהל מחלקת מערך המחשוב    שמואל גרובר

  מנהל מחלקת שכר ובקרה      איל דבידה

    מנהל מחלקת משאבי אנוש, סגל מינהלי וטכני      חגי חורש

  מהנדס האוניברסיטה      אייל חייק

  מנהל מחלקת מערכות מידע    מנשה טביבי

  מנהל מחלקת בינוי      חיים כרמון

  שיווקמנהל       שגיא לנגר

  מחלקה למעורבות חברתיתמנהלת     כ"ץ-ורד סרוסי

  משקמנהל מחלקת     יעקב עייאש

  מנהל מחלקת ביטחון  נפתלי פרייסלר  

  מנהלת מחלקת קשרי ציבור      נינה פרליס

    דובר האוניברסיטה    רוזנבליטאמיר 

  ראש הרשות למחקר ופיתוח    שרונה ריטברג
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  גוריון בנגב- הלימודים באוניברסיטת בן

  

גוריון בנגב מתנהלים לימודים בפקולטות למדעי הרוח והחברה, למדעי הטבע, למדעי -באוניברסיטת בן

גוריון לחקר ישראל - בית הספר ללימודי מדבר ובמכון בןההנדסה, למדעי הבריאות, בפקולטה לניהול, ב

  והציונות.

יחשב מי שהתקבל ללימודים ע"י מדור הרישום באוניברסיטה, ו/או  בנגב גוריון- כתלמיד באוניברסיטת בן

פי כללי הפקולטה והאוניברסיטה, ועמד בדרישות הלימודים ובכלל זה ביצוע יעוץ - הורשה להמשיך לימודיו על

  הסדרת שכר הלימוד כנדרש.והרשמה ו

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

  

  הלימודים לקראת תואר ראשון

  

B.A., B.S.W., B.Sc. , B.N., B.P.T., B.Med.Lab.Sc., B.EMS., B.Pharm. 

  . .M.Dולתואר "דוקטור לרפואה" 

  

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

הרוח והחברה, בפקולטה למדעי הטבע ובפקולטה למדעי הבריאות (ניהול מערכות בריאות, מדעי המעבדה 

  ) ובפקולטה לניהול .B.EMS הרפואית ורפואת חירום 

 –ארבע שנים. לתואר בוגר  – .B.Scבפקולטה למדעי ההנדסה  –דעים משך הלימודים לתואר מוסמך למ

ארבע שנים (וחצי שנת סטאז'), לימודי רפואה   – .B.Pharm - ו  .B.N ,B.P.T  -בפקולטה למדעי הבריאות

M.D.– . ('ושנת סטאז) שש שנים  

  

  הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

  

גוריון בנגב, על סמך לימודים קודמים במוסד להשכלה -ןמועמד רשאי להגיש בקשתו להתקבל לאוניברסיטת ב

  גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

גוריון בנגב ויקבל -בעל תואר אקדמי שיתקבל ללימודי תואר אקדמי נוסף (ראשון או שני), באוניברסיטת בן

לם שכ"ל מלא לתואר הכרה בקורסים אותם למד, יחויב ללמוד קורסים חלופיים במקומם. ככלל, הסטודנט יש

  הנוסף אליו התקבל.

נק"ז פטור  20ועדת הוראה פקולטית רשאית, בהמלצת ועדת הוראה מחלקתית, לאשר במקרים חריגים עד 

לתואר ראשון נוסף וללא צורך ללמוד במקומם קורסים אחרים. במקרה זה, יהיה הסטודנט זכאי לפטור 

  מתשלום שכ"ל עבור קורסים אלו. 

    קיימות מספר אפשרויות: בלימודי רפואה,

 לקבל באופן חריג, מועמדים לשנה מתקדמת, אשר ישלמו שכ"ל מאותה שנה ואילך. .1

 נק"ז (כולל שכ"ל). 40לקבל מועמדים לשנה א' ולפטור אותם עד  .2

קודמות, ישלם ה רביעית. באם ילמד קורסים משנים נק"ז, יתקבל במסלול מיוחד לשנ 40מי שיקבל פטור מעל 

  רגיל ולא יהיה זכאי לקבל תואר ראשון במדעי הרפואהעבורם שכ"ל 
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 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  http://in.bgu.ac.il/welcomeראו בכתובת :  –לפרטים נוספים 

  מדעי הרוח

  מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

  מסלולים: מקרא, ארכיאולוגיה.

  לשון עברית

 ספרות עברית

  לימודי המזרח התיכון

  היסטוריה כללית

 היסטוריה של עם ישראל

  מחשבת ישראל

  ספרויות זרות ובלשנות

  . ספרות ובלשנות אנגלית (חד מחלקתי)3. בלשנות אנגלית 2.ספרות אנגלית 1מסלולים: 

  אמנויות

  . תולדות האמנות1מסלולים: 

  נות ולימודי יצירהתכנית משולבת בתולדות האומ - . אומנות חזותית2 

  פילוסופיה

  תחומיים במדעי הרוח והחברה-לימודים רב

  לימודי מדינת ישראל

 לימודי תרבות ערבית יהודית

 מדעי החברה

  חינוך

  הכשרת מורים (לימודי תעודת הוראה)

  פסיכולוגיה*

  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה*

  מדעי ההתנהגות*

  כלכלה

  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  סוציאליתעבודה 

  פוליטיקה וממשל

  תקשורת**

  התכנית הבין אוניברסיטאית ללימודי אפריקה

  B.A -מסלול סטטיסטיקה ל 

  B.A - מסלול מתמטיקה ל 

  פסיכוביולוגיה

  * לא ניתן לשלב לימודים בתכניות פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי ההתנהגות.

  להשכלה גבוהה.** הענקת התואר מותנית באישור המועצה 
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  הפקולטה למדעי הטבע

     http://in.bgu.ac.il/welcomeלפרטים נוספים ראו  בכתובת : 

 מגמות/מסלולים מחלקה 

  

 מתמטיקה

  "אשלים" למצטיינים בלבד.  מתמטיקה כללית (עיונית ושימושית), מגמת "מדעי המוח" לתלמידי תכנית

  מחלקתיות עם המחלקות למדעי המחשב ולפיסיקה. - תכניות לימודים דו- 

תכנית לימודים במסלול מחלקה ראשית עם חטיבה: השילובים האפשריים הם בין מחלקות הפקולטה - 

המחלקה לניהול בפקולטה לניהול    וכן עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ועם  למדעי הטבע

  (חטיבה בלבד) .

המחלקה להנדסת   לימודים משולבות (תואר כפול) עם המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, תכניות- 

 תעשיה וניהול, המחלקה למדעי המחשב והמחלקה להנדסת מכונות.

  

 מדעי המחשב

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

  מחלקתית עם המחלקה למתמטיקה.- תכנית לימודים דו

לימודים במסלול מחלקה ראשית עם חטיבה: השילובים האפשריים הם בין מחלקות הפקולטה תכנית 

המחלקה לניהול בפקולטה לניהול   וכן עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ועם  למדעי הטבע

  (חטיבה בלבד).

מחלקה תכניות משולבות (תואר כפול) עם המחלקה לפיסיקה, המחלקה למתמטיקה, המחלקה לכימיה, ה

  למדעי הגיאולוגיה והסביבה, הנדסת חשמל ומחשבים.

 תכנית לימודים בהנדסת תכנה משותפת לפקולטה למדעי הטבע והפקולטה למדעי ההנדסה.

  

 פיסיקה

  מסלול חד מחלקתי במגמות: פיסיקה כללית, פיסיקה ומחשבים, פוטוניקה, ננופיסיקה ומדעי המוח.

קה ועם מדעי המחשב, הנדסת חומרים, הנדסת חשמל ומחשבים מסלולים משולבים עם תואר כפול בפיסי

  והנדסת מכונות.

 - מסלולים דו מחלקתיים: מסלול דו מחלקתי במתמטיקה ובפיסיקה ומסלול מחלקה ראשית עם חטיבה 

השילובים האפשריים הם בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע וכן עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח 

 יהול בפקולטה לניהול (חטיבה בלבד).והחברה ועם המחלקה לנ

כימיה סינטטית, כימיה ביופיסית, כימיה פיסיקלית וננומטרית, מגמת "מדעי המוח "לתלמידי תכנית  כימיה

  "אשלים" למצטיינים.

תכנית לימודים במסלול מחלקה ראשית עם חטיבה: השילובים האפשריים הם בין מחלקות הפקולטה - 

המחלקה לניהול בפקולטה לניהול   למדעי הטבע וכן עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ועם

 -התכניות לימודים משולבות (לתואר כפול) עם המחלקה למדעי המחשב במגמה ביופיסיק- (חטיבה בלבד). 

 ננוטכנולוגיה.- להנדסה כימית  ביואינפורמטיקה והמחלקה

  

 מדעי החיים

מדעי החיים כללי (התוכנית כוללת מגוון רחב של קורסים השייכים לתחומים עיקריים במדעי החיים:  

חיים, ביולוגיה -ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, מדעי הצמח, פיזיולוגיה של התא ובעלי

וח, ביולוגיה חישובית), במסלולים: מחקרי, סביבתי, יישומי, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, מדעי המ

  חישובית.

  תכנית לימודים פסיכוביולוגיה.  - 

מחלקה ראשית עם חטיבה במחלקה אחרת: ניתן  -תוכניות לימודים בשילוב עם מחלקות אחרות   - 

מחלקתית עם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע או עם מחלקות הפקולטה - להרכיב תוכנית לימודים דו

מודים של מחלקה ראשית וחטיבה, וכן עם המחלקה לניהול למדעי הרוח והחברה בהן קיימת תכנית לי
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  (חטיבה בלבד) 

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

  

מדעי 

הגיאולוגיה 

 והסביבה

מגמת גיאולוגיה דינמית, גיאולוגיה הנדסית, גיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, גיאולוגיה וביולוגיה, 

  "מדעי המוח " לתלמידי תכנית "אשלים" למצטיינים.

מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם חטיבה: השילובים האפשריים הם בין - תכנית לימודים דו- 

המחלקה לניהול    עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ועם   מחלקות הפקולטה למדעי הטבע

  בפקולטה לניהול (חטיבה בלבד). 

 ים משולבות (תואר כפול) עם המחלקות למדעי המחשב, מדעי החיים והנדסת בנין.תכניות לימוד- 

  

  

 הפקולטה למדעי ההנדסה

  http://in.bgu.ac.il/welcomeבכתובת :   לפרטים נוספים ראו

בתחומים  .B.Scבמסגרת הפקולטה למדעי ההנדסה מתקיימים לקראת התואר "מוסמך למדעים"   הלימודים

  הבאים:

  

  בהנדסת מערכות מידע  B.Sc* לבוגרים יוענק תואר 

  

  

  הנדסת חשמל 

 ומחשבים

בנוסף מתקיימות תכניות לימודים משולבות (תואר כפול) עם המחלקות למתמטיקה, לפיסיקה, 

 מדעי המחשב והנדסת מכונות.

לימודים משולבת(תואר כפול) עם המחלקות לפיסיקה, מתמטיקה, הנדסת בנוסף מתקיימת תכנית  הנדסת מכונות

 חומרים והנדסת חשמל ומחשבים.

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

  הנדסת תעשיה

 וניהול

 למתמטיקה. בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת (תואר כפול) עם המחלקה

 בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת (תואר כפול) עם המחלקה לפיסיקה והנדסת מכונות. הנדסת חומרים

הנדסת מערכות 

 תקשורת

 

  הנדסת ביוטכנולוגיה

*הנדסת מערכות 

 תכנה ומידע

 

 בשיתוף המחלקה למדעי המחשב בפקולטה למדעי הטבע. הנדסת תכנה

רופא) עם  - הפקולטה למדעי הבריאות.  בנוסף מתקיימת תכנית משולבת (תואר כפול מהנדס בשיתוף הנדסה ביורפואית

 הפקולטה למדעי הבריאות.

 בנוסף מתקיימת תכנית לימודים משולבת (תואר כפול) עם המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה הנדסת בניין

  הנדסת מחשבים
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  הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

  http://in.bgu.ac.il/welcomeלפרטים נוספים ראו  בכתובת : 

  ניהול

מחלקתי בניהול ומחלקות - מחלקתי בניהול, מסלול דו- במחלקה קיימים מספר מסלולי לימודים: מסלול חד

במדעי הרוח והחברה (לדוגמא ניהול וכלכלה, ניהול ופסיכולוגיה, ניהול ופילוסופיה ועוד) מסלול בניהול מערכות 

  מידע וחטיבה בניהול עם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע.

  ניהול מלונאות ותיירות

  המחלקה מתקיים מסלול לימודים חד מחלקתי

  חטיבה במנהל ומדיניות ציבורית

ראשי , או –לימודים  בניהול או מחלקות מדעי הרוח והחברה , במסלול חד מחלקתי   החטיבה משתלבת עם

  במסלול דו מחלקתי כחלק מלימודים רב תחומיים .

  

  

  הפקולטה למדעי הבריאות

  http://in.bgu.ac.il/welcomeלפרטים נוספים ראו  בכתובת : 

  רפואה 

  הרפואהמדעי 

  אוניברסיטאי קולומביה(מיועד לאזרחי חו"ל בלבד) - רפואה בינלאומית בשיתוף עם המרכז הרפואי

  סיעוד

  פיזיותרפיה

  רפואת חירום

  ניהול מערכות בריאות

  מדעי המעבדה הרפואית

  רוקחות

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

  

  

 קמפוס אילת* - גוריון בנגב - אוניברסיטת בן

  http://in.bgu.ac.il/welcomeתכניות הלימודים מפורטות בכתובת: 

  הפקולטה לניהול מציעה את התכניות הבאות:

  ניהול (דו מחלקתי)

  ניהול מלונאות ותיירות

 את התכניות הבאות:הפקולטה למדעי הרוח והחברה מציעה 

  מחלקתי)- כלכלה (דו

 עבודה סוציאלית

  מחלקתי** - פסיכולוגיה דו

  **ניתן ללמוד פסיכולוגיה ואמנות. 
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לימודים רב תחומיים במדעי החברה (בחטיבות: תקשורת, ניהול משאבי אנוש וגישה בין תחומית לסכסוכים 

  ומו"מ)

  זרח התיכון, אמנות וספרות)לימודים רב תחומיים במדעי הרוח (בחטיבות: לימודי המ

  לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה

  מחלקתית)- תחומיים עם תכנית דו- (ניתן לשלב חטיבות מתכניות הלימודים הרב

  כשנתיים) - הסבת אקדמאים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (משך הלימודים

  התיכוניים (מיועד לבעלי תואר ראשון לפחות)תעודת הוראה לבתי הספר  -היחידה לקידום המקצועיות בחינוך

  הפקולטה למדעי הטבע מציעה את התכנית:

  שבע)-מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית (לימודי שנה א' וב' מתקיימים בבאר

  הפקולטה למדעי הנדסה מציעה את התכנית:

  שנה א' -הנדסה

  הנרשמים בפועל.*פתיחת תכניות/חטיבות ושילובים מותנית במספר 

  

  סדרי הרשמה

  http://in.bgu.ac.il/welcomeראו פרטים באתר מנהל התלמידים בכתובת:  –סדרי  הרשמה 

  

  ביטול הרשמה

ובידיעון   http://www.bgu.ac.il/accountsפרוט התקנון והכללים באתר חשבונות סטודנטים בכתובת:

  למועמדים.

  

  תלמידים ותיקים –הפסקת לימודים וחופשת לימודים 

  

גוריון בנגב שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר לא עמד - אוניברסיטת בן

  ת, או שלא מילא את התנאים אשר הוטלו עליו בעת קבלתו ללימודים.בהתחייבויותיו האקדמאיות והאחרו

  

תלמיד שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו לפני סוף שנת הלימודים, אין הלימודים באותה שנה נחשבים 

לו במניין שנות הלימוד. יוצאים מכלל זה הם קורסים בהם משך הלימוד הוא סמסטר אחד בלבד, והפסקת 

  הספר.- חלה לאחר סיום הלימוד או הקורס. מקרים אלה טעונים אישור מזכירות הפקולטה / ביתהלימודים 

  

תלמיד רשאי לבקש, באמצע שנת הלימודים או עם סיומה, חופשת לימודים למשך סמסטר או שניים, רק לאחר 

  הספר על פי נהליה.    -שלמד סמסטר אחד לפחות. הפניה תעשה לפקולטה / בית

  

  בקשה לחופשה עד תחילת כל סמסטר, ולא יאוחר מתום תקופת השינויים לסמסטר.מועד הגשת ה

  לימוד. - אישור חופשת לימודים, אינו פוטר מתשלום שכר
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  פרס כניסה למועמדים

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

  

 . פרס כניסה למועמדים מצטיינים:1

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

  באוניברסיטה.

  הפרס הוא עד גובה שכר לימוד בסיסי מלא (לא כולל תשלומים נלווים).

. פרס הוקרה: האוניברסיטה מעניקה פרסי הוקרה למועמדים מצטיינים בעלי נתונים גבוהים בתעודת הבגרות 2

  דמיה, שלא זכו בפרס הצטיינות.ובבחינה הפסיכומטרית או ציון בתכנית נתיב באק

  פרס כניסה למועמדות שיירשמו למחלקות להנדסה ומדעי הטבע בהן ייצוג נשיא מועט.. פרס כניסה לנשים: 3

  

  

 מצטיינים   פרסי לימודים לתלמידים

. בשנה החולפתגוריון מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם - אוניברסיטת בן

  ענקים עפ"י קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"י הוועדה המרכזת.הפרסים מו

כדי לקבל את הפרס הכספי חייב להיות התלמיד פעיל בלימודי תואר ראשון, או תואר גבוה יותר, באוניברסיטת 

 לפחות בסמסטר א', בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענק הפרס.  גוריון,- בן

בסמסטר א'   גוריון בנגב-הכספי, אך אינו תלמיד פעיל, באוניברסיטת בןתלמיד אשר ימצא ראוי לקבלת הפרס 

 העוקבת, יקבל תעודה בלבד ללא פרס כספי.   בשנה

הזכאות לפרס תקבע על פי ממוצע כל הציונים המאוניים בקורסים של השנה החולפת, ביום הוצאת המדרג ע"י 

ציונים מאוחרים יותר לא   ם שנקבעו.הפקולטה והמוגש לאישור הועדה המרכזת בהתאם ללוחות הזמני

  יחושבו. 

חישוב האחוזים מותאם בכל פקולטה למסלולי הלימודים הקיימים והחישוב יתבצע על בסיס מס' 

  בתואר בפקולטה/ מחלקה/ מסלול.  התלמידים

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

  לימודים.

  יקבלו תעודות הצטיינות למיניהן בליווי פרס כספי. .M.Dמכלל תלמידי התואר הראשון ו  2%            2.1

  :מתוך מקבלי תעודות ההצטיינות יקבלו                  

  .95פרס הרקטור למצטיין יתרה, ציון מינימום  - 10%     

  .91מום פרס הדיקן להצטיינות יתרה, ציון מיני - 30%     

  .87פרס הרמ"ח להצטיינות, ציון מינימום  - 60%     

  )85נוספים יקבלו תעודות הערכה ללא פרס כספי. (ציון מינימום  3%                  
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  היקף לימודים

בשנה* (ובתנאי שהתלמיד קיבל ציון בכל קורס שנלמד),באוניברסיטת  נק"ז 36נדרש היקף לימודים של לפחות 

הקיץ נלקחים בחשבון סך כל ההישגים    גוריון, בשנה שבגינה מוענק הפרס או התעודה. ההישגים בקורסי- בן

  לשנה עליה ניתן הפרס.

ה), יוכל להיכלל בנובמבר בכל שנ 30סטודנט שיסגור את התואר עד לתאריך הקובע של חישוב פרסי הצטיינות (

  נק"ז במהלך השנה. 30ברשימת הסטודנטים המצטיינים, אם צבר לפחות 

*בפקולטה למדעי הבריאות היקף לימודים מלא ייקבע על פי תכנית הלימודים אליה שייך הסטודנט ושנת 

  הלימודים בתואר.

    ים בשתי התכניות,סטודנטים הלומדים בתכניות לימודים כפולות באותה פקולטה, ועונים על הקריטריונ

  יהיו זכאים לקבל פרס אחד, הגבוה מבין השניים, ושתי תעודות.

  הערכת ההצטיינות של תלמידי קמפוס אילת, תקבע על פי מיקומם במחלקות האם בקמפוס באר שבע. 

   

, (הפקולטה למדעי הטבע והפקולטה למדעי בתכניות לימודים כפולות בשתי פקולטותעל סטודנטים הלומדים 

  הנדסה) יחולו הקריטריונים הבאים:ה

מכלל תלמידי תואר ראשון בתכניות המשולבות לתואר כפול יקבלו תעודות הצטיינות למיניהן בליווי פרס  7%

  כספי.

  מתוך מקבלי תעודות ההצטיינות יקבלו:                  

  .93ציון מינימום  - פרס הרקטור למצטיין יתרה,  - 10%                  

  .89פרס הדיקן להצטיינות יתרה, ציון מינימום  - 30%                  

  .83פרס הרמ"ח להצטיינות, ציון מינימום  - 60%                  

  .83נוספים יקבלו תעודות הערכה ללא פרס כספי, ציון מינימום  6%

  היקף לימודים 

בשנה (ובתנאי שהתלמיד קיבל ציון על כל קורס שלמד) באוניברסיטת  נק"ז 45נדרש היקף לימודים של לפחות 

  גוריון בשנה שבגינה מוענק הפרס או התעודה. - בן

  הקיץ נלקחים בחשבון סך כל ההישגים לשנה עליה ניתן הפרס.  ההישגים בקורסי

ה), יוכל להיכלל בנובמבר בכל שנ 30סטודנט שיסגור את התואר עד לתאריך הקובע של חישוב פרסי הצטיינות (

  נק"ז במהלך השנה. 38ברשימת הסטודנטים המצטיינים, אם צבר לפחות 

  בכל שנה. בנובמבר 30המועד הקובע לחישוב ממוצעים לצורך קבלת פרסי לימודים הוא 

  

  

  מועד סגירת התואר

  

מי  ט. יכללו בטקס הענקת תארים של תשע"  ,2018 דצמברב 31 -ל סטודנטים שיקבלו אישור זכאות לתואר  עד

, יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר, ואת התעודה יקבל 2019בדצמבר  31-שיסיים חובותיו לאחר מועד זה ועד ל

  בטקס שיערך בשנה שלאחר מכן.
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  הערכת הישגים בסיום לימודים והרישום בתעודה

  

שנה בהתאם לפילוג הציונים של כל המסיימים בשנה הערכת הישגים בסיום לימודי התואר הראשון תקבע בכל 

  בה מוענק התואר.

  בתעודת הגמר תצוין הערכה להישגים, בהם סיים התלמיד  את לימודיו לתואר הראשון.

  ההערכות שתרשמנה בתעודה תהיינה כדלקמן:

  "בהצטיינות יתרה"

  "בהצטיינות"

  "בהתאם לדרישות התואר"

 .בשנה הנקובה, שהשיגו הציונים הגבוהים במחלקה ייחשבו כמצטייניםמהמסיימים להם מוענקת תעודה  18%

  . לפחות 85הוא לחישוב הצטיינות שממוצע ציוניהם 

  מתוכם:

שממוצע ציוניהם  ם יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה". ממוצע ציונים מינימליהעליונים מכלל המצטייני 20%

  .לפחות 90הוא 

  ".הנותרים יזכו להערכה "בהצטיינות 80%

  

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

לי הסופי לתואר שהשיג הבוגר מחלקתיים ההערכה תחושב עפ"י הממוצע הכל- בפקולטות שבהן יש לימודים דו

  מחלקות הלימודים שלו, כולל הלימודים הכלליים.בכל 

  

  

  לימודי אנגלית כשפה זרה

  

  זרה היחידה לאנגלית כשפה

  מטרת לימודי אנגלית כשפה זרה היא להעניק ללומד כלים לקריאה של מאמרים אקדמיים וניתוחם.

  הנחיות כלליות 1.1

תלמיד לתואר ראשון נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת "פטור" מהקורס 

ומטרית, מבחן אמי"ר, "מתקדמים ב'". לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית, הוא ייבחן בבחינה הפסיכ

  מבחן אמי"רם.

תלמיד אשר השיג ציון שאינו פוטר אותו מלימודי האנגלית, יסווג לאחת משלוש הרמות השונות ביחידה: 

"בסיסי", "מתקדמים א'", "מתקדמים ב'" ויתקדם מרמה לרמה עד אשר יסיים את הקורס "מתקדמים 

ה הפסיכומטרית ומבחן אמי"ר מתפרסמים בידיעון נק"ז). מועדי הבחינ 2ב'" שהינו קורס אקדמי (המקנה 

  למועמדים.

יח"ל  5ומעלה בבחינת בגרות  90ללימודים (ללא בחינה פסיכומטרית), שקיבלו ציון  בקבלה אוטומטיתמועמדים 

  באנגלית, יתקבלו לרמת "מתקדמים ב'" ללא צורך בבחינת אמי"ר.

גוריון בנגב ימשיך ללמוד בקורסים - רסיטת בןאקדמית באוניב- תלמיד שסיים קורס באנגלית במכינה קדם

  האוניברסיטאיים, לפי הישגיו עד שיסיים את דרישות הקורס "מתקדמים ב'".
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- אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר- תלמיד העובר מהאוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל

אישור שיציג על לימודי האנגלית  אילן והאוניברסיטה הפתוחה* יכול להמשיך ללמוד אנגלית עפ"י

  מהאוניברסיטה בה למד, בתנאי שרמתו בסיסי לפחות. 

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

להציג  גוריון בנגב, יהיה פטור מלימודי האנגלית כשפה זרה. למימוש פטור  זה, יש- ב'" של אוניברסיטת בן

  אישורים מתאימים ביחידה לאנגלית כשפה זרה.

*במהלך שנת הלימודים האקדמית יוכרו קורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה בתנאי  שקורסים אלו הנם 

מוסדות אקדמיים במקביל במהלך שנת  2 - קורסים מקוונים בלבד. לא ניתן ללמוד קורסים פרונטליים ב

  רסים פרונטליים בכל אוניברסיטה מוכרת במהלך סמסטר קיץ בלבד.לימודים אקדמית. ניתן ללמוד קו

  סמך מבחן פטור ממוסד אקדמי אחר. -לא יינתן פטור על

  

  קורסי טרום קורס "מתקדמים ב'" 1.2

מתקיימים שני קורסי קדם לרמה האקדמית: "בסיסי", "מתקדמים א'". בכל רמה, קבוצות הלימוד מחולקות 

מחלקות. במסגרת קורסים אלו התלמיד רוכש כלים לניתוח מאמרים אקדמיים, לפי פקולטות ולעתים לפי 

  הכרת השפה האקדמית וכלים להתמודדות עצמאית.

  ידי האוניברסיטה.- ההשתתפות בקורסים אלו היא בתשלום נוסף לשכר הלימוד כפי שייקבע על

  היקף ונק"ז הקורסים ברמות הלימוד השונות: 

 נק"ז. 0שעות שבועיות במשך סמסטר אחד,  6 -בסיסי   .א

 נק"ז. 0שעות שבועיות במשך  סמסטר אחד,  4 - מתקדמים א'   .ב

רק לאחר שהתלמיד עמד בכל הדרישות וסיים בהצלחה קורסים אלו הוא יהיה רשאי להירשם לקורס 

ודי התואר הראשון. "מתקדמים ב'". חובה לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימ

תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו לימודיו יופסקו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי האנגלית 

  כשפה זרה.

  

  ציון עובר בקורסים ברמה אקדמית 1.3

  -רמה "בסיסי"   .א

  56            הספר- בכל הפקולטות/בתי

  רמה "מתקדמים א'"  .ב

  56            הספר- בכל הפקולטות/בתי

      בי"ס לרפואה –לטה למדעי הבריאות בפקו

  70                    ורוקחות

  רמה "מתקדמים ב'"  .ג

  56            הספר- בכל הפקולטות/בתי

      בי"ס לרפואה –בפקולטה למדעי הבריאות 

  70                    ורוקחות

  

נקודות הזכות לקראת התואר ניתנות עבור הקורס "מתקדמים ב'" בלבד.  רק הציון הסופי של רמת "מתקדמים 

  ", ישוקלל בממוצע התואר הראשון.ב'
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  נוכחות בשעורים 1.4

קיימת חובת השתתפות בכל שעורי האנגלית כשפה זרה. במקרה של מניעה חמורה (כפי שמוגדר בנוהל 

הבחינות), יש להודיע על כך למורה הקורס ולהמציא אישורים מתאימים וגם ליידע את מזכירות היחידה. חובה 

  על תלמיד שלא הופיע לשיעור מסיבה כלשהי להשלים את החומר שהחסיר. 

מהשיעורים והיעדרותו לא אושרה ע"י המורה, לא יוכל להבחן באותו הקורס (ציונו בקורס יהיה  תלמיד שנעדר

  ), וכספו לא יוחזר.700

  במשך ובתום הסמסטר יתקיימו בחינות. מועדי הבחינות יובאו לידיעת הסטודנט כמקובל באוניברסיטה.

  

  הרכב הציון הסופי בקורסים לאנגלית כשפה זרה 1.5

  מורכב מ:הציון הסופי 

  ציון כיתה  60%

  מבחן סופי בקורס  40%

, שמשמעותו אי 700תלמיד שאין לו ציון כיתה אינו רשאי להבחן בבחינת סוף הסמסטר (ציונו בקורס יהיה 

  השלמת החובות והמטלות כנדרש בקורס).

ם, אינו יכול תלמיד החוזר על קורס אנגלית, חייב לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל. ציון כיתה בקורס קוד

  להיות משוכלל במסגרת הקורס החוזר.

  

  

  

  לימודי עברית

  ידיעת השפה העברית היא דרישה בסיסית מכל תלמיד באוניברסיטה.

  

   לימודי עברית 1.1

  פטור.  רמת עד עברית ללמוד חייב מספקת, אינה שלו השפה העברית שידיעת ראשון תואר תלמיד

 הרצאות, האקדמי: הבנת במישור כראוי לתפקד אותם ויכשירו בעברית ידע רחב לתלמידים יקנו הלימודים 

  זכות. בנקודות הלומדים את מזכים אינם העברית לימודי .עבודות וכתיבת עיוני חומר קריאת

  

 עברית מלימודי פטור 1.2

 תלמיד שהתקבל ללימודים לתואר על סמך ציון בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.  .א

תלמיד שלמד לימודי עברית במוסד אקדמי אחר בארץ. מותנה בהצגת אישור ובבחינת רמת הלימודים.    .ב

 אקדמיים. - הפטור יינתן בהתאם למדיניות הקבלה ללימודים. באחראיות המרכז ללימודים קדם

  .ל"יע בבחינת לפחות 132 שקיבל ציון ג. תלמיד

  בשפה האנגלית.ד. תלמיד בתכנית לימודים בינלאומית, שהוראתה 

  

 מיון בחינת 1.3

ל), הנערכת "(יע לעולים עברית ידע בבחינת להיבחן , חייב 1.2בסעיף  באחד מהקריטריונים עומד תלמיד שאינו

 . ולהערכה לבחינות הארצי המרכז י"ע

 :להלן הפירוט פי-על המתאימה לרמה תלמיד כל ישובץ ל"יע מבחן לתוצאות בהתאם
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 ציון    רמה

   59-83    ד

 84-106    ה

 107-131    ו

 ומעלה 132     פטור

  

 בדרישות הקבלה עמד אם גם באוניברסיטה לימודיו את להתחיל יוכל לא לפחות,  ה' לרמה סווג שלא מועמד

  האחרות.

  

 הלימודים  1.4

ו'. הנוכחות בכל קורסי העברית הינה חובה. - ברמות ה' עברית קורסי האקדמית יתקיימו הלימודים שנת במהלך

 בהצלחה שיעמוד עד עברית ללמוד מחויב שבועיות. תלמיד שעות  6 וכוללים סמסטריאליים הם הקורסים

 ו'. רמה הסיום  (פטור) של בבחינת

מועדי  את לבדוק נדרש תלמיד ללימודיו. כל החל מהסמסטר הראשון ברציפות עברית ללמוד התלמיד על

  .לכך בהתאם השעות מערכת את ולהרכיב לעברית הקורסים

 לתואר. הלימוד הלימוד עבור קורסי העברית אינו נכלל בשכרשכר 

  

 ציונים 1.5

במהלך  בכתה שייערכו ובמבחנים בתרגילים התלמיד הישגי בחשבון יובאו קורס בכל הסופי הציון בחישוב

 .המורים י"ע יפורסם הסופי בציון אלה הישגים של חלקם הסמסטר.

שייעדר  תלמיד לפחות. 75ו', הנו   רמה של הסיום (פטור)  ציון לפחות. 65לרמה, הנו ציון  מרמה המעבר ציון

  הקורס ויהיה עליו להירשם מחדש לקורס. של הסיום לבחינת לגשת יוכל לא יותר מהמותר בקורס 

  

 תיירים) או זרים (מבקרים לתלמידים עברית 1.6

 ראשון לתואר תלמיד

חדשים (סעיף א')  עולים לגבי לעיל כמפורט עברית בידע חייב באוניברסיטה ראשון לתואר הלומד מבקר תלמיד

 ל."יע מבחן פי-על תיקבע כזה תלמיד של העברית רמת

  

 מתקדם לתואר תלמיד 1.7

 :הבא הפירוט פי-על עברית ללמוד נדרש באוניברסיטה שלישי או שני לתואר הלומד מבקר תלמיד

 בעברית). ידע כל להם שאין לתלמידים מיועד למתחילים א' (הקורס עברית

 ב'.  למתחילים עברית

בצירוף  התלמיד של מנומקת בקשה בעקבות עברית מלימודי תלמיד לפטור רשאית מחקר לתלמידי הוועדה

 המנחה. של המלצה

  זכות. בנקודות התלמיד את מזכים אינם העברית לימודי
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  לימודים לקראת תואר שני

M.A., M.Sc., M.Med.Sc., M.B.A., M.H.A., M.N., M.P.H.,M.EMS., M.P.T  

  גוריון בנגב מתקיימים לימודים לקראת התואר השני בפקולטות, במכונים כדלהלן:-באוניברסיטת בן

  

גיאוגרפיה  –במחלקות/ בתכניות  .M.Aמתקיימים לימודים לקראת תואר שני  בפקולטה למדעי הרוח והחברה

נוך, כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופיתוח סביבתי, היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה כללית, חי

ואנתרופולוגיה, פילוסופיה, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית, מקרא וארכיאולוגיה, ספרויות זרות 

ובלשנות, עבודה סוציאלית, לימודי המזרח התיכון, הוראת המדעים והטכנולוגיה, תקשורת, ניהול ויישוב 

  נות ותרבות חזותית, פוליטיקה וממשל.סכסוכים, לימודי מגדר, תולדות האמ

  

כל המחלקות: מתמטיקה, מדעי המחשב, ב .M.Scמתקיימים לימודים לתואר שני  בפקולטה למדעי הטבע

  פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי הגיאולוגיה והסביבה.

  

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

הנדסת מכונות, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול,  הנדסת חומרים, הנדסה גרעינית, הנדסה ביורפואית, 

הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסה סביבתית, ניהול והנדסת בטיחות, הנדסת אלקטרואופטיקה, הנדסת מכטרוניקה, 

  גיה, הנדסת מערכות תקשורת והנדסת בניין.הנדסת מערכות תוכנה ומידע*, הנדסת אנר

  בהנדסת מערכות מידע  M.Sc* לבוגרים יוענק תואר 

  

, .M.B.Aמנהל עסקים  –מתקיימים לימודים לתואר שני במחלקות    בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

., וכן בתוכניות .M.A, ניהול תיירות ומלונאות M.H.A, ניהול מערכות בריאות .M.Aמנהל ומדיניות ציבורית 

הבאות: תוכנית מנדל למנהיגות חברתית , תוכנית במנהל עסקים למנהלים, תוכנית במנהל עסקים לדוברי 

  פירוט המגמות והמסלולים מפורסם באתר הפקולטה.  אנגלית. 

  

 –, בתחומים  M.Med.Sc  מתקיימים לימודים לתואר שני במדעי הרפואה   בפקולטה למדעי הבריאות

וירולוגיה, מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה (אונקולוגיה מולקולרית, גנטיקה מולקולרית, פרזיטולוגיה קלינית 

ומולקולרית, הנדסה גנטית), פרמקולוגיה, פיזיולוגיה (נוירוביולוגיה, פזיולוגיה של ממברנות), מורפולוגיה של 

הבריאות.  פידמיולוגיה, ביוכימיה קלינית, סוציולוגיה שלהאדם, (חקר המוח, נוירוביולוגיה התפתחותית), א

המגמה תופיע בגליון הציונים אך לא  - רפואה יישומית וביואתיקה-(בכל התחומים ניתן לשלב גם מגמה בביו

גנטיקה מולקולארית התפתחותית, פסיכופרמקולוגיה  -כמו כן מתקיימים לימודים במגמות בתעודה)

  ולביוסטטיסטיקה יישומית.

  לתואר שנינוספים לימודים 

בלימודי זיקנה (גרונטולוגיה) בשיתוף עם הפקולטה  .M.Aתואר שני  ; .M.P.H)(תואר שני בבריאות הציבור 

  לניהול בניהול מערכות בריאות. הפקולטהעם  .M.H.A)(למדעי הרוח והחברה, כמו כן קיימת תכנית משותפת ל 

סיעוד במחלקות: מתקיימים לימודים לתואר שני  –טי בביה"ס למקצועות בריאות קהילתיים ע"ש רקנא

)(M.N. ברפואת חרום ,)(M.EM.  ובפיזיותרפיה)(M.P.T..  
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במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, במסגרת בית הספר הבינלאומי ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ, 

 ): .M.Sc -ו .M.Aתכניות לימודים ייחודיות בינתחומיות לתואר שני ( שלושמתקיימות 

  

  להתמחות באחת מהמגמות הבאות:  ) במסגרת תכנית זו ניתן.M.Scו  .M.A(  א. לימודי מדבר

  ) חקלאות וביוטכנולוגיה באזורים צחיחים1

 ) השקיה וסביבת הצמח2

 ) אנרגיית שמש ופיסיקה של הסביבה3

  ) מיקרוביולוגיה סביבתית4

  ) לימודי סביבה.5

 

  תכנית זו ניתן להתמחות באחת מהמגמות הבאות:  ) במסגרת.M.Sc(ב. הידרולוגיה ואיכות מים 

  ) משאבי מים1

  ) התפלה וטיפול במים2

  ) מיקרוביולוגיה ואיכות מים3

  

  להתמחות באחת מהמגמות הבאות:  . במסגרת תכנית זו ניתן).M.Sc( ג. אקולוגיה, ממשק ושמירת טבע

  ) אקולוגיה אבולוציונית1

  ) ממשק ושמירת טבע2

  

  אנגלית. –ההוראה  שפת

   http://in.bgu.ac.il/en/akis/Pages/default.aspx פרטים באתר בית הספר:

  

בלימודי מדינת ישראל  .M.Aבמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, מתקיימת תכנית בינלאומית לתואר שני 

  שלר.                     -ע"ש וודמן

הלימודים מתקיימים בסביבה מחקרית הכוללת ספריה, ארכיון וגישה למאגרי מידע ממוחשבים. התכנית 

ממדית ומורכבת על מדינת ישראל, כתופעה פוליטית, חברתית, תרבותית ורעיונית. -מציעה התבוננות רב

  תחומית. - בהתאם לכך בנויה תכנית הלימודים בגישה רב

  http://in.bgu.ac.il/en/ISIP/Pages/default.aspxכנית נלמדת בשפה האנגלית.        פרטים באתר  הת

    

 קמפוס אילת* -גוריון - אוניברסיטת בן

  הפקולטה למדעי הטבע מציעה את התכנית:

M.Sc. וגיה וביוטכנולוגיה ימיתבמדעי החיים במגמת ביול  

 )..Ph.Dבנוסף, מתקיימים לימודים לתואר שלישי (

  הפקולטה למדעי הרוח והחברה מציעה את התכניות הבאות:

M.A בעבודה סוציאלית  

M.A בניהול ויישוב סכסוכים  

M.A  במזרח תיכון  

M.A במקרא  
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M.A   מנהל חברה ומדיניות החינוך  - בחינוך  

  במספר המתקבלים*פתיחת התכניות מותנית 

יש לפנות לידיעון   - לגבי סדרי הרשמה כלליים ותנאי רישום וקבלה לתואר שני בכל אחת מהפקולטות 

   http://in.bgu.ac.il/welcomeלמועמדים לתשע"ט ובאתר האינטרנט:

  

  

  תכנית הלימודים

  

ידי המחלקה בה הוא לומד. מידע -שהתקבל, תקבע במועדי הרישום לקורסים עלתכנית הלימודים של מועמד 

ופרטים בדבר הרישום ומועדיו ישלחו בנפרד. תלמיד אשר אינו עורך רישום לקורסים, ייחשב כמי שאינו מממש 

  את לימודיו.

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

  ספר.-לתקנות ללימודי מוסמכים של כל פקולטה/בית

  

  

  הפסקת לימודים / חופשת לימודים

  

 הפסקת לימודים

 מועמד שהתקבל ללימודים, לא נרשם לקורסים ואינו מעוניין לממש קבלתו, יודיע על כך למדור רישום.

ירות תלמידי מוסמכים תלמיד פעיל שמסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך למזכ

 בפקולטה.

תלמיד החוזר ללימודים לאחר הפסקת לימודים, ולאחר שאושרה חזרתו ע"י הועדות המחלקתיות/פקולטיות 

הרלבנטיות, יחויב להשלים לימודיו בהתאם לתכנית הלימודים הקיימת במחלקה בעת חזרתו ללימודים. (אלא 

  אם נקבע אחרת).

 חופשת לימודים

חופשת לימודים* למשך סמסטר או שניים, רק לאחר שלמד סמסטר לימודים אחד לפחות.  תלמיד רשאי לבקש

הפניה תעשה למזכירות מוסמכים במחלקה לא יאוחר מתום תקופת השינויים. ועדת ההוראה ללימודי 

מוסמכים תדון בכל בקשה לגופה. הבקשה טעונה אישור ועדת מוסמכים פקולטית, תלמיד שלא ישוב ללימודים 

        ם החופשה המאושרת, יופסקו לימודיו.בתו

  , בתשלום, כתלמיד החוזר מחופשת לימודים.להירשם מחדשבסמוך לתום תקופת החופשה על התלמיד 

  *בפקולטה למדעי הבריאות תאושר חופשת לימודים לתלמידי מחקר, בתנאי שאושרה הצעת המחקר לתיזה.

  כללי

הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד, אשר לא עמד  גוריון בנגב שומרת לעצמה את- אוניברסיטת בן

  בהתחייבויותיו האקדמיות והאחרות, או שלא מילא אחר התנאים, אשר הוטלו עליו בעת קבלתו.
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  מלגות   

(במסלול עם תיזה בלבד), גוריון בנגב מעניקה מלגות קיום לתלמידי מחקר: תלמידי תואר שני  -אוניברסיטת בן  

דוקטור. מטרת המלגות לאפשר למקבלי המלגה להקדיש את זמנם  - ומשתלמי בתרתואר שלישי תלמידי 

  אקדמית.מוענקות על בסיס מצוינות . המלגות למחקר

  

    http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspxפרטים בכתובת:  

  

  תלמידים מצטייניםפרסי לימודים ל

  

  גוריון בנגב מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת.- אוניברסיטת בן

  פי קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"י הוועדה המרכזת.-הפרסים מוענקים על

  

  פרסי רקטור ודיקן בלבדתעודות ושי יוענקו לתלמידי תואר שני ושלי

הטיפול בפרסי הלימודים לתלמידים אלה יעשה באמצעות ועדות תלמידי המחקר המחלקתיות, הפקולטיות 

  והאוניברסיטאית.

  קריטריונים:

  פרסום, מכתבי המלצה, הצגה בכנסים, פרסים חיצוניים, פרסים קודמים, גיליונות ציונים.

  תנאים: תלמיד המומלץ לפרס או תעודה בשנה מסוימת יהיה חייב לעמוד במספר

  , בשנה שבגינה מוענק הפרס.בנגב גוריון- למד מערכת שנתית מלאה, באוניברסיטת בן

, בנגב גוריון- כדי לקבל את הפרס חייב/ת להיות תלמיד פעיל בלימודי תואר שני או שלישי, באוניברסיטת בן

  לפחות בסמסטר א' בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענק הפרס.

  

  אופן הבחירה 

  

  מטופל ע"י הפקולטהתהליך הבחירה -תואר שני

   הצטיינות יתרה -פרס דיקן 

  מתלמידי התואר השני עם תזה, בפקולטה.  1%מספר הזוכים: 

, גיליונות  CVאופן הבחירה: המחלקה תעביר לוועדת תלמידי המחקר הפקולטית תיק על כל מועמד הכולל: 

של מאמרים שפורסמו, מכתבי המלצה כולל פרטי הממליצים, וכל קריטריון נוסף שהפקולטה  pdfציונים, 

  החליטה ופרסמה אותו מראש. 

  ועדת תלמידי המחקר הפקולטית תבחר את המצטיינים על פי הקריטריונים. 

אשר תלמידים לתואר שני עם תזה, רשאית להגיש מועמד להחלטת הרקטור,  51-פקולטה בה לומדים פחות מ

  הוק לבחינת הצטיינותו בהשוואה למצטיינים מפקולטות אחרות באותה השנה. - יקים ועדת אד

  מנחי התלמידים המומלצים לא ישתתפו בדיונים ברמה הפקולטית. 

  

  תעודת הצטיינות - מצטייני דיקן 

הציונים , יזכו בתעודת הצטיינות (ללא פרס כספי), במידה שממוצע עם תזה מתלמידי התואר השני 10%עד 

ומעלה. המועמדים לתעודה יומלצו על ידי המחלקה ויועברו לאישור ועדת תלמידי המחקר  80שלהם הוא 



  

22                                        37892    הפרק הכללי של השנתון לתשע"ט 

הפקולטית. תיקי המועמדים יכללו: גיליון ציונים, רשימת פרסומים (אם יש), הרצאות בכנסים (אם יש) וכל 

  אינפורמציה אחרת שהמחלקה תמצא לנכון.

  ר את המצטיינים על פי הקריטריונים. אשועדת תלמידי המחקר הפקולטית ת

  מנחי התלמידים המומלצים לא ישתתפו בדיונים ברמה הפקולטית. 

  

  

 מטופל ע"י ועדת המחקר האוניברסיטאית בבית ספר קרייטמן ללימודי מחקרתהליך הבחירה -תואר שלישי

  מתקדמים

  פרס דיקן 

  תיק על כל מועמד הכולל: : המחלקה תעביר לועדה הפקולטיתאופן הבחירה

CV ,גיליונות ציונים ,pdf  של מאמרים שפורסמו, מכתבי המלצה כולל פרטי הממליצים, וכל קריטריון נוסף

  שהפקולטה החליטה ופרסמה אותו מראש. יש לתת דגש על פרסומים.

ינים על פי , על שלושה מצטיעדת תלמידי המחקר האוניברסיטאיתוועדת תלמידי המחקר הפקולטית תמליץ לו

  הקריטריונים.

  מועמדים לכל היותר לפרס דיקן, על פי הפירוט הבא: 13ועדת תלמידי מחקר אוניברסיטאית תמליץ על עד 

לכל היותר תלמיד אחד מהפקולטה לניהול ותלמיד אחד מהמכונים לחקר המדבר, לכל היותר שני תלמידים 

ל אחת מהפקולטות: מדעי הרוח והחברה, מדעי מהפקולטה למדעי הבריאות ולכל היותר שלושה מועמדים מכ

  הטבע ומדעי ההנדסה.

  

  פרס רקטור

ועדת תלמידי מחקר תמליץ על שישה מועמדים לפרס רקטור ע"ש קרייטמן, מכלל אלו שהוצעו לפרס דיקן על פי 

  הפירוט הבא:

 מועמדים שני היותר ולכל המדבר, לחקר ותלמיד אחד מהמכונים לניהול מהפקולטה אחד תלמיד היותר לכל

  .ההנדסה ומדעי הטבע מדעי והחברה, מדעי הבריאות, הרוח מדעי  :אחת מהפקולטות מכל

  מנחי הסטודנטים המומלצים לא ישתתפו בדיונים ברמה הפקולטית וברמה האוניברסיטאית.

  

  

  מועד סגירת התואר

  

. מי טיכללו בטקס הענקת תארים של תשע" 2018 רדצמבב 31עד סטודנטים שיקבלו אישור זכאות לתואר  

, יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר, ואת התעודה יקבל 2019בדצמבר  31-שיסיים חובותיו לאחר מועד זה ועד ל

  בטקס שיערך בשנה שלאחר מכן.
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  הערכת הישגים בסיום לימודים והרישום בתעודה

  

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

  בה מוענק התואר.

  בתעודת הגמר תצוין הערכה להישגים, בהם סיים התלמיד את לימודיו לתואר שני.

  ההערכות שתירשמנה בתעודה תהיינה כדלקמן:

  "בהצטיינות יתרה"

  "בהצטיינות"

  "בהתאם לדרישות התואר "

  

  תואר שני עם תיזה

ם  במחלקה, להם מוענקת תעודה בשנה נקובה, שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר (ממוצע מהמסיימי 20%עד 

 87משוקלל של לימודי תואר שני וציון התיזה), ייחשבו כמצטיינים, ובלבד שממוצע ציוניהם בקורסים הוא 

  לפחות.  87לפחות, והציון בתיזה הוא 

  מתוכם:

 92העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה", בתנאי שממוצע ציוניהם בקורסים הוא  20%

  לפחות. 92לפחות והציון בתיזה הוא 

  הנותרים יזכו להערכת "בהצטיינות" 80%

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

  

  תואר שני  ללא תיזה

המסיימים  במחלקה, להם מוענקת תעודה בשנה נקובה, שהשיגו את הציונים הגבוהים  ייחשבו מ 15%עד 

  לפחות. 87כמצטיינים, ובלבד שממוצע ציוניהם הוא 

  מתוכם:

 92העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה", בתנאי שממוצע ציוניהם הוא   15%

  לפחות.

  יינות".הנותרים יזכו להערכה "בהצט  85%

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

  

במקרים בהם הישגי הסטודנטים במסלול עם תיזה, גבוהים מהישגי הסטודנטים במסלול ללא תיזה, רשאית 

ות המחלקה בכפוף לאישור דיקן הפקולטה, להשתמש במכסות המצטיינים במסלול ללא תיזה, להענקת הצטיינ

  במסלול עם תיזה. 

כל פקולטה תוכל להאציל מסמכויותיה למחלקות, תחת פיקוחה. עקרונות הדרוג יקבעו ע"י המחלקה באישור 

  הפקולטה ויפורסמו לסטודנטים. מדרג הבוגרים כולל הערכת התואר יועברו לאישור הפקולטה. 

  

  :הנחיות  כלליות  לתואר שני עם וללא תיזה

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

  האחוזים יחושבו לגבי כל אותם סטודנטים המקבלים את תעודת התואר בשנה מסוימת.
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 בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן

  

 .Ph.D"דוקטור לפילוסופיה" לימודים לקראת התואר 

בשלושה  .Ph.Dגוריון בנגב מתקיימים לימודים ומחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" -באוניברסיטת בן

בפקולטות למדעי ההנדסה, למדעי הטבע, למדעי  –מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר  –מסלולים שונים 

ובפקולטה לניהול. כמו כן קיימת הבריאות, למדעי הרוח והחברה, במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין 

  אפשרות ללימודים לקראת התואר השלישי במסגרת בינתחומית.

 http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspxלפרטים נוספים ראו באתר: 

  סדרי הרשמה

 . 08-6461209המבקש להגיש מועמדותו ירשם באמצעות אתר האינטרנט. לפרטים נוספים 

  תנאי קבלה

מועמד לדוקטורט צריך למלא את התנאים הבאים: בעל תואר שני במסלול עם תיזה מחקרית מאוניברסיטת 

בתואר שני כולל  גוריון בנגב או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר, בעל הישגים גבוהים בלימודיו- בן

בעבודת הגמר. בעל הכשרה מספקת לשם ביצוע מחקר במקצוע שבחר בו, לפי שיקול דעתה של ועדת תלמידי 

האוניברסיטאית. על המועמד לאתר מנחה, בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה יבוצע המחקר,  המחקר 

האוניברסיטאית כתנאי באישור ועדת לימודי מוסמכים הפקולטית ובאישור של ועדת תלמידי המחקר 

להרשמתו. ועדת תלמידי המחקר תבדוק את מסמכי המועמד, תזמינו לראיון ותעמידו לבחינה, אם תמצא זאת 

 עשר חודשים.- לנחוץ. מועמד שעמד בתנאי הקבלה יתקבל למעמד "בנסיון" לתקופה של עד שנים

  

השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע  ועדת תלמידי המחקר רשאית לקבל מועמד שאינו עונה לדרישות לעיל, אם

גוריון בנגב בתקופה שלא תעלה על שנה אחת ותקבע לו - ידי לימודי השלמה באוניברסיטת בן- לרמה הנדרשת על

  תכנית מיוחדת תוך התייעצות עם הגורמים הנוגעים בדבר.

  

למעמד  ועדת תלמידי המחקר רשאית לקבל מועמד שטרם השלים הדרישות לתואר שני. מועמד כזה יתקבל 

  "משלים", לתקופה שלא תעלה על חצי שנה ובמהלכה ישלים הדרישות שנקבעו לו.

  

 מועמדים שלמדו באוניברסיטאות בחו"ל או בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל ראו בפרטים בכתובת:

http://welcome.bgu.ac.il 

  לפילוסופיה" הדרישות לקבלת התואר "דוקטור

  קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" דורשת את מילוי התנאים הבאים:

  קביעת מנחה ונושא מחקר  .א

  לימוד קורסים בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים  .ב

  הגשת תכנית המחקר, אישורה ועמידה בהצלחה בבחינת המועמדות  .ג

  הגשת דוחות התקדמות ואישורם

  ינריוניות וסמינר מסכםביצוע מחקר חדשני ומקורי כולל הרצאות סמ  .ד

  חיבור תיזה המסכמת את עבודת מחקר ואישורה על ידי ועדת סיקור  .ה
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  משך הלימודים, המחקר וסדרי הלימודים

  מסלול רגיל

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

  לפנות לוועדה בבקשה מנומקת להארכת תקופת ביצוע המחקר.את לימודיו ומחקרו עד המועד הנ"ל, יוכל 

תלמיד אשר במשך כל תקופת לימודיו אינו נתמך או אינו מועסק ע"י האוניברסיטה, תקופת הלימודים והמחקר 

 שלו לא תעלה על שש שנים.

 מסלול משולב לדוקטורט

למסלול המשולב יוכל להתקבל תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקרו, והוכיח יכולת בולטת 

 בעבודת המחקר שלו, ומחקרו ניתן להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש. 

על מנת לעבור למסלול המשולב, הסטודנט חייב להגיש את הבקשה לוועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית 

בבי''ס קרייטמן עד יולי (בשנה השנייה ללימודי התואר השני של המועמד). הבקשה תכלול המלצת המנחה 

  והמלצת הועדה המחלקתית ללימודי מוסמכים.

דים לתואר שני (דהיינו את כל חובותיו מבחינת מספר הנקודות על המועמד לסיים את מלוא תכניות הלימו

  שעליו לצבור) בציונים כפי שנדרש לקבלה לתואר שלישי.

  מסלול ישיר לדוקטורט

המסלול הישיר מיועד לתלמידים מצטיינים אשר סיימו לימודים לתואר ראשון. מסלול זה מאפשר לימודים 

  מה קודמת בתכנית לימודים לתואר שני.לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרש

תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה ילמד ויבצע את המחקר, באישור 

ועדת לימודי המוסמכים הפקולטית ובאישור ועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית. בנוסף על כך על המועמד 

  למלא את התנאים הבאים:

גוריון בנגב או בעל תואר שקול ממוסד אקדמי אחר, בעל הישגים גבוהים -ניברסיטת בןבעל תואר ראשון מאו

בלימודיו, או שהוועדה לתלמידי מחקר השתכנעה על סמך נתונים אחרים שהמועמד סיים את לימודיו ברמת 

  בנגב.גוריון -הישגים השווה לזו של העשירון העליון של התלמידים במקצוע שלו, בהשוואה לאוניברסיטת בן

  בעל הכשרה מספקת לשם לימוד ומחקר ברמת הדוקטורט במקצוע שבחר בו, לפי שיקול דעת הוועדה.

  תלמיד יוכל להתקבל למסלול הישיר לקראת התחלה של סמסטר אקדמי.

  

  חופשת לימודים

בקשה חופשת לימודים או הפסקת לימודים יש להגיש בכתב לרכזת הסטודנטים בבית ספר קרייטמן עד חודש 

פני תחילת הסמסטר. לא תתאפשר חופשת לימודים לפני שאושרה תכנית מחקר. ועדת תלמידי המחקר רשאית ל

  שלא לאשר שובו של תלמיד ללימודים אם הפסיקם ללא אישור.

  תלמיד שלא יחזור ללימודים בתום חופשתו יחשב כאילו הפסיק לימודיו.

  

 מודים אם הפסיקם ללא קבלת חופשה מאושרת.ועדת תלמידי המחקר רשאית לא לאשר שובו של תלמיד ללי

  תלמיד שלא יחזור ללימודים בתום חופשתו יחשב כאילו הפסיק לימודיו.

  

  מלגות

תמיכה זו מותנית  תלמיד לתואר שלישי יוכל להגיש בקשה למחלקתו על מנת לקבל מלגת קיום ושכר לימוד .

  למחלקה ולפקולטה בה התלמיד לומד. בזמינות משאבים כספיים של הגוף המממן וגובהה משתנה בהתאם
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גוריון בנגב וקרנות חיצוניות. מידע על מלגות אלה - בנוסף, קיים מערך מלגות הצטיינות מטעם אוניברסיטת בן

  .לחץ כאןמופץ ע"י קול קורא מעת לעת. למידע נוסף על מלגות ההצטיינות המפורסם באתר בי"ס קרייטמן 

  

  קבלה ללימודים איננה מהווה אישור למתן מלגה/משרה או תעסוקה באוניברסיטה.

  

גוריון בנגב. לעיון בכלל המלגות המפורסמים באתר - הענקת המלגות כפופה לכללי המלגות של אוניברסיטת בן

  .לחץ כאןמזכירות אקדמית 

  

 

  אקדמיים-המרכז ללימודים קדם

  מכינות

האוניברסיטה מקיימת כיתות הכנה מיוחדות, שמטרתן להכין את המועמדים ללימודים במוסדות להשכלה 

גבוהה. המכינה הינה תכנית חד שנתית, הלימודים במכינה מכוונים לצרכיהם של משוחררי צה"ל ומועמדים 

המבקשים להתקבל ללימודים לפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, ניהול וחלק 

  ממחלקות מדעי הבריאות.

  מטרת המכינה

מטרת המכינה לקדם את המועמדים על ידי הכשרה משלימה, שתסייע להם להתקבל ולהשתלב בלימודים 

  ים, שלא מימשו את יכולתם בתיכון. אקדמיים. המכינה מציעה הזדמנות נוספת לכל אותם תלמיד

  מסלולי הלימודים

 מכינה לקראת לימודים במחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה –מדעים מדויקים והנדסה  .1

 500יח"ל לזכאות, ציון  14שנות לימוד, זכאות לתעודת בגרות  או  בגרות חלקית החסרה עד  12מיועדת לבעלי 

ציון המרכיב באנגלית בבחינה  הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה . בחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיהלפחות ב

  לפחות. 70

  חודשי לימוד). 9( 2017פתיחת המכינה: אוקטובר 

  ומדעי הבריאות. מכינה לקראת לימודים בפקולטות למדעי הטבע, מדה"ר,  ניהול –מדעי הטבע והחיים  .2

  יח"ל לזכאות. 14שנות לימוד, זכאות לתעודת בגרות או בגרות חלקית החסרה עד  12מיועדת לבעלי 

ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב בחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה. לפחות ב 500ציון 

  לפחות. 70לאקדמיה 

  חודשי לימוד). 9( 2017פתיחת המכינה: אוקטובר 

  לקראת לימודים בפקולטות למדה"ר ולניהול מכינה - רב תחומי .3

 420יח"ל לזכאות. ציון  14שנות לימוד, זכאות לתעודת בגרות או תעודה חלקית החסרה עד  12מיועדת לבעלי 

לפחות בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה, ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה 

  לפחות.  70

  חודשי לימוד).  9( 2017אוקטובר  מועד פתיחת המכינה:

ריענון עתודה לטכנולוגיה  מכינה למועמדים החסרים מספר נקודות קטן לסכם הקבלה לאחת ממחלקות  .4

  הפקולטה למדעי ההנדסה

  יח"ל. 5שנות לימוד וזכאות לתעודת בגרות, ציון עובר בבגרות מתמטיקה ופיזיקה ברמה של  12מיועדת לבעלי 
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נה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה, ציון המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לפחות בבחי 550ציון 

  לפחות. 85לפחות, ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה  130לאקדמיה 

  חודשי לימוד) 4( 2017נובמבר פתיחת המכינה: 

 הכנה ללימודים במסלול מדעים מדויקים והנדסה -להייטק"  הישגיםקדם " .5

נות לימוד, זכאים או חסרי ש 12מיועדת לצעירים חיילים משוחררים, , תושבי הפריפריה.  בעלי תעודה על 

בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה /חסרי ציון פסיכומטרי, אבחונים  500-לבגרות, ציון נמוך מזכאות 

  . לפני פתיחת התכניתצב סוציואקונומי ייעשו ראשוניים ובדיקת מ

  חודשי לימוד) 4( 2018מועד פתיחת המכינה מאי 

6. 30+  

מעוניינים ללמוד באוניברסיטת בן גוריון שנות לימוד ללא זכאות לבגרות ה 12בעלי פלוס,  30מיועדת לבני/בנות 

גבוהה. משך הלימודים ארבעה בפקולטה למדעי הרוח והחברה. התכנית מותאמת לדרישות המועצה להשכלה 

  חודשים

  .2017מועד פתיחת המכינה אוקטובר 

  ם.ינות מותנת במספר מינמלי של מתקבליפתיחת מסלולי המכ

  

במכינות הינו מסגל האוניברסיטה. לכל מקצוע הנלמד במכינה קיים מרכז מקצוע שהוא איש סגל  צוות ההוראה

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

  תעודת המכינה

  ה.תעודת המכינה תחליף את תעודת הבגרות לצורך שקלול הקבלה לאוניברסיטה עפ"י מסלול המכינ

  במהלך הלימודים יתקיימו בחנים ובחינות במקצועות הלימוד השונים.

  קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית

במסגרת לימודי המכינה, הסטודנטים יכולים להשתלב בקורס הכנה לפסיכומטרי. הקורסים ניתנים מעבר 

  ך לפתיחתו. למערכת השעות האישית, ומחייבים תשלום נוסף של הסטודנט. מחיר הקורס יפורסם סמו

  דיור

  מועמד המתקבל למכינה, רשאי לפנות לדיקאנט הסטודנטים בבקשה לדיור במעונות הסטודנטים. 

  מלגות

חיילים משוחררים במשרד הביטחון, מעניקים סיוע בשכ"ל ובמלגות לסטודנטים הכוונת והיחידה ל ות"ת והקרן

  ם של משרדים אלו. כלכלי ובהתאם לקריטריוני- שימצאו זכאים, בהתאם למצבם החברתי

   אגודת הסטודנטים

זכאים להצטרף לאגודת הסטודנטים וליהנות מכל הזכויות הניתנות  מסלולי המכינהבהסטודנטים הלומדים 

  לסטודנטים. 

  

 08-6461060פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי המרכז ללימודים קדם אקדמיים, קמפוס קריית טוביהו, טלפון 

   www.bgu.ac.il/preאו באתר המרכז 

  

  קורסי קדם ורענון

למה  למתקבלים ולסטודנטים שהו במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים מתקיימים קורסי קדם, רענון

  ללימודי התואר הראשון בפקולטות השונות באוניברסיטה. 
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דרך צלחה ללימודים לתואר במהלך שנת הלימודים. קורסים  ענון, ומטרתם לאפשרחלק מהקורסים מהווים ר

  אחרים מהווים תנאי קדם לתחילת שנת הלימודים, או שניתן להשלימם במהלך הסמסטר הראשון ללימודים.

  מבוא לפיזיקה מכניקה  .1

הקורס מיועד, לסטודנטים שהתקבלו לפקולטה למדעי ההנדסה ללא בגרות בפיזיקה, בהתאם להחלטת  

הפקולטה למדעי ההנדסה. הקורס מתקיים בקיץ או בסמסטר הראשון ללימודים על פי החלטת 

  הסטודנט/דרישות המחלקה אליה התקבל הסטודנט.

ך הסמסטר הראשון הקורס מתקיים בימי ו' הקורס בקיץ מתקיים באופן מרוכז במשך כחודש ימים. במהל

  בלבד. פרטים מדויקים והליך ההרשמה יפורסמו באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

     Cמבוא לתכנות בשפת  .2

הקורס מומלץ על ידי ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי ההנדסה למתקבלים לתואר ראשון. הקורס מתקיים 

  מפורסמים באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים.בקיץ. פרטים מדויקים והליך ההרשמה 

  מבוא לשיטות כמותיות  .3

  .   70 -יח"ל  ציון הנמוך מ 4יח"ל או  3חובה למתקבלים למחלקות לניהול עם בגרות במתמטיקה 

   הקורס מומלץ למתקבלים למחלקות לניהול וניהול מלונאות ותיירות.

, פרטים מדויקים והליך ההרשמה מפורסמים באתר הקורס מתקיים באופן מרוכז כחודש ימים במהלך הקיץ

  המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

  ענון בפיזיקה ובמתמטיקהקורסי ר .4

  הטבע. ומדעי ההנדסה למדעי הפקולטה ממחלקות לאחת מומלצים למתקבלים

הקורס מתקיים באופן מרוכז כחודש ימים במהלך הקיץ, פרטים מדויקים והליך ההרשמה מפורסמים באתר 

  כז ללימודים קדם אקדמיים.המר

  קורסי ריענון  בכימיה, פיזיקה ומתמטיקה .5

חובה למתקבלים לבית הספר לרוקחות ולבית הספר למעבדה הרפואית בפקולטה למדעי הבריאות ללא בגרות 

 יח"ל בנושאים אלו בבגרות. 5בהיקף של 

בנושאים אלו בבגרות יכולים לבחור לא ללמוד את הקורס במקצוע בו  יח"ל 5תלמידים בעלי בגרות בהיקף של 

 נבחנו.

הקורס מתקיים באופן מרוכז כשבועיים במהלך הקיץ, פרטים מדויקים והליך ההרשמה מפורסמים באתר 

  המרכז ללימודים קדם אקדמיים .

  פתיחת כל קורס מותנית במספר מינימלי של מתקבלים.  *

  

  רמות בסיסיות * –קורסי אנגלית אקדמית 

הקורסים מיועדים למי שרמתו האקדמית אינה מספקת להרשמה לאוניברסיטה, או שמעוניין לשפר את הרמה 

  לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה.

  מועד: סמסטר קיץ / סמסטר א' / סמסטר ב'. הקורסים  מיועדים למעוניינים להשלים קורס אקדמי באנגלית. 

את הרמות טרם בסיסית א', טרום בסיסית ב', בסיסי.  הקורסים ברמות  מתקדמים  ניתן יהיה ללמוד –בקיץ 

גוריון בנגב לא תפתח -א' ומתקדמים ב'  ייפתחו, רק במידה והמחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בן

  קורסים ברמות אלה.

  שאינם סטודנטים).ניתן יהיה ללמוד את כל הרמות. ללומדים חיצוניים בלבד ( –במהלך שנת הלימודים 
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  פרטים מדויקים והליך הרשמה מפורסמים באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים. 

  * הקורסים מותנים במספר מינימלי של נרשמים ו/או על בסיס מקום פנוי.

  

  חלופה לפסיכומטרי  –"נתיב לאקדמיה" 

גוריון בנגב, אשר מעוניינים ללמוד בתכנית -התכנית "נתיב לאקדמיה" מיועדת למועמדים לאוניברסיטת בן

שהציונים שלה יוכרו כחלופה לציון הפסיכומטרי לשיקלול סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטת בן 

  גוריון בנגב.

גוריון בנגב על בסיס ציוני -סיטת בןמסיימי התכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניבר

הבגרות, שישוקללו יחד עם ציוני בחינות הגמר בקורסים בתכנית, ובהתאם לתנאי ומועדי הקבלה לכל מחלקה 

  הנקבעים מידי שנה.

  . כל מחזור לימוד ייפתח, במידה ויהיו מספיק נרשמים.במהלך השנה יתקיימו שלושה מחזורי לימוד  –מועד 

    מקצועות הלימוד:

  שעות בשבוע 5  חשיבה מתמטית

  שעות בשבוע 4  אנגלית אקדמית

  שעות בשבוע 3  אוריינות אקדמית

  בתום התכנית, הציונים יעובדו בצורה סטטיסטית ויחסית, ויוצגו כציון פסיכומטרי.

גוריון -במסגרת הלימודים ב"נתיב לאקדמיה", הלומדים בתכנית זו הינם מועמדים ללימודים באוניברסיטת בן

 גב, ואינם סטודנטים, על כל המשתמע מכך.בנ

  

 מרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ

  

גוריון בנגב, הוקם במטרה להדק את הקשר בין - המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן

האוניברסיטה לבין הציבור הרחב. המרכז מציע אפשרות להשתלבות בקורסים אקדמיים לצבירת נקודות זכות 

  ), לימודי תעודה, קורסים מקצועיים מגוונים וכן קורסי העשרה  ייחודיים. (נק"ז

  

הלימודים במרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מתקיימים בסביבה אקדמית ומשלבים בין הידע הנרכש 

שיתוף סגל אקדמי איכותי מהאוניברסיטה ומומחים  .באקדמיה לבין רכישת ידע מעשי הנדרש לעיסוק בתחום

ובעלי תפקידים מהתעשייה ומארגונים מובילים מאפשרים שילוב מיטבי בין האקדמיה לפרקטיקה, 

  להתמקצעות בתחום הנלמד.

  

  במרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מוצעות מגוון תכניות ואפשרויות למידה:

 רכישת מקצוע  מעשי והסבה מקצועית המאפשרים  לימודי תעודה 

  קורסים מקצועיים במגוון תחומי לימוד  

  קורסי  העשרה ושפות  

 פנים ארגוניות   פיתוח תכניות הכשרה 

 לימודים בקורסים אקדמיים לצבירת נקודות זכות  או להעשרה  
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  והסבה מקצועית:  לימודי תעודה

באוניברסיטה, מציע תכניות  בשיתוף המחלקות השונות וחברי הסגל המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ

לימודים, התמחות והסבה מקצועית לבוגרי האוניברסיטה ולקהל הרחב המאפשרים רכישת מקצוע  והתמחות 

  במקביל ו/או לאחר הלימודים לתואר.

  

  בין התוכניות המוצעות; 

לבעלי  : תוכנית הכשרה מקיפה המיועדת לבעלי תואר שני ו/אוהתוכנית ליעוץ אירגוני ופיתוח ארגוני - 

תואר ראשון עם ניסיון ניהולי. התוכנית מבוססת על תפישה מערכתית של פעולת הייעוץ והפיתוח 

תוכן רלבנטיים, ומעניקה מענה  - האירגוני, מדגישה למידה אקטיבית והתנסותית של כלים ועולמות

 גוני ושינוי.יישומי לייעוץ ארגוני  ולבעלי תפקידים שונים בארגון בהובלת תהליכי פיתוח אר-אקדמי

 

מיועדת לבוגרי מזרח תיכון ובוגרי החוגים לשפה וספרות ערבית מכל  כנית ללימודי תרגום ערבית:והת - 

המוסדות האקדמיים בארץ, מורים ובעלי תעודת הוראה בערבית. מטרת התוכנית להקנות ידע מעמיק 

 בשפה הערבית ולפתח מיומנויות שפה ותרגום שיאפשרו ללומדים לעסוק בתחום.

  

: התוכנית מיועדת לאקדמאים המעוניינים להתקדם במנהל הציבורי התוכנית ללימודי אירופה - 

גוריון בנגב אשר  -ובעסקים. התוכנית בשיתוף המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית באוניברסיטת בן

 הוכרז על ידי האיחוד האירופי כמרכז הלאומי למצוינות בהוראת ובמחקר האיחוד האירופי. 

תוכנית הלימודים כוללת קורסים המוכרים לנק"ז וכן קורסים בעלי הכרה מטעם הנציבות האירופית 

 וסוכנות החינוך האירופית הזוכים להכרה אוטומטית במוסדות להשכלה גבוהה באירופה.

  

: התוכנית מיועדת למהנדסי חשמל המעוניינים לעבוד בתחום תוכנית הסבה למערכות הספק/מתח גבוה - 

 ההספק/חשמל מתח גבוה. תוכנית הלימודים כוללת קורסים המוכרים לנק"ז.מערכות 

  

: תוכניות לימודים המיועדות לבעלי תואר שני בניהול המעוניינים להתמקצע תוכניות התמחות בניהול - 

 בתחומים הבאים; ניהול טכנולוגיות רפואיות, חדשנות ועוד. הלימודים כוללים קורסים לנק"ז.

  

: מיועדת לאקדמאים המעוניינים לעסוק בתחום כיועצים ועצים לכלכלת המשפחההתוכנית להכשרת י - 

 לכלכלת המשפחה ולסייע למשפחות לנהל את תקציב משק הבית. כולל פרקטיקום מונחה.

 

מיועדת לאקדמאים ובעלי ניסיון בתחום כהכנה לבחינות לשכת : התוכנית להכשרת חשבי שכר בכירים - 

  רואי החשבון.

  

  ים:קורסים מקצועי

פני קשת רחבה של מקצועות  מתחומי הידע הקיימים -הקורסים  המקצועיים המוצעים  נפרשים על

מדעי ודה סוציאלית ומקצועות הטיפול,  באוניברסיטה  לרבות תחומי הניהול, הפיננסים, השיווק, ההנדסה, עב

  וכן  נושאים ייחודיים נוספים  המפותחים מעת לעת .   והחברה הרוח



  

31                                        37892    הפרק הכללי של השנתון לתשע"ט 

  הקורסים מקצועיים ביותר ומשלבים למידה ברמה אקדמית עם רכישת כלים  יישומיים בתחום הנלמד. 

  

בין הקורסים  המוצעים; קורס הכשרת דירקטורים, קורסי ניהול, ניהול פרויקטים, ניהול היצור והתפעול, 

משפחתי  קורסי  , קורס גישור  וגישור CBTקורס הנחיית קבוצות, טיפול באמצעים אומנותיים, קורס 

  סטטיסטיקה, דיני מכרזים, דיני עבודה, קורסים בתחום איכות הסביבה ובתחום ההנדסה. 

  הקורסים המוצעים כוללים גם קורסים המוכרים לגמול השתלמות.

  

  קורסי העשרה

מיועדים לקהל הרוצה להרחיב את ידיעותיו ולהעשיר את עולמו. מטרת הקורסים להעניק למשתתפים כלים 

     יישומיים ותיאורטיים בנושא הנבחר.

  בין הקורסים המוצעים: סדנה לעיצוב הבית, קורס צילום ברמות שונות, כתיבה יוצרת, תוכנת האקסל

  

  קורסי שפות

פות ברמות שונות תוך שימת דגש על רכישת מיומנויות שיחה. השיעורים המרכז מציע מגוון רחב של קורסי ש

נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה)  קורסי השפות : 

     אנגלית, ערבית מדוברת, ספרדית , איטלקית, גרמנית וצרפתית.

  

  פיתוח תכניות פנים ארגוניות

סיטאי ללימודי חוץ עוסק בפיתוח תכניות הדרכה ייחודיות לארגונים, חברות ומפעלים בהתאם המרכז האוניבר

  לצורכי הגורם המזמין. 

התכניות נבנות בהתאם להגדרת הלקוחות, תוך מתן ייעוץ מקצועי של צוות המרכז והגורמים האקדמיים 

  הרלוונטיים באוניברסיטה. 

  

לת מידע מפורט על אפשרויות הלימודים והקורסים המוצעים צוות המרכז מזמין אתכם לפנות אלינו לקב

  במרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, מועדי הפתיחה ופרטי הרישום.

  

  לפרטים על כל תוכניות הלימוד  ומועדיהם : 

  המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ:

  08-6477386| פקס:  08-6472626טלפון רב קווי: 

  www.bgu.ac.il/uces| אתר אינטרנט:  uces@bgu.ac.ilדוא"ל: 

  .3, קומת קרקע, חדר 30קמפוס מרקוס, בנין   משרדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ:

  

  

  לצבירת נקודות זכות  ולהעשרה –השתתפות בקורסים אקדמיים 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת ללומדים חיצוניים 

  בקורסים אקדמיים הנלמדים באוניברסיטה ולצבור נקודות זכות.   להשתלב
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ידי מחלקות - הלימודים מתקיימים בקורסים ממערכת הלימודים האקדמית יחד עם הסטודנטים ומוצעים על

  לתואר ראשון ושני.האוניברסיטה 

  

השתתפות בקורסים אקדמיים מהווה אפיק חשוב לצבירת נק"ז לפני תחילת הלימודים, להיכרות עם תחומי 

  הלימוד השונים ולהתעדכנות אקדמית.

  

תהליך הרישום מתבצע באמצעות המרכז האקדמי ללימודי חוץ ומותנה באישור המחלקה.  על המשתתף בקורס 

הכרה בנקודות זכות לתואר  תינתן בכפוף  לכללי המחלקה/פקולטה רלוונטית שיהיו חלים כל חובות הקורס.  

  תקפים  אם וכאשר  הלומד יתקבל ללימודים אקדמיים.

  

  צבירת נקודות זכות  בקורסים אקדמיים

לומדים ללא רקע אקדמי:  מסגרת זו מומלצת לקהל הרחב  צעירים ובוגרים המעוניינים ללמוד לתואר אקדמי 

  ומעוניינים להתנסות בלימודים אקדמיים ו/או להיחשף לתחום לימודים מסוים. בעתיד 

  אפיק זה מאפשר לצבור נק"ז לקראת לימודים לתואר בעתיד, לשלב עבודה ולימודים  ולהקל על העומס בעתיד .

  

אקדמי לומדים בעלי רקע אקדמי:  מסגרת זו מומלצת לקהל הרחב  צעירים ובוגרים המעוניינים ללמוד לתואר 

מתקדם בעתיד ומעוניינים להתנסות בלימודים בתחום מסוים.  כמו כן, מסגרת זו מומלצת למעוניינים 

להתעדכן בתכנים אקדמיים ללא רישום ללימודים לתואר . אפיק זה מאפשר לצבור נק"ז לקראת לימודים 

  לתואר בעתיד ולשלב עבודה ולימודים.

    

  הכרה גם כ"גמול השתלמות".קורסים המקנים נק"ז מאפשרים   הידעת?

  

  

  

  

  השתתפות בקורסים אקדמיים להעשרה (שומע חופשי):

  

מסגרת זו מומלצת לקהל הרחב המעוניין להעשיר את ידיעותיו וליהנות ממגוון רחב של הרצאות המתקיימות 

  במחלקות  האוניברסיטה השונות. 

ההשתתפות בקורסים הינה ללא מטלות אקדמיות ומאפשרת ללומדים במסגרת זו שילוב של הנאה ולמידה  

  בקורסים אקדמיים בסביבה אוניברסיטאית. 

  

ות בקורסים כשומע חופשי מחייבת רישום ותשלום מראש באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי ההשתתפ

  חוץ. 

  המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ:

  08-6477386| פקס:  08-6472626טלפון רב קווי: 

  www.bgu.ac.il/uces| אתר אינטרנט:  uces@bgu.ac.ilדוא"ל: 

  .3, קומת קרקע, חדר 30קמפוס מרקוס, בנין   משרדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ:

הכרה בנקודות זכות לתואר  תינתן בכפוף  לכללי המחלקה/פקולטה רלוונטית שיהיו 
 .םיתקפים  אם וכאשר  הלומד יתקבל ללימודים אקדמי
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  ואישורים שכר לימוד

  

  לימוד- עקרונות שכר

גוריון בנגב זהה בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ועשוי להשתנות בהתאם - שכר הלימוד באוניברסיטת בן

  להחלטת המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך. גובה החיובים יקבע לאחר פרסום מדד יולי של אותה שנה.

  

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

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

  

  אישורי לימודים

לאחר עריכת הרישום לקורסים באינטרנט בכל סמסטר, יוכל כל סטודנט להפיק בקיוסק המידע אישור 

  לימודים .

 –אישורי לימודים נוספים, העתקים של תעודת בוגר בעברית או באנגלית, גיליונות ציונים בעברית או באנגלית 

  דע תחת "שירותי מידע לסטודנטים".ניתן להזמין ולשלם באמצעות האינטרנט בקיוסק המי

  

  

  יגישו את בקשותיהם  לאישורים למזכירות בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים. .Ph.Dהלומדים לתואר 

  

 –הלימוד ושקלול הציונים - שינויים במערכת הלימודים לאחר תום תקופת השינויים  (והשלכותיהם על שכר

  הממוצע המצטבר)

  

ע שינויים במערכת הלימודים לאחר תום תקופת השינויים, ביטול הקורסים לא ישפיע בפקולטות בהן ניתן לבצ

  בשום מקרה על היקף המערכת לצורכי חישוב גובה שכר הלימוד.  

  

  ולא ישוקללו בממוצע המצטבר. 0משקל הקורסים שיבוטלו לאחר המועד יהיה 

  (אך הם הנתונים ישמרו במחשב).בגיליון הציונים הסופי לתואר לא יינתן ביטוי לקורסים הנ"ל 

  

  שינויים בפרטים אישיים

בכל מקרה של שינוי בפרטים אישיים (כגון: כתובת, טלפון, עדכון פרטי חשבון בנק להחזרים וכו') חלה חובה על 

  הסטודנטים לעדכן את פרטיהם בקיוסק המידע תחת "שירותי מידע אישי". 

  דת הבוגר או במסמכי הסטודנט לאחר סיום הלימודים.מובהר כי לא ניתן לשנות פרטים אישיים בתעו

  שעות הלימוד

  

  08.00-22.00    בשעות    ה'-בימים א'    הלימודים מתקיימים 

  08.00-14.00    בשעות        ביום ו'              

  

  דקות. 50דקות. משך כל שעור  10התחלת השעורים בכל שעה שלמה + 
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  לימודים שלא לתואר

השלמה, לבעל תואר ראשון הלומד לקראת תואר שני במוסד אחר להשכלה קיימת אפשרות ללמוד לימודי 

  גבוהה, וזאת באישור המוסד בו לומד התלמיד.

כמו כן, בעל תואר ראשון המעוניין ללמוד שלא לקראת תואר, רשאי להגיש את מועמדותו להתקבל כ"תלמיד 

  סמך דיון מיוחד.-מיוחד שלא לתואר" לשנה אחת ועל

  

  

  בחינות

  ינות אוניברסיטאי, בכתובת:נוהל בח

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

  

  ערעור על מטלות ביניים הניתנות במהלך הסמסטר

כישלון  - שכישלון בה משמעלפחות, או  35%סטודנט רשאי לערער על ציון מטלת ביניים בודדת שמשקלה 

  בקורס.

מובהר שבצבר מטלות (לדוג' מעבדות, תרגילים וכ') ניתן יהיה לערער על כל אחת מהמטלות בצבר, ובתנאי 

  לפחות. 35%שמשקלה של כל מטלה 

  :נוהל הערעור יהיה כמפורט

 הגשת ערעור

הנוהג להגשת ערעור בפקולטה, שעות), על פי  72סטודנט חייב להגיש את ערעורו המנומק תוך שלושה ימים (

 מפרסום הציון/תאריך החשיפה.

סטודנט המערער על הציון יהיה מודע לכך שהמטלה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס 

 בערעורו. לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.

 תשובה על ערעור

הערעור תוך שבוע. אם החליט המורה לשנות/לא לשנות את ציונו של הסטודנט, יציין מה המורה חייב להגיב על 

הציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי. השינוי יהיה תקף לאחר אישור ראש המחלקה/ועדת הוראה 

  או הגורם המוסמך. 

  

  לפחות)  %30נוהל בדיקת עבודה מסכמת בקורס (שמשקלה 

  

  משך בדיקה

  ימים. 45 - חודש. לתואר שני* - ראשוןלתואר 

  *לא כולל עבודת תיזה

     

  זמן להגשת ערעור  

  תוך שבוע

    בדיקת הערעור

  תוך שבועיים
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  9201-8201 טתשע"לוח לשנת הלימודים 

2019.pdf-http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib1/2018  

  

  14.10.2018  טתשע", ' בחשוןהיום א',   טפתיחת שנת הלימודים תשע"

  9.12.2018  טתשע", א' בטבתיום א',   חופשת חנוכה

  11.1.2019  טתשע"בשבט,  ה', 'ויום   סיום סמסטר סתיו

  טתשע"בשבט, ' ז ',אמיום   תקופת בחינות סמסטר סתיו

  טתשע", א' באדר זי"', ויום  וכולל עד

13.1.2019  

22.2.2019  

  24.2.2019  יום א', יט' באדר תשע"ט  פתיחת סמסטר אביב

  מיום ד', יג' באדר ב' תשעט  חופשת פורים

  עד וכולל יום ה', יד' באדר ב' תשע"ט

20.3.2019  

21.3.2019  

  מיום א', טז' בניסן תשע"ט  חופשת פסח

  כא' בניסן תשע"טעד וכולל יום ו', 

21.4.2019  

26.4.2019  

  חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל 

  ויום העצמאות

  18:00ט בשעה "' באייר תשעג', במיום 

  עד וכולל יום ה', ד' באייר תשע"ט 

  18:00בשעה  7.5.2019

9.5.2019  

  9.6.2019  ן תשע"טיום א', ו' בסיו  חופשת חג שבועות

  21.6.2019  ן תשע"טבסיויום ו', יח'   סיום סמסטר אביב

  ן תשע"טמיום א', כ' בסיו  תקופת בחינות סמסטר אביב

  עד וכולל יום ו', כו' באלול תשע"ט

23.6.2019  

25.10.2019  

  11.8.2019  יום א', י' באב תשע"ט  פגרת ט' באב

  תשרי תש"פמיום ב', א' ב  חופשת ראש שנה

  "פתש תשריעד וכולל יום ג', ב' ב

30.9.2019  

1.10.2019  

  9.10.2019  "פתשתשרי יום ד', י' ב  יום כיפור

  תשרי תש"פמיום ב', טו' ב  חופשת סוכות

  "פתש תשריעד וכולל יום ב', כב' ב

14.10.2019  

21.10.2019  

  27.10.2019  בתשרי תש"פיום א', כח'   ש"פפתיחת שנת הלימודים ת

  

  שימו לב:

  אקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט,האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים ה

או לשנות את מועדי הסמסטרים והחופשות ו/או להכניס כל ו/ הזכות להאריך את שנת הלימודים  אולם שמורה

  טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה.   שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה
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  *9201-8201 טתשע"ימי צום בשנת הלימודים 

  

  ימי צום לבני הדת היהודית

  18.12.2018                טתשע"י' בטבת             צום י' בטבת

  21.07.2019                     טתשע"בתמוז  חי"            צום י"ז בתמוז

  2.10.2019            "פג' בתשרי תש                    צום גדליה 

  

  ימי צום לבני הדת המוסלמית

  5.05.2019    מ החל        ימים 29-30        *רמדאן (חודש הצום)**

  

דקות (אין צבירה של  30שייבחנו בימים אלו יהיו זכאים להארכת זמן של * סטודנטים בני הדתות לעיל, 

  הארכות זמן), בכפוף לחתימה על טופס הצהרה.

בימי הצום ברשימה לעיל, יהיו זכאים  13.30שיעדרו מבחינה שהחלה לאחר השעה *סטודנטים בני הדתות לעיל, 

  להבחן במועד מיוחד. 

* היות וראש החודש בשנה ההג'רית נקבע על פי הלבנה, עלולים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים, **

  בגבול של יום ואפילו יומיים.

  

  9201-8201 ט"תשעלשנת הלימודים  ולנוצרים למוסלמים, לדרוזיםחג ומועד י ימ

  חגי המוסלמים  

    5.06.2019  - מ                   ימים 3          (חג סיום צום הרמדאן) טרפי עיד אל

  12.8.2019 –מ               ימים 4                עיד אל אדחא (חג הקורבן)

  

, החגים המוסלמיםויים במועדי הערה: היות וראש החודש בשנה ההג'רית נקבע על פי הלבנה, עלולים לחול שינ

  בגבול של יום ואפילו יומיים.

  

  חגי העדה הדרוזית

  25.1.2019            יום אחד                הנביא אליהו (אלח'דר) גח

  24.4.2019 –מ               ימים 5                    הנביא שועיב גח

  

  חגי העדות הנוצריות

          אורתודוכסים        קתולים/פרוטסטנטים                

            7.1.2019              25.12.2018            חג המולד

            14.1.2019                  1.1.2019                 ראש השנה

                 28.4.2019              21.4.2019              פסחא
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   מועדי ההרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ט

reg.aspx-http://in.bgu.ac.il/Pages/courses  

  

  סטודנט/ית יקר/ה

  חלון הזמן להרשמה לקורסים, שהוקצה ע"י הפקולטה, הינו אישי ומותאם להתקדמותך בלימודים כסטודנט.

הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה, תאפשר לך להירשם ולהשתתף בקורסים המיועדים למחזור שלך ובכך 

  לימודיך לתואר במועד.להשלים את 

  שימוש בחלון הזמן, לא בהתאם לייעודו המקורי, ולא לצרכיך האישיים, מהווה עברת משמעת.

  סטודנט שיימצא כי ניצל לרעה זכות זו, יועמד לדין משמעתי בפני בית הדין למשמעת סטודנטים.

  

  ביטול קורסים ע"י האוניברסיטה לאחר תקופת השינויים

בטל קורסים לאחר תקופת השינויים, באם מספר הסטודנטים שרשומים נמוך מהמכסה האוניברסיטה רשאית ל

  המינימלית לפתיחת הקורס.

  מעבדות

  מעבדות מחקר

  גוריון בנגב הולך ומתרחב באופן ניכר מדי שנה ותהליך זה יימשך גם להבא.-היקף המחקר באוניברסיטת בן

לתלמידי התואר השני והשלישי בפקולטות לערוך את התרחבות זו והקמת מעבדות מחקר נוספות מאפשרות 

  מחקריהם בין כתלי המוסד.

  

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

  הסגל בהווה.

  

  מעבדות הוראה

וראה חייבים לעבור סטודנטים שמשתתפים במעבדות ה נוסף למעבדות המחקר קיימות גם מעבדות הוראה.

  קורס הדרכת בטיחות. הקורס ניתן בסמסטר א' לתלמידי שנה א' בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

  

  מעבדות למדעים בסיסיים

  הסטודנטים במדעי הטבע ובמדעי ההנדסה חייבים להשתמש במעבדות למדעים בסיסיים.

  

  מעבדות מקצועיות

מדעי ההנדסה, משתמשים במעבדות מקצועיות. ראה פירוט סטודנטים הלומדים במסלולי הלימוד במדעים וב

  בשנתון הפקולטות.
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  ם וסיוריםתרגיליתדריך למעבדות, 

  מבוא

מבטאים חלק של לימוד פעיל מצד הסטודנט ולפיכך נדרשת מהסטודנטים  והסיורים התרגיליםהמעבדות, 

  השתתפות פעילה, הן מבחינת נוכחות והן מבחינת הגשת הדו"חות, כפי שמפורט להלן.

  התדריך בא להסדיר את הנהלים המקובלים לגבי מעבדות ותרגילים.

ייה מהוראות התדריך טעונה מורים וסטודנטים כאחד מתבקשים לפעול בהתאם להוראות התדריך. כל סט

  אישור מהדיקן/ יו"ר ועדת הוראה.

  במידע המופיע באתר מחלקת בטיחות:   להוראות ותקנות בטיחות מומלץ לעיין

http://in.bgu.ac.il/logistics/Pages/training.aspx  

  

  מעבדות .1

  פרסום חומר הכנה למעבדה  א.

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

ומפורטים ככל האפשר. במידת האפשר רצוי לפרסם את חוברת המעבדה כבר בתחילת הסמסטר. על המחלקות 

  לעיל, בספריות האוניברסיטה.לדאוג לכך שימצא מספר עותקים בכמות מספקת, מחומר הרקע המצוין 

  

  חובת קבלת תדרוך בתוך המעבדה  ב.

של ביצוע  מומלץ שחלקה הראשון של המעבדה יוקדש למתן תדריך (בעיקר לאספקטים הטכניים והבטיחותיים 

 הניסוי) והסבר לסטודנטים ע"י המדריך.

 ו"ח קצר, שיוצג בפנימהם להכין ד על מנת להבטיח שהסטודנטים יבואו מוכנים למעבדה, מומלץ לדרוש

 המדריך בתחילת המעבדה, ו/או להשתתף בבוחן קצר.

  

 דו"ח המעבדה והכנתו  ג.

המורה האחראי למעבדה יודיע לסטודנטים בתחילת שנת הלימודים על סדרי הגשת הדו"חות ורישומם.   )1(

הדו"חות יוחזרו  שבועיים לאחר תום המעבדה.-הדו"חות יימסרו כפי שיקבע ע"י המורה, בדרך כלל תוך שבוע

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

  

 להיות מצוין בצורה תמציתית דו"ח המעבדה יתרכז בעיקר בתוצאות הניסוי ובמסקנות. הרקע לניסוי צריך  )2(

  ידי המחלקה הנוגעת בדבר.-ובקצרה. צורת ההגשה של הדו"ח תקבע על

כלל  ידי החלק הכרוך בשיקול דעת (בדרך- צורת הדו"ח תקבע על –יוחדים (כמו רפרט, דו"ח ספרותי) במקרים מ

  מדובר בחלק הדיוני של הדו"ח או במסקנותיו).

  

  מספר המעבדות שמותר לסטודנט להחסיר להיעדר מהן   ד.

 בסמסטר (ובמקצועמעבדות  2סטודנט, שהחסיר בגלל שירות מילואים או מסיבות מוצדקות אחרות, עד   )1( 

 מעבדות בסמסטר, לא יותר ממעבדה אחת), בד"כ לא יהיה חייב בהשלמות מעבדות אלו. 6שיש בו עד 

  עם זאת, בסמכות המורה האחראי למעבדה, לקבוע כי נדרשת השלמה של המעבדות החסרות.
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האחראי למעבדה סטודנט, שבגלל שירות מילואים החסיר יותר ממספר המעבדות האמור, רשאי המורה   )2(

 לשחרר אותו ממעבדות אלו או מחלקן ולקבוע לו תאריך להשלמת המעבדות החסרות.

  

לעיל חל עליו, יוכל להשתתף  2ואין האמור בסעיף  1סטודנט, שהחסיר יותר מעבדות מהאמור בסעיף   )3( 

  במעבדות השלמה אם תתקיימנה כאלו, רק באישור וועדת הוראה.

    

 לעיל ולא השלים 1המצוינת בסעיף  עבדות ללא סיבה מוצדקת או שנעדר מעבר למכסהסטודנט, שנעדר ממ  )4( 

  המעבדות החסרות, לא יורשה לגשת לבחינות במקצוע הנדון וציונו בקורס יהיה "נכשל". 

  

  הרחקת סטודנט מהמעבדה  ה.

  הרחקת סטודנט מהמעבדה תותר במקרים הבאים:  

  במקרה שההרחקה נובעת מטעמי בטיחות.  )1(

  במקרה שההרחקה נובעת מסיבות משמעת.  )2( 

  המורה האחראי למקצוע רשאי להרחיק סטודנט בגלל חוסר הכנה מספקת.    )3( 

  

  דין איחור למעבדות  ו.

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

  דעתו.

  

  פרסום ציוני מעבדה  ז.

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

  המעבדה באותו מקצוע.

  

  תרגילים. 2

  חובת מסירת תרגילים  א.

ידי המורה -קף הגשת התרגילים יקבע עליה קיימת חובת מסירת תרגילים, אם התרגיל נכלל בתכנית הלימודים.

  האחראי למקצוע.

  

 תרגילים והחזרתםבדיקת   ב.

לבדוק את כל התרגילים ולהחזירם מתוקנים תוך שבועיים. אם אין אפשרות פיזית לבדוק את כל מומלץ 

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

  

  מספר סטודנטים בקבוצת תרגיל  ג.

  סטודנטים. 30 מספר המשתתפים בתרגיל לא יעלה בדרך כלל על

  .30בפקולטה למדעי ההנדסה, מספר המשתתפים בקבוצות התרגול, גדול מ 
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  סיורים. 3

קיימת חובת השתתפות בכל ימי הסיור הנכללים בתכנית הלימודים של הקורס. חובת הגשה חלה על כל דו"חות 

ו שלא הגיש דו"ח הסיור או על מטלות אחרות הקשורות לסיור שנקבעו ע"י המרצה. סטודנט שנעדר מסיור א

מסיבה מוצדקת (מילואים או אישפוז), יצטרך להשלים הסיור בשנת הלימודים הבאה. סטודנט שנעדר או לא 

  הגיש מטלה ללא סיבה מוצדקת, לא יוכל לקבל ציון בקורס.

  

  נוהל למקרה של גרימת נזק במעבדות

  

  יש להבחין בין שני סוגי נזקים:

   לב. ידי הסטודנט בתום- נזק הנגרם על  א.

  ידי הסטודנט כתוצאה מרשלנות ו/או מפעולה הנוגדת את ההנחיות של מדריך המעבדה - נזק הנגרם על  ב.

  הן בכתב והן בע"פ.

  

מורה האחראי לקורס במעבדה קובע את מידת אחריותו של הסטודנט בגרימת נזקים למכשור ו/או לציוד ה

  במעבדות.

, יכוסו מדמי שירותי הספרייה והמעבדה שהסטודנטים 1ף אהוצאות כספיות לכיסוי הנזקים הנגרמים לפי סעי

  חייבים בהם.

  

 150ידי הסטודנט שגרם לנזק, עד לסכום של  -, יכוסו על2הוצאות כספיות לכיסוי הנזקים הנגרמים לפי סעיף א

 ש"ח יובא העניין בפני הממונה על המשמעת, על מנת שיקבע את מידת אחריותו 150במקרה שהנזק עולה על ₪. 

  של הסטודנט ואם קיים צורך לנקוט באמצעים משמעתיים נוספים, זאת לפי תקנון המשמעת של האוניברסיטה.

  

ש"ח, ימלא האחראי למעבדה טופס "חיוב עבור נזקים  150אינו עולה על  2במקרה שהנזק שנגרם לפי סעיף א

  במעבדה". חיוב זה טעון אישור ראש המחלקה. 

  

ש"ח, רשאי לערער בפני  150, כאשר הנזק אינו עולה על 2מעבדה לפי סעיף אסטודנט שמואשם בגרימת נזק ב

  ראש המחלקה.

  

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

עמדתו באשר אפשרות לנציג הסטודנטים, בוגר אותה מעבדה, להשמיע בפני הדיקן את השגותיו ולהביע את 

ידי הפקולטה הנוגעת בדבר, מתוך רשימת הסטודנטים, שתוגש -לקביעת סוג הנזק. נציג הסטודנטים ייקבע על

 ידי אגודת הסטודנטים, שהינם בוגרי אותה מעבדה ואינם נמנים עם בני כיתתו של הסטודנט הנתבע.-על
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  דיקנאט הסטודנטים

  

  תרבותי - דיקן הסטודנטים וצוות העובדים מסייעים לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי

 ועם אגודת הסטודנטים.  תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה

  :סיוע בעניינים אקדמיים

  תעוררות במהלך הלימודים. דיקן הסטודנטים מסייע לסטודנטים בפתרון בעיות אקדמיות המ

הפקולטה, מוזמנים לפנות אל    סטודנטים אשר לא ימצאו פתרון לבעיותיהם האקדמיות במסגרת המחלקה

  הדיקן בבקשה להתערבותו. 

  דיקן הסטודנטים יקבע, או אם המקרה מחייב את התערבותו ויפעל בהתאם.

  משרדי דיקנאט הסטודנטים ממוקמים בבית הסטודנט, קומה ב'.

  .13:30 - 10:00ה', בין השעות:  - בלת הקהל: בימים א' ק

  08-6472369/70טלפון: 

  http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/default.aspx - אתר דיקנאט הסטודנטים

 אמצעי סיוע לסטודנטים .1

סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו. הסיוע ניתן באמצעות מלגה האוניברסיטה משתדלת לסייע לכל 

  או הלוואה.

פי הנחיות של ועדה - הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשה לסיוע ונקבעים על

  ציבורית.

  לסטודנטים לתואר ראשון ניתנות מלגות סיוע מטעם האוניברסיטה ובאמצעותה.

לקות על בסיס כלכלי בעיקר, ומיועדות לכיסוי שכר הלימוד לסטודנטים אשר לומדים המלגות מחו

באוניברסיטת בן גוריון בנגב בלבד. המלגות ניתנות לסטודנטים הלומדים בשנות לימוד תקניות בהתאם לכל 

חצי  פקולטה, ללומדים לתעודת הוראה בפקולטות למדעי הטבע, הרוח והחברה בשנה הרביעית ברצף וללומדים

  מערכת ומעלה בכל סמסטר.

  סטודנטים המקבלים מלגה חייבים לעשות פעילות חברתית תמורת המלגה.

  

 . מלגות1.1

    שה מקוונת באתר דיקנאט הסטודנטים: בקסטודנטים המבקשים לקבל מלגת דיקן ימלאו 

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/scholarships.aspx  

  תשובות לבקשות תשלחנה בדוא"ל. כמו כן ניתן לקבל תשובה ב"מידע אישי" באתר האינטרנט.

  הסטודנטים. מועדי הגשת הבקשות למלגות: מועדי ההגשה מצוינים באתר דיקנאט

יום ממשלוח ההודעה על ידי  21ערעור: סטודנטים שבקשתם נדחתה רשאים לערער בכתב על ההחלטה תוך 

  האוניברסיטה.

  . הלוואות1.2

האוניברסיטה מעמידה קרנות למתן הלוואות לסטודנטים בתנאים נוחים. מידע וטפסי הלוואה ניתן להדפיס 

  http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/loans.aspxמאתר דיקנאט הסטודנטים: 
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את הבקשות יש להגיש למדור סיוע כלכלי בדיקנאט הסטודנטים במהלך שנת הלימודים. תשובות לבקשות ניתן 

הסטודנטים. את ההפניה לבנק למימוש  לקבל במדור סיוע כלכלי וב"מידע אישי" באתר האינטרנט של דיקנאט

  ההלוואה ניתן לקבל ממדור סיוע כלכלי.

  

  מלגות לספורטאים מצטיינים  .1.3

ניתנות לסטודנטים המשתתפים בקבוצות הספורט הייצוגי של האוניברסיטה, מתוך מגמה לעודד פעילות 

  ישור דיקן הסטודנטים.פי המלצת מאמני הקבוצות ובא- ספורטיבית באוניברסיטה. המלגות ניתנות על

  

  מלגות הצטיינות בהתנדבות  .1.4

  ניתנות לסטודנטים אשר הצטיינו בפעילותם ההתנדבותית למען הקהילה והחברה. 

סטודנטים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים להגיש מועמדותם לדיקנאט הסטודנטים בסוף סמסטר א'. נא 

  ט הסטודנטים.לעקוב אחר פרסום בדוא"ל ובאתר האינטרנט של דיקנא

  

  לחינוך)   . קרן המשותפת לאוניברסיטה ולאייסף ( הקרן הבינלאומית1.5

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

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

  יברסיטה. הסטודנטים החברים בקרן, פועלים בתמורה למלגה בפרויקטים חברתיים למען הקהילה.מהאונ

  

  . תכנית מושל למלגות 1.6

אקונומי מאתגר, להצליח ולפתח קריירה -מסייעת לסטודנטים נחושים ובעלי מוטיבציה גבוהה מרקע סוציו

הקרובה. בנוסף לתמיכה כספית משמעותית,  אישית שתוביל לשינוי גדול בחייהם ויהוו מודל לחיקוי בסביבתם

התכנית מציעה למלגאים סדנאות לרכישת כלים, שיסייעו להם להשתלב בעולם התעסוקה בעמדות מפתח 

  ובאופן מיטבי.

התכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים בשנה א' בפקולטה למדעי ההנדסה (הנדסת תוכנה, הנדסת בניין, הנדסת 

ה וניהול, הנדסת מכונות, הנדסת מערכות מידע, הנדסת מערכות תקשורת), חשמל ומחשבים, הנדסה תעשי

 בביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס וארווינג גולדמן ובפקולטה למדעי הטבע בתחומים: מדעי המחשב ופיזיקה.

להגשת מועמדות למלגה ,יש להגיש בקשה למלגת סיוע אינטרנטית מטעם דיקנאט הסטודנטים: 

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/scholarships.aspx  

  לאחר מילוי הבקשה למלגה יש להעביר למדור סיוע כלכלי מכתב אישי ממוען לקרן מושל.

  מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי אצל נציג הקרן שיתקיים באוניברסיטה .

  

   החינוך. משרד 1.7

משרד החינוך מעניק מלגות, מענקים והלוואות שמטרתם לסייע לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי במימון 

על מנת לאפשר לסטודנטים אלה להתקדם ללימודים גבוהים ולסיים את הלימודים בהצלחה.. נוסף  הלימודים

לסטודנטים צ'רקסים. קישור  על המלגה הבסיסית קיימות מלגות נוספות: מלגה לסטודנטים בדואים ומלגה

 להגשת הטפסים:

-grants/pages/moe-and-education/scholarships-http://edu.gov.il/owlheb/aftertichon/higher

studies.aspx-academic-for-scholarships  
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 דיור במעונות הסטודנטים .2

מקומות דיור ליחידים ולמשפחות. רשאים להגיש בקשה למגורים  1,500-מעונות הסטודנטים כוללים כ

- גוריון בנגב, כולל תלמידי המכינות במרכז ללימודים קדם- ד לתואר באוניברסיטת בןבמעונות, כל מי שלומ

  אקדמיים.

לרשות הסטודנטים במעונות השירותים הבאים: מועדונים, חדרי לימוד עצמי, מינימרקט, מכבסות בשרות 

  עצמי, חדרי מחשבים.

רות ומפעילים תכניות תרבות סטודנטים המועסקים כמדריכים חברתיים, מטפלים בבעיות אישיות המתעור

  הכוללות הרצאות, מסיבות וחוגים.

סטודנטים המעוניינים לגור במעונות ימלאו בקשתם באתר האינטרנט של דיקנאט הסטודנטים.   2.1 

s.aspxhttp://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/scholarship 

 הגשת הבקשות על פי המועד הרשום באתר.  2.2

סטודנטים שיגישו בקשה למגורים במעונות יקבלו הודעות לכתובת הדוא"ל וכן במידע האישי באינטרנט,   2.3

 לגבי זכאותם.

יום ממשלוח ההודעה על  21סטודנטים שבקשתם למעונות נדחתה, רשאים לערער בכתב על ההחלטה, תוך   2.4

 ידי האוניברסיטה.

  

  וע בעניינים אקדמייםסי .3

  

  תכנית למניעת נשירה מהלימודים"מעלה"  3.1

 2- ומטה ו 70התכנית מיועדת לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין ("אזהרה"/"על תנאי"), בעלי ממוצע מצטבר  

כישלונות לפחות. הסטודנטים המתאימים יוזמנו לפגישה עם רכז/ת למניעת נשירה. בפגישה זו תבנה תכנית 

ווי ומעקב. תכנית הסיוע מורכבת משיעורי עזר, יעוץ פרטני באסטרטגיות למידה, טיפול פסיכולוגי סיוע, לי

תומך, טיפול בחרדת בחינות, סדנאות. השתתפות בתכנית כרוכה בתשלום סמלי. פרטים במדור קידום 

  סטודנטים.

  שיעורי עזר 3.2

סטודנטים הנתקלים בקשיים בלימודיהם מוזמנים למדור קידום סטודנטים לקבל סיוע בשיעורי עזר. שיעורי 

שעות סיוע בסמסטר, בתשלום  10- העזר מועברים ע"י חונכים שהם סטודנטים מצטיינים. סטודנט זכאי ל

קיימים במהלך שעות במימון הדיקנאט. שיעורי העזר מת 5-שעות במימון הסטודנט ו 5מסובסד, כאשר 

 ב', אך לא בתקופת הבחינות.- סמסטרים א' ו

  שיעורי עזר קבוצתיים - "עזרתונים" 3.3

על מנת לאפשר לסטודנטים להדביק את קצב ההתקדמות של   בקבוצות קטנות שיעורי תגבור המועברים

שעות בסמסטר, עד תחילת תקופת הבחינות. הסיוע הינו  10הכיתה. עזרה הניתנת שעה בשבוע, מקסימום 

בפתירת תרגילים, עיבוד החומר הנלמד באופן שוטף והשלמת פערים על מנת להגיע מוכנים למבחן סוף 

  .אינו מהווה תחליף ללימוד בקורס/תרגול הסמסטר. העזרתון

  תכניות סיוע לסטודנטים בני החברה הערבית 3.4

מטרת התכניות לסייע לסטודנטים בני החברה הערבית להתמודד בהצלחה עם האתגרים בהם הם נתקלים 

וצתיים, במהלך לימודיהם באוניברסיטה. התכניות כוללות סיוע באמצעות שיעורי עזר פרטניים, שיעורי עזר קב
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סדנאות לשיפור מיומנויות למידה, סיוע פסיכולוגי, יעוץ אקדמי, תכנית למניעת נשירה מהלימודים, סיוע של 

  עובדת סוציאלית, סיוע כלכלי ועוד.

וכן  .students.aspx-bgu.ac.il/Dekanat/Pages/4arabhttp://inפרטים נוספים ניתן למצוא באתר הדיקנאט: 

  אצל היועצים האקדמים בדיקנאט הסטודנטים.

  מרתונים 3.5

ההשתתפות   נערכים החל מחודש לפני תחילת תקופת הבחינות. - שיעורי תגבור קבוצתיים לקראת בחינות

             כרוכה בתשלום. פרטים במדור קידום סטודנטים.

  ההכנה ללימודים 3.6

לקראת פתיחת שנת הלימודים, מוזמנים המתקבלים החדשים ליום הכנה. יום זה נועד להכין את הסטודנטים  

  לקראת מסגרת הלימודים באקדמיה. 

 תכנית הכנה לאקדמיה לסטודנטים בני החברה הערבית "צעד לפני כולם" 3.7

יא להעניק כלים שלושה שבועות של הכנה בנושאים ותחומים שונים לקראת שנה א'. מטרת התכנית ה

להתמודדות עם מציאות חדשה ולא מוכרת: התמודדות עם לחץ וחרדה, ניהול זמנים , אסטרטגיות למידה 

באנגלית, בעברית, כלים מחשוביים, הרצאות בנושאי סגנונות למידה ושיטות למידה, סדנאות בעברית מדוברת, 

  חלקות וכדומה.סיורים בקמפוס, היכרות עם חונכים חברתיים מהמ  הצגה עצמית,

  קורסים מצולמים   3.8

 רשימת קורסים מצולמים ניתן למצוא באתר הדיקנאט.  

  ניתן לצפות בקורסים מצולמים באתר דיקנאט הסטודנטים בכתובת:             

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/tech_room.aspx  

   

  תוכניות סיוע .4

  תכנית למתקבלים חדשים"אנחנו איתך"  4.1

תכנית חונכות אישית למתקבלים חדשים, הפועלת בהצלחה בלמעלה מעשרים מחלקות שונות באוניברסיטה  - 

שונים, ליצור סביבה תומכת ומטרתה לסייע לסטודנט החדש בהיכרות עם האוניברסיטה ושרותי הקמפוס ה

  ולהפחית את חוסר הוודאות הרווחת בשנת הלימודים. 

החונכים מלווים את המתקבלים/ הסטודנטים החדשים החל מהודעת הקבלה ללימודים ועד לסיום סמסטר א' 

  בשנה הראשונה (סיום הרישום לסמסטר ב').

תית איכותית ומגובשת תסייע לסטודנטים תכנית זו הינה חלק מתפישת האוניברסיטה כי יצירת קהילה מחלק

  לשאוף ולהשיג הישגים לימודיים טובים.

  התנסות, הכנה, תגבור וחניכה ללמידה והעצמה - " ההתחל"ה "   4.2

  מטרת התכנית להגדיל את סיכויי ההצלחה בלימודיהם של המתקבלים לתואר ראשון במחלקה. 

התכנית מיועדת לסטודנטים חדשים המעוניינים בה, במחלקות בהן הלימודים מאתגרים. התכנית כוללת 

שבועיים של הכנה והתנסות בקיץ (לפני תחילת הלימודים) ומתן תגבור וחניכה במהלך סמסטר א'. פרטים ניתן 

  prevention.aspx-http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/dopoutבאתר דיקנאט הסטודנטים: 
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  "הישגים להייטק" 4.3

תכנית המעניקה הזדמנות חד פעמית לצעירים, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים, אשר מתקשים לעמוד 

ומדעים, במוסדות ההשכלה  תואר ראשון בהנדסה - בנטל הכלכלי של הלימודים, לרכוש השכלה אקדמית 

 - הגבוהה המובילים בישראל. התכנית מהווה הזדמנות למוביליות חברתית לצעירים מן הפריפריה החברתית 

  כלכלית ובו בזמן עונה לצורך הלאומי בהגדלה וגיוון של בוגרי תואר ראשון במדעים ובהנדסה.

  הוריות-תכנית סיוע לאימהות חד"משכילה"  4.4

הוריות, בוגרות שירות צבאי/לאומי ומצבן - לסטודנטיות לתואר ראשון שהן אימהות חדתכנית סיוע 

הוריות להשכלה גבוהה, תוך - הסוציואקונומי נמוך/בינוני. מטרת התכנית להגביר את נגישותן של אימהות חד

ת הבנה והתחשבות בצרכיהן הייחודיים. קרן קציר בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה מעניקה לסטודנטיו

  בתכנית מימון שכר לימוד, מלגת קיום, ליווי אקדמי, ליווי חברתי ועוד.

  סיוע לעולים  4.5

סטודנטים עולים הממומנים על ידי מנהל הסטודנטים זכאים לקבל סיוע בלימודים על ידי חונך אישי 

  במקצועות בהם הם מתקשים.

   סטודנטים עולים

 סיוע ליוצאי אתיופיה 4.6

ם לקבל סל סיוע נרחב הכולל סיוע אקדמי, סיוע כלכלי וכן ליווי של  מרכזת סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאי

  לסטודנטים יוצאי אתיופיה.

  סטודנטיות בהריון, לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. 4.7

סטודנטיות זכאיות להתאמות עקב הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. מידע ניתן למצוא 

     http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Documents/procedures/childbirth_pregnancy.pdfהל: בנו

צויים לקבלת התאמות יש למלא טופס בקשה ולצרף אישורים רפואיים. התקנון המלא, טפסים ומידע נוסף מ

  parents.aspx-http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/becomingבאתר הדיקנאט 

  באתר ניתן למצוא מידע על מיקומם של חדרי ההנקה ומיקומם של משטחי ההחתלה בקמפוס.

 תכנית השכלה אקדמאית נתמכת  4.7

לסטודנטים עם מגבלה נפשית    תכנית נפתחה בחסות דיקאנט הסטודנטים ומטרתה העיקרית היא לסייעה

  מוכרת, הזכאים לסל שיקום של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. 

השירות ביחידה ניתן באמצעות חונכות ומתמקד בייעוץ כללי בנושא אסטרטגיות למידה והתאמות ללמידה, 

  שירותי שיקום בקהילה.תמיכה ומידע לגבי 

התכנית אינה כוללת סיוע בשכר. כל סטודנט המשתתף בתכנית, מקבל ליווי של חונך במשך ארבע שעות 

  שבועיות.

  לפרטים ניתן לפנות למדור קידום סטודנטים.
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  נגישות באוניברסיטה .5

  מרכז תמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות  5.1

לקות למידה, מוגבלות פיזית או נפשית מוזמנים להסתייע בשרותי מרכז סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז, 

 התמיכה לסטודנטים במדור קידום סטודנטים. מידע על שירותי המרכז ניתן למצוא באתר הדיקנט

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/default.aspx#  

חנו בעבר כלקוי למידה, מוזמנים סטודנטים המתקשים בלימודים מסיבה לא ברורה, וסטודנטים שאוב 5.1.1

  לפנות לוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה ולקבל סיוע וייעוץ לימודי. 

  כל הסטודנטים / מועמדים הפונים לוועדה יופנו על ידי הוועדה לאבחון מחדש. 

ום בעבר יצרפו את האבחון לטופס הפנייה (בתנאי שלא עברו חמש שנים מי  סטודנטים שעברו אבחון מת"ל

האבחון) כולל אבחונים קודמים, לעיונה ולהחלטתה של הוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה. הוועדה 

  שומרת לעצמה את הזכות גם במקרים אלה, לדרוש אבחון נוסף.

  ₪. 1450 1.8.2010-האבחון כרוך בתשלום ומחירו החל מ

ממחיר האבחון (בשנה בה  20%ר של עד אקונומי זכאים להחז- סטודנטים שמקבלים מילגת דיקן על בסיס סוציו

  עשו את האבחון). 

  .הנחיות אלה הן בתוקף עד להתקנת התקנות והפעלת החוק החדש בנושא לקויות למידה

טופסי הפנייה והאבחונים מועברים אל הוועדה האוניברסיטאית לטיפול בלקויות למידה, לדיון ולהחלטה על 

ת יועברו גם לוועדת ההוראה המחלקתית ולמדור בחינות. ההתאמות הרלוונטיות. ההחלטות על ההתאמו

סטודנטים שהוכרו כלקויי למידה, יצורפו למרכז התמיכה ויהיו זכאים לשרותי המרכז כמצויין באתר 

  הדיקנאט.

הליך האבחון וההכרה בלקויות למידה נמשך לפחות חודשיים. לכן, כדי לקבל התאמות לבחינות סוף סמסטר, 

  יך ההכרה בראשית שנת הלימודים או בראשית הסמסטר השני. יש להתחיל את תהל

  - ערעורים 

  סטודנטים שבקשתם לקבל התאמות נדחתה זכאים לערער על החלטות הוועדה. 

  לשם כך יש להגיש מכתב מנומק אשר יידון בוועדת הערעורים המתכנסת מספר פעמים בכל סמסטר. 

  את המכתב יש להגיש למדור קידום סטודנטים.

  לערער פעם אחת בלבד. ניתן

  אשר יוחזרו במידה והערעור יתקבל.₪,  100הגשת בקשה לערעור כרוכה בעלות של 

  

מכון אבחון תפקודי למידה (מת"ל):  בדיקנאט הסטודנטים פועל מכון אבחון תפקודי למידה (מת"ל).  5.1.2

היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות  מת"ל

 להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה. 

לשירות  המערכת פותחה מת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיועם של מומחים ללקויות למידה. 

אוכלוסיית לקויי הלמידה ביוזמתה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, 

  ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא תלמידים לקויי למידה ליוותה את הפיתוח.  ובמימונה. 

ך את וכן להערי –דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה  - מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות 

  הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית בצירוף מסמכים 

  אחרים, הנדרשים על ידי היחידה לבחינות בתנאים מותאמים (במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
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לתנאים מותאמים בבחינות אקדמיות בכל המוסדות האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה 

  להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי 'המועצה להשכלה גבוהה' , וכן במוסדות אחרים.

עם זאת, חשוב להבהיר כי המוסדות אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן ואת המלצותיו בדבר 

  ועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לו

  האבחון במת"ל הוא שירות לציבור הניתן ללא כוונת רווח. 

  (דמי פתיחת התיק לא יוחזרו).ש"ח עבור פתיחת תיק  80ש"ח מתוכם  1,450מחיר האבחון הוא 

  08-6461682, פקס: 08-6479487 - לפרטים יש לפנות למזכירות מכון האבחון טלפון

  diaginst@bgu.ac.ilדוא"ל מכון אבחון: 

  סטודנטים עם מוגבלויות רפואיות קבועות/זמניות  5.2

הסטודנטים,  סטודנטים עם מוגבלויות רפואיות קבועות/זמניות מתבקשים לפנות לוועדה הרפואית בדיקנאט 

לפני תחילת שנת הלימודים או בראשית הסמסטר ולהגיש בקשה להתאמות בלימודים ובבחינות. הפונים 

שבועות. הבקשות יידונו על  6- לוועדה יידרשו להציג מסמכים רפואיים עדכניים מרופא מומחה. התהליך נמשך כ

  ידי ועדה בראשותו של רופא.

למרכז התמיכה לסטודנטים ויהיו זכאים לתמיכה כמצוין באתר  סטודנטים שימצאו זכאים לסיוע יצורפו

  דיקנאט הסטודנטים.

  

  נגישות פיזית בקמפוס 5.3

האוניברסיטה בשיתוף המוסד לביטוח לאומי פועלת לאפשר נגישות נוחה יותר למתקנים שונים ברחבי 

 הקמפוס.

ציבור הנכים, בנגישותם  ההחלטה משקפת את מחויבות האוניברסיטה לחברה ולקהילה במטרה להקל על

  למתקנים שונים ברחבי הקמפוס. 

 052-8795894למידע נוסף בנושא נגישות פיסית בקמפוס ניתן לפנות לדיקאנט הסטודנטים, יעקב דהאן טלפון 

  yaaob@bgu.ac.ilובדוא"ל 

  

  סיוע לסטודנטים ששירתו במילואים .6

 ניתן למצוא בתקנון המילואיםפרטים מלאים 

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

 

 המרכז לפיתוח קריירה בשיתוף מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב .7

גוריון בנגב לפיתוח - אוניברסיטת בןמטרתו של המרכז לעורר את המודעות ולכוון סטודנטים ובוגרים של  

קריירה אישית בעולם עבודה דינמי, ולסייע להם להשתלב בשוק העבודה בכלל ובנגב בפרט. שירותי המרכז 

כוללים ייעוץ והכוון תעסוקתי אישי, ימי זרקור למעסיקים, סדנאות והרצאות בתחום הקריירה והתעסוקה, 

 ירידי תעסוקה ועוד. 

  08-8578780/1מרכז לאודר:  - ,טלפון 08-6479259/589   ניברסיטה:או -  לפרטים: טלפון

  www.bgu.ac.il/careerאתר :  career@bgu.ac.ilדוא"ל : 

 www.bguwanted.co.ilאתר משרות : 
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 שרות פסיכולוגי והכוון לימודי ומקצועי לסטודנטים .8

היחידה עוסקת בטיפול נפשי לסטודנטים וסגל האוניברסיטה. בין הטיפולים המוצעים: טיפול פסיכולוגי פרטני, 

ייעוץ פסיכיאטרי למטופלי היחידה וקבוצות טיפוליות שונות. ייעוץ פסיכולוגי ממוקד למצבי משבר ניתן 

לקבל ייעוץ בבחירת מקצוע  במסגרת היחידה באמצעות "המוקד על שם סילביה ברדוסקי", וכמו כן, ניתן

 ובבחירת חוג לימודים לסטודנטים ולמועמדים לאוניברסיטה.

היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות כמקום התמחות לפסיכולוגים קליניים, ומקיימת תכנית הכשרה בטיפול 

חת פיקוח ובאבחון פסיכולוגי למתמחים, פרקטיקנטים וסטודנטים לפסיכותרפיה. כל הפסיכולוגים עובדים ת

והדרכה של פסיכולוגים בכירים. היחידה מחוייבת לסודיות מלאה בשמירה על פרטי המטופלים. ניתן לפנות 

 .6461088-08או בטל'   vip+pserv@bgu.ac.ilבאמצעות האתר לכתובת דוא"ל 

של היחידה: יש להפנות בקשות לטיפול באמצעות אתר האינטרנט 

pserv.aspx-http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/about 

  

 לרשות הסטודנטים עומדים ארבעה מרכזים ללמידה עצמית .9

. במרכז הלמידה במרתף בית 35בבניין  001ובאום  28בבית הסטודנט: בקומת המרתף ובקומה ב' , במרתף בניין 

הסטודנט ישנו חדר לימוד לסטודנטים לקוי ראיה ולקויי למידה המצויד בעזרים וציוד מותאם. במרכזי 

ובימי ו'  24:00ועד  08:30עד ה' בין השעות    בימים א'  הלמידה מצויים מחשבים. מרכזי הלמידה פתוחים

    .14:00עד  08:30השעות   בין

 פעילויות תרבותיות .10

  גוריון בנגב בחסות סוזן זלוטובסקי-להקת המחול של אוניברסיטת בן  10.1

במסגרת הדיקנאט, פועלת להקת מחול. השתתפות בהרכב מזכה בנק"ז בחלק מהפקולטות. פרטים באתר 

  דיקנאט הסטודנטים.

  "נגב רון" - הרכב קולי  10.2

במסגרת הדיקנאט, פועל ההרכב הקולי הייצוגי של האוניברסיטה. השתתפות בהרכב מזכה בנק"ז בחלק 

  מהפקולטות. פרטים באתר דיקנאט הסטודנטים.

  

  מועדון ויכוחים (דיבייט)  10.3

  במסגרת הדיקנאט, פועל מועדון הויכוחים. פרטים באתר דיקנאט הסטודנטים.

  

  יםהרכבים קאמרי  10.4

במסגרת הדיקנאט פועלים מספר הרכבים קאמריים המורכבים מסטודנטים וחברי סגל. השתתפות בהרכב 

  מזכה בנק"ז בחלק מהפקולטות. פרטים באתר דיקנאט הסטודנטים.
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 בתי דין משמעתיים .11

הסטודנטים משמש כמשקיף בבתי הדין המשמעתיים לסטודנטים, בכל ברור משמעתי. דיקן  נציג דיקנאט

  הסטודנטים יכול לשמש כסנגור בבתי הדין המשמעתיים. המעוניינים יפנו אל הדיקן.

 

 ספריית השאלת ספרי לימוד .12

                 המעוניינים יפנו לרכז ספריית השאלה באגודת הסטודנטים.

 פוליטית פעילות ציבורית  .13

של הסטודנטים. סטודנטים שירצו  האוניברסיטה, בהתאם לחוקתה, מבטיחה כי יכובד בתחומה חופש הביטוי

לקיים פעילות ציבורית או פוליטית בקמפוס יגישו בקשה על גבי טופס בקשה לפעילות. פרטים באתר דיקנאט 

  http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/political.aspxהסטודנטים 

 זכיינים .14

  

באוניברסיטה פועלות מנזות, קפיטריות, עגלות קפה ומכונות אוטומטיות למכירת מזון לשרות  14.1

  הסטודנטים. 

  .052-8795894טל'  - תלונות על איכות, מחיר וטיב השירות יש להפנות לממונה על הזכיינים, יעקב דהאן

  באוניברסיטה פועלות מדפסות ומכונות צילום. -מדפסות ומכונות צילום/ סריקת מסמכים 14.2

  חנויות ספרים וציוד משרדי 14.3

  שירותי רפואה 14.4

  שירותי רפואה כללית באמצעות מרפאות שרותי בריאות כללית וקופ"ח מכבי.

  

  שרותי דת .15

  כנסת ורב בית הכנסת, המקיים פעילות בתחום הדת.- ביתבקריית האוניברסיטה ע"ש מרקוס קיים 

  .08 - 6461737   ניתן ליצור קשר עם הרב בטלפון:

  באוניברסיטה קיים חדר תפילה לסטודנטים מוסלמים.

  

  בית הלל .16

 בקמפוס פועל " בית הלל" המארגן פעילויות לסטודנטים בנושא הזהות היהדות. 
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  גוריון-אוניברסיטת בןתקנות לפעילות ציבורית ופוליטית ב

  

  29.1.2013מתאריך  3על פי אישור הועד המנהל בישיבתו מספר תשע"ג/

  

בהתאם לחוקתה, תבטיח האוניברסיטה כי יכובד בתחומיה עקרון חופש הביטוי של הסגל האקדמי   א.

(על פי והמנהלי ושל הסטודנטים. עם זאת, האוניברסיטה לא תרשה לקיים בתחומיה פעילות, שיש בה, לדעתה 

החלטת הרשות המאשרת), הסתה נגד קיום המדינה, אלימות או קריאה לאלימות וכן כל פעילות המנוגדת 

 לחוקי המדינה או שיש בה הסתה לעבור על חוקי המדינה.

מחובתה של האוניברסיטה לשמור מכל משמר על המהלך התקין של ההוראה, המחקר והעבודה הסדירה   ב.

 ח שחופש הויכוח הציבורי לא יפריע לקיום חובתה זו.בתחומיה ולכן עליה להבטי

 פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס (להלן: "הפעילות") תקוים תוך שמירה על הכללים הבאים:  ג.

 . אין הפעילות עומדת בסתירה למטרות האוניברסיטה ולעקרונותיה.1

 . אין בפעילות משום עבירה על חוקי מדינת ישראל2

 ריעה לפעילות הסדירה באוניברסיטה.. אין הפעילות מפ3

 . מארגני הפעילות שייכים לקהילת האוניברסיטה.4

 . הפעילות מיועדת לציבור הסטודנטים וליתר חברי הקהילה האוניברסיטאית.5

 . הפעילות מאושרת על ידי הגורמים המוסמכים לכך באוניברסיטה.6

  ם:הגורמים המאשרים פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס ה  ד.

 הרקטור הוא הגורם המאשר בקשות של חברי סגל אקדמי.  .1    

 מנכ"ל האוניברסיטה הוא הגורם המאשר בקשות של חברי סגל מנהלי.  .2    

  דיקן הסטודנטים הוא הגורם המאשר בקשות של אגודת הסטודנטים או הסטודנטים.   .3    

יגישו בקשה על כך, בכתב, לגורם המאשר עובד או סטודנט המבקשים לקיים פעילות פוליטית בקמפוס   ה.

  הרלוונטי לפחות שבוע לפני קיום הפעילות.  

בבקשה לאישור יצוינו: אופי הפעילות ותכניה, מספר המשתתפים הצפוי, אורחים מחוץ לאוניברסיטה ושמות 

  מארגני הפעילות, וכן עזרים שיעשה בהם שימוש בעת הפעילות.

המאשר, על יסוד בקשה מנומקת, שההפגנה או האסיפה הינן בתגובה במקרים חריגים ואם השתכנע הגורם 

לאירוע ייחודי שעלה לסדר היום הציבורי במפתיע, וכי בירור הבקשה בלוח הזמנים הנקוב בסעיף  זה ירוקן את 

ההפגנה או האסיפה מתכנן, אפשר להגיש בקשה דחופה ובלבד שתוגש עד תום יום העבודה שלפני המועד 

  שום דבר מהאמור לעיל לא יסתור את מילוי התנאים למתן היתר כאמור בסעיף זה.המבוקש וכן ש

הגורם המאשר יקבל חוות דעת ממנהל מחלקת הביטחון של האוניברסיטה באשר לקיום הפעילות, מועדה   ו.

 ומיקומה.

לעמוד מנהל מחלקת הביטחון ימסור למארגני הפעילות את הנחיותיו ויחתים אותם על התחייבות אישית   ז.

 בהן, וכן ינחה אותם בדבר קבלת רישיון או היתר הנדרשים על פי דין לקיום הפעילות.

קבלת ההיתר או הרישיון הינה באחריות מארגני הפעילות והם יישאו בכל תשלום או הוצאה הכרוכים בקבלת 

  ההיתר או הרישיון ובקיום תנאיו.

בלת רישיון או היתר הנדרשים לקיום הפעילות) ניתן על הנחיות מנהל מחלקת הביטחון (למעט ההנחיות בדבר ק

  לערער כמפורט בסעיף יא לתקנות אלו.
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הוציאה האוניברסיטה הוצאות עקב ו/או בקשר עם קיום הפעילות, היא תהא רשאית, במקרים חריגים,    ח.

ת לחייב בהוצאות אלה את מארגני הפעילות. ההחלטה על כך מסורה לגורם המאשר לאחר שנועץ במחלק

  כאשר הגורם המאשר הוא דיקן הסטודנטים. –הביטחון ולאחר שנועץ באגודת הסטודנטים 

  הפעילות תתקיים אך ורק בשטח שהוקצה לכך על ידי האוניברסיטה.  ט.

בדוכן מיוחד.  אפשר יהיה לחלק כרוזים  -לאחר אישור הגורם המאשר  - החתמה על עצומות תעשה אך ורק   י.

ידי שלטונות האוניברסיטה. הדוכן לא ישמש - יוצב במקום מוגדר שייקבע מעת לעת עלאך ורק מדוכן זה. הדוכן 

כבמה לנאומים ולא יעשה בו שימוש במגביר קול. מאישי הדוכן יהיה אחראים לניקיון שוטף סביב הדוכן 

מגבלה ולפירוקו. אפשר יהיה להציב במקום המוגדר רק דוכן אחד ולתקופה של לא יותר מיומיים רצופים. אין ב

  זו כדי למנוע בקשה חוזרת באותו נושא.

  מי שבקשתו לא תאושר יהיה זכאי לערער בפני ועדת ערעורים. הרכב הועדה יהיה כדלהלן:  יא.

יו"ר הועדה לענייני סטודנטים של הועד המנהל או מי שיוסמך על ידו מתוך חברי הועדה שישמש כיו"ר   .1  

  ועדת הערעורים.

  הרקטור או מי מטעמו  .2  

  נציג ציבור  .3  

  יו"ר אגודת הסטודנטים או ממלא מקומו  .4  

  מנכ"ל האוניברסיטה או מי מטעמו  .5  

ידי הנשיא והרקטור וכן ימונה לו ממלא מקום קבוע. הועדה רשאית לדון -נציג הציבור ימונה במשותף על

הועדה תיתן את ולהחליט, בהרכב של לא פחות משלשה חברים, ובלבד שאחד מהם הוא יושב ראש הועדה.  

  החלטתה לא יאוחר משבועיים מיום הגשת הערעור ובמקרים חריגים כאמור בסעיף ה' לעיל תוך יומיים.

  

  חלה חובת הנמקה על כל החלטה עפ"י תקנות אלו של הגורם המאשר הרלוונטי ושל ועדת הערעורים.  יב.

מחייבות זאת.  גם על החלטה זו  אם הנסיבות  -הגורם המאשר הרלוונטי רשאי לבטל את האישור שנתן   יג.

  ניתן לערער בפני ועדת הערעורים.

  מארגני כל פעולה שתקבל אישור יהיו אחראים לסדר, לניקיון ולשמירת תקנות האוניברסיטה ורכושה.  יד.

 פעולה בניגוד לתקנון זה מהווה עבירת משמעת.  טו.

נשיא האוניברסיטה או  -הידרדרות לאלימות בנסיבות של קיום פעילות פוליטית ללא אישור או במקרה של   טז.

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

  

  

  נוהל אישור הפגנות בקמפוס

  נמצא בכתובת: 13-008נוהל מס' 

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/DocLib/Pages/political/13008.pdf  
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  התאמות לסטודנטים/יות בעקבות הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

  

  :.  הגדרותא

השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר/בחינה אחרת או  -דרישה מוקדמת

  לשנה מתקדמת. למעבר

ימים לפחות במהלך הסמסטר, בשל אחת מהסיבות  21היעדרות לתקופה של  - היעדרות בשל אירוע מזכה

הבאות: שמירת הריון, נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. לגבי 

למשמורת או אומנה, תקף גם  נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, תקף גם לסטודנט.  לגבי אימוץ או קבלת ילד

 לסטודנט המשמש כהורה יחידני.

 תרגיל, עבודה, עבודת סמינר, פרוייקט וכ'. - מטלה

  

  רכז התאמות  ב.

  הרכז ימונה ע"י דיקן הסטודנטים. הרכז ישמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו.

  תפקידי הרכז:

  ובתיאום עם המרצה.קביעת ההתאמות לסטודנטים על פי הנהלים   .1

  מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלבנטיים באוניברסיטה, לצורך ביצוען.  .2

  טיפול בתלונות הסטודנטים בעניין ביצוע ההתאמות.  .3

 דיקנאט הסטודנטים יקבע את הנוהל להגשת הבקשות להתאמות.

  

  היעדרות משיעורים ודחיית לימודים  ג.

מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת  30%עדר בסמסטר, בשל אירוע מזכה מ סטודנט זכאי להי  . 1

  נוכחות.

  סטודנטית שילדה זכאית להיעדר עד שישה שבועות לאחר הלידה בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.  .2

  .30%במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל  המותר בהתאם יהיה   .3

לעיל, רשאי לדחות קורס ולחזור עליו ללא  2סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, או סטודנטית כאמור בסעיף   .4

  תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחן. 

  

  הגשת מטלות  ד.

סטודנט שנעדר היעדרות מזכה, במועד שנקבע להגשת מטלה או עד שבוע לפני המועד להגשה, יוכל להגיש את 

  פית, על פי החלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.המטלה או מטלה חלו

  

  מעבדות, סמינרים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית  ה.

סטודנט שנעדר, בגין אירוע מזכה, המרצה על פי שיקול דעתו יקבע האם וכיצד תושלם השתתפותו של 

  הסטודנט.

ם במעבדות העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהריון .   מחלקת הבטיחות תודיע על החומרים בהם משתמשי2

או נשים מניקות. סטודנטיות תוכלנה לדחות את השתתפותן במעבדות שיש בהן חומרים העלולים להיות גורמי 

 סיכון, ולהשלים אותן במועד מאוחר לאחר סיום ההיריון או סיום ההנקה.
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  בחינות  ו.

  כה, זכאי להבחן במועד מיוחד.. סטודנט שנעדר מבחינה בגין אירוע מז1

שבועות מיום הלידה,  14. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד 2

האימוץ או קבלת הילד למשמורת, זכאי להבחן במועד מיוחד. זכות זאת קיימת גם לגבי סטודנט המשמש 

  כהורה יחידני שאימץ או קיבל ילד למשמורת.

  סטודנטית בהריון רשאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה. . 3

בבחינה. אם  25%שבועות לאחר הלידה, זכאית לתוספת זמן של  14.  סטודנטית בהריון או בתקופה של עד 4

  .25%זכאית לתוספת זמן בגין סיבה אחרת, סך תוספת הזמן בבחינה תהיה 

  

 היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת  ז.

סטודנט שנעדר מבחינה של קורס או בשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי 

  ללמוד על תנאי בקורס מתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה.

  

  בני זוג   ח.

. בן/בת זוג של סטודנט שהוא בעצמו סטודנט, שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, יהיה פטור 1

  בשיעורים למשך שבוע ימים. מנוכחות

. סטודנט, בן זוג של יולדת, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד 2

  מיוחד.

  

  הארכת לימודיםט.  

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, בתקופת הלימודים הנורמטיבית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני 

ב בשכר לימוד נוסף מעבר לשכר הלימוד הנורמטיבי של התואר שהוא לומד, או בכל סמסטרים מבלי שיחויי

  תשלום נוסף בשל הארכה זו.  

  

  מלגת מחקר  י.

דוקטור, בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה - לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר שני, שלישי ולמשתלם בתר  . 1

  שבועות. 14הגביל את משך התשלום ל שארע בתקופת הלימודים הנורמטיבית. האוניברסיטה זכאית ל

עם תום תקופת המלגה, הסטודנט יהיה זכאי להארכה של המלגה שניתנה לו ממקורות פנים   . 2

  אוניברסיטאיים, לתקופה של היעדרותו בתשלום.

  תשלום המלגה וההארכה יהיו באחריות האוניברסיטה.(כמפורט במסמך כללי המלגות).   . 3

  

  תשתיות   יא.

  טה מקצה:האוניברסי

  מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהריון שמאפשרים נוחות ישיבה וכתיבה.    .1

חדר/ים להנקה. חדר ההנקה מצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום    .2

  גם כיור מים.

  משטחי החתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש ותפרסם את מיקומם.   .3

  או בסביבתו חניה בקמפוס  .4
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סטודנטית מהחודש השביעי להריונה, ועד חודש לאחר הלידה, תוכל לחנות, ללא תשלום, בקרבה למקום 

  הלימודים. 

צילומים של חומר לימודים שהפסיד, עבור  20סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, זכאי להטבה שוות ערך ל   .5

  כל יום לימודים שבו נעדר.

  

  פרסוםיב. 

  והנוהל יפורסמו בכל שנה בשנתון האוניברסיטה.הכללים   .1

רכז ההתאמות יפרסם בתחילת כל שנה את עיקרי המסמך לידיעת חברי הסגל האקדמי והמנהלי   .2

  באוניברסיטה.

  

  הערות:

  הוראות אלו אינן חלות על תלמידי המכינות.

  הזכאות היא למועד מיוחד אחד בלבד. -מועד מיוחד

  

 

  נוהל למניעת הטרדה מינית

      

באוניברסיטה פועלת נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני וטיפול במקרים של הטרדה 

  מינית והתנכלות כאמור.

  

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

  מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

  

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. אלה 

מהווים גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית, 

למניעת הטרדה מינית (חובות ). כך קובעות התקנות 1998בספטמבר  20, ביום כ"ט אלול תשנ"ח (1998 –תשנ"ח 

  , כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות.1998 –מעביד) תשנ"ח 

  . הנוהל נמצא בכתובת:059-05מספר  -נוהל למניעת הטרדה מינית  

.ac.il/Dekanat/Documents/procedures/sexualharassment.pdfhttp://in.bgu   

 :גוריון בנגב- נציבת הקבילות לענייני הטרדה מינית באוניברסיטת בן

  priel@bgu.ac.il  050-2029610, פרופ' אסתר פריאל

   

   רכזת לטיפול בהטרדות מיניות באגודת הסטודנטים:

  hatrada@aguda.bgu.ac.il 054-2321345, ליבנה יעל

  

  לומדה להכרת החוק למניעת הטרדה מינית

הקורס למניעת הטרדה מינית הינו לומדה המאפשרת הכרת החוק למניעת הטרדה מינית ומסבירה באופן פשוט 

  ק.מה מוגדר כיום כהטרדה מינית על פי החו
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נהלי האוניברסיטה בנושא זה ניתנים לגישה  מאתר דף הבית של האוניברסיטה ומופיעים באופן מקוצר על גבי 

שבע, שדה בוקר ואילת) וכוללים גם  את פרטי -פוסטרים  הפזורים על לוחות המודעות ברחבי הקמפוסים ( באר

  הנציבה וסגניה.

  באוניברסיטה. התארים ובכל תחומי הלימוד בכלסטודנט/ית  לכללומדה זו מוגדרת כ"קורס חובה" 

להשלים את הקורס  חובה, בכל רמות התואר ובכל המחלקות באוניברסיטה. אחת לתואריש לבצע את הקורס 

 ללימודי תואר. במהלך השנה הראשונה

  ההרשמה לקורס נעשית באופן עצמאי: 

חיפוש  אתר ההרשמה. –ים אתר האוניברסיטה => לסטודנטים => תחת מידע אקדמי => רישום לקורס

ספרות אחרונות,  4( 900.5.5001או ע"פ מס' הקורס הלומדה למניעת הטרדה מינית, הקורס ע"פ שם הקורס 

  ).5001כלומר רק 

  שעות מרגע ההרשמה הלומדה תופיע במודל: 24תוך 

כניסה ע"י  => moodleתחת "מידע אקדמי" => הוראה מתוקשבת  >אתר האוניברסיטה => לסטודנטים =

  שם משתמש וסיסמא של האוניברסיטה => הקורסים שלי.

   

. סטודנטים שלא ישלימו את הלומדה במועד ינקטו נגדם סנקציות עד סוף הסמסטריש לבצע את הקורס 

  ותחסם גישתם למערכת המידע האישי (צפייה בציונים, הפקת אישורים וכו').

כדי לשחרר את  –נחסמה גישתם למערכת המידע האישי  שטרם השלימו את הלומדה וכעת סטודנטים ותיקים

  החסימה עליכם להירשם ללומדה ולהשלימה בהקדם!

  masscourse@post.bgu.ac.ilלמיכל וסרמן  .בכל שאלה נוספת ניתן לפנות במייל, בצירוף שם מלא ומס' ת.ז 

  

  

  

  

  

                       

  יםתקנון משמעת סטודנט

  התקנון נמצא בכתובת: 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/Students_discipline.pdf   
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 גוריון בנגב- אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן

הסטודנטים בקמפוס. היא משמשת ככתובת של הסטודנטים בכל אגודת הסטודנטים היא הגוף המייצג של 

 נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

גוריון -ללא מטרות רווח המייצגת את הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן תהעמו אגודת הסטודנטים היא 

הארצית. היא השלישית בגודלה בארץ, ונכון  התאחדות הסטודנטיםוחברה ב 1976 בנגב. האגודה נוסדה בשנת

סטודנטים. האגודה פועלת עבור ובשם הסטודנטים ומרביתם  17,000-לשנת תשע"ז חברים בה למעלה מ

  יה הם סטודנטים לתואר ראשון ושני בקמפוס.המוחלט של עובד

  איך נרשמים כחברים באגודת הסטודנטים?

תשלום דמי הרווחה לאוניברסיטה, שכוללים בתוכם את דמי  בדרך להיות חברי אגודה הוא השלב הראשון

ו החברות באגודה. במידה ולא ביקשת לבטל את דמי הרווחה בעת ששילמת את שכר הלימוד, דמי הרווחה שולמ

 באופן אוטומטי ואתם זכאים להיחשב כסטודנטים חברי אגודה.

 הרשמה לאגודה באמצעות אתר אגודת  השלב השני להשלמת התהליך הוא

 לשם כך אתם זקוקים לשם המשתמש ולסיסמה של האוניברסיטה. /http://www.bgu4u.co.il הסטודנטים

  האגודהמבנה  

  מועצת אגודת הסטודנטים

היא הגוף אשר מכתיב את המדיניות של אגודת הסטודנטים המהווה את אסיפת הנציגים.  מועצת האגודה

על ידי כלל הסטודנטים המועצה מורכבת מסטודנטים וסטודנטיות, נציגי המחלקות השונות, אשר נבחרים 

המועצה היא הגוף המחוקק, ’. בבחירות אישיות ואזוריות הנערכות מדי שנה במהלך סמסטר א חברי האגודה

המנחה את הנהלת האגודה ומפקחת על פעולתה. היא מגדירה את יעדי האגודה, בוחרת את בעלי התפקידים 

כל סטודנט חבר אגודה  היום.  תיים שעל סדרהבכירים בה, מאשרת את תקציב האגודה ומחליטה בנושאים מהו

  חלק ולהיות מעורבים, לייצג, לשנות ולהשפיע על סדר היום. תאתם מוזמנים לקח -יכול להגיש מועמדות 

  הנהלת אגודת הסטודנטים

ההנהלה מורכבת מיו"ר האגודה,   הנהלת האגודה אחראית לבצע ולהניע את הפעילות השוטפת של האגודה.

ראשי ארבעת המדורים של האגודה: אקדמיה, תרבות, מעורבות סטודנטיאלית והסברה. כל היו"ר ומ ניתסג

ר האגודה מייצגת את הסטודנטים בוועדות השונות ”מדור פועל לרווחת ציבור הסטודנטים בתחומו. יו

באוניברסיטה: בית דין למשמעת סטודנטים, בית דין לערעורים, הוועד המנהל, הסנאט, הוועדה לענייני 

  טודנטים, ועדות ערעורים למלגות ומעונות, חבר הנאמנים, ועוד.ס

  מדור אקדמיה 

מהווה מעטפת אקדמית לסטודנטים בכלל המישורים הנוגעים ללימודיהם ומעניק להם תמיכה  מדור אקדמיה

     וליווי על מנת לסייע להם לסיים את התואר בהצלחה.

צר תקשורת נכונה של הסטודנטים אל מול הסגל מדור אקדמיה מעודד סטודנטים ללמידה אקטיבית, מיי

האקדמי, מסייע לסטודנטים משרתי המילואים, מייצר פתרונות תומכי למידה ומעודד חשיבה משותפת של 

  הסטודנטים והאוניברסיטה בנושא חדשנות בהוראה.

חדר  1קומה המדור אמון על שלושה משרדים המספקים מספר רב של שירותים וממוקם בבניין בית הסטודנט 

161.  

  academia@aguda.bgu.ac.il - מייל 

  אקדמיה-הסטודנטים/מדור- אגודת-/אודותhttps://bgu4u.co.il - אתר 
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  משרד סיוע אקדמי

 :ייעוץ והכוונה לטיפול בבעיות אקדמיות   

  .תפקיד המשרד להנחות ולסייע בכל בעיה אקדמית שמתעוררת אצל הסטודנטים במהלך התואר שלהם  

 .בנוסף המשרד מסייע ומלווה סטודנטים שזומנו לוועדות משמעת  

 :ליווי ועדי כיתות  

 בפני סגל ההוראה ומזכירויות המחלקה  תפקיד ועדי הכיתות הוא לייצג את הסטודנטים בסוגיות קולקטיביות

 והפקולטה. 

  הסטודנטים המתנדבים לתפקיד, נציגי ועד הכיתה, מקבלים ליווי צמוד של רכזי מדור אקדמיה, ולהוקרה

  מאגודת הסטודנטים. 

 .לפרטים נוספים, אנא צרו קשר עם מדור אקדמיה 

  מייל- assistance@aguda.bgu.ac.il 

  לחץ כאןאו פנייה דרך 

 

  מילואיםמשרד 

ומציע למשרתי ומשרתות המילואים ייעוץ, הכוונה, וכלים  המשרד מסייע לסטודנטים המשרתים במילואים

    לצמצום פערים אקדמיים שנוצרו עקב שירותם במילואים.

בנוסף, מעניק המשרד הטבות אקדמיות, צ'ופרים עבור השירות ומקיים אירועי הוקרה למשרתי המילואים על 

 תרומתם.

   לואים ממוקם בלובי בית הסטודנט.משרד מי

  reserve@aguda.bgu.ac.il - מייל 

   http://www.bgu4u.co.il/pages/miluim_main1.aspx - אתר 

   

 אקדמיםמשרד מיזמים 

המשרד אמון על ניהול ופיתוח אסטרטגי של מיזמים אקדמיים במדור אקדמיה כגון ספריית ההשאלה, בנק 

   בחינות וסיכומים וקורסי שירות פרונטליים ומקוונים הניתנים לסטודנטים. 

המשרד עוסק בקידום חשיבה ותהליכים בנושא חדשנות בהוראה ולמידה בקרב הסטודנטים והאוניברסיטה 

  .עודד את החיבור של העולם האקדמי עם העולם התעסוקתיומ

  ספריית השאלה

מופעלת בשיתוף ספריית ארן ומציעה ספרים להשאלה במגוון קורסים לתקופה של סמסטר שלם בעלות 

  הספרייה ממוקמת בקומת הכניסה של ספריית ארן בתוך "אגף השמורים".  מינימלית.

  מאגרי סיכומים ובחינות

ם ורחבי היקף הנמצאים באתר האגודה ומכילים אלפי חומרי למידה מעודכנים מן השנים מאגרים איכותיי

 האחרונות. לאחר כל תקופת מבחנים מתווספים סיכומים ומבחנים חדשים למאגר.

  services@aguda.bgu.ac.il -מייל 

  

  ספריית השאלה -ספריית ההשאלה  –אתר 

  מאגר הבחינות והסיכומים –מאגר הסיכומים            
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  מדור תרבות

tarbut@aguda.bgu.ac.il  

מדור תרבות של האגודה דואג למלא את שעות הפנאי של הסטודנטים בתוכן תרבותי מגוון ובשלל אירועים 

 ומופעים.

  הפקות אירועים

מדור תרבות מקיים אירועים לאורך כל השנה, החל ממפגשים אינטימיים עם יוצרים וזמרים מהשורה 

אירועי 'שלישי בשש', דרך אירועי סטנדאפ ותיאטרון, ועד מופעי ענק דוגמת מופע פתיחת שנה ,  - הראשונה

  קרנבל פורים ויום הסטודנט.

   POSITIVEסטודיו 

ובבית הסטודנט ומקיים מדי יום אימוני ספינינג,  72,ממוקם בבניין  סוגי אימונים 20הסטודיו מפעיל מעל 

אירובי, פילאטיס, יוגה, זומבה, קיקבוקס ומחול על ידי מדריכים מוסמכים ומקצועיים במחירים 

  סטודנטיאליים.

  מערך חוגים וסדנאות

וגים ניתן למצוא לרשותכם עומדים מגוון חוגים מעשירים, סדנאות ייחודיות חדר מוזיקה ועוד. בין הח

  אומנויות לחימה, צילום, סלסה, שפות, פיתוח קול, גיטרה, פסנתר ,הולה הופ, אקרובלאנס ועוד.

  פעילויות ספורט

רגל, כדורסל, טניס ועוד, עובד בשיתוף פעולה עם אס"א ומקיים אירועי - המדור מפעיל ליגות של סטודנטים :קט

  ספורט מרוכזים לאורך השנה.

  משרד קשרי חוץ

 ל, חילופי משלחות ופעילות בקמפוס בתחום הבינלאומי. ”שלחות סטודנטים לחומ

  

  כל האירועים, הפעילויות והמופעים מופיעים באתר אגודת הסטודנטים.

   

  מדור מעורבות חברתית  

 מדור מעורבות הוא הבית של התאים והארגונים הפוליטיים והחברתיים בקמפוס.

נושאים: התנדבות ועשייה חברתית, קיימות, קידום מודעות לשוויון עבור כל המדור אמון על מגוון רחב של 

המגדרים ומניעת הטרדות מיניות, רווחת הסטודנטים הערבים בקמפוסים, קידום סוגיות חברתיות וחיבור 

.הסטודנטים לבאר שבע  

 משרד מעורבות אוכלוסיות 

לאומיים. המשרד מפיק אירועים - מאפשר מתן שירותים וסיוע הן לסטודנטים ערבים והן לסטודנטים בין

 ופעילויות המכוונות לקהל ייעודי זה על מנת לאפשר לו סביבה נוחה ונעימה ברחבי הקמפוס. 

 שוויון מגדרי והטרדות מיניות

ליצירת   ביממה לפניות, ייעוץ, ליווי ותמיכה.שעות  24במדור פועלת רכזת למניעת הטרדות מיניות אשר זמינה 

  .054-2321345 או בטלפון:   gender@aguda.bgu.ac.ilקשר ניתן לפנות לכתובת הבאה:
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 מדור הסברה

hasbara@aguda.bgu.ac.il 

מטרתו הראשית היא שכלל  ופרסום שירותי ואירועי האגודה.מדור ההסברה של האגודה אחראי על דוברות 

בנוסף, המדור פעול לשקף  הסטודנטים יכירו את פעילות האגודה וישתמשו בשירותים השונים שהיא מציעה.

  את התהליכים בהם האגודה עוסקת לכלל ציבור הסטודנטים.

  המדור מורכב מספר משרדים ותחומים:

ין הסטודנטים והאגודה וקבלת פניות ציבוריות, עבודה מול גורמי תקשורת דוברות: שמירה על קשר מתמיד ב

  חיצוניים וניהול צוות צלמי האגודה. 

  נוכחות האגודה ברשתות החברתיות, דוגמאת פייסבוק ואינסטגרם.  :ניו מדיה

  : ניהול והפקת קמפיינים, פרסום פעילויות ושירותי האגודה.מיתוג ופרסום

  על מערך האינטרנט של האגודה לרבות אתר האגודה.אחראי  :משרד אינטרנט

: הפקת סרטונים המשתפים את הגולשים ברשת בהווי הסטודנטיאלי המיוחד שאפשר למצוא רק וידאו ארט

  כאן בבאר שבע.

   

  מלבד המדורים השונים תוכלו למצוא עוד מגוון שירותים שמציעה האגודה:

  משרד רווחה

rk_revaha@aguda.bgu.ac.il  

הכתובת שלך בכל הקשור לנושאי רווחה. ניתן לפנות לגבי התנהלות הקפיטריות באוניברסיטה (איכות השירות 

כזת בנוסף, במשרד הרווחה יושבת רומחירונים), המעונות והשירותים הניתנים בהם וייעוץ לגבי מלגות. 

  הנגישות של האגודה אשר אמונה על הנגשת שירותי האגודה לבעלי מוגבלויות פיזיות. 

בתחילת כל סמסטר מגיעים נציגי הרשויות לאוניברסיטה על מנת להקל עליך את ההתנהלות מולם : עירייה 

  קו ועוד.-וארנונה, עו"ד, ביטוח לאומי, רב

  אגודה וטיפול בפניות בנושאים אלה.בנוסף המשרד אחראי על נגישות שירותי ואירועי ה

   

  שירותי עורך דין

עורך הדין של האגודה מעניק ייעוץ משפטי ראשוני בחינם לסטודנטים חברי אגודה, במהלך כל השנה. כמו כן, 

בתחילת השנה לקמפוס לטובת חתימה על מסמכי הארנונה הנדרשים לקבלת הנחה מהעירייה.  הוא מגיע

  .08-6472340ת למשרד שירותי האגודה בטלפון: לפרטים נוספים ניתן לפנו

   

  קולנוע נגטיב

negative@aguda.bgu.ac.il   

ים חברי אגודה. שני מקרין כל ערב שני סרטים במחירים מוזלים לסטודנט בית הקולנוע אגודת הסטודנטים

מקומות כל אחד, משמשים במשך היום כאולמות הרצאה למחלקות  250אולמות הקולנוע של הנגטיב, בעלי 

משוכללת ומזנון    HD השונות אך בלילה הופכים לבית קולנוע לכל דבר ועניין: מסכים מתקדמים, מקרנת

  קמפוס.ב 26קולנוע מן המניין. הנגטיב ממוקם בקומה השנייה של בניין 
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  "צ'ופצ'יק" - עיתון האגודה

פעמים בסמסטר ומסקר את עולם הסטודנטים הייחודי לאוניברסיטת בן גוריון, משמיע את  3העיתון יוצא 

אותך בכל מה שקורה בקמפוס. העיתון מביא את הדברים החשובים והמעניינים באוניברסיטה  קולם ומעדכן

  ותשבצים.לצד מדורים הומוריסטיים, טורים אישיים 

   

  משרד שירותי האגודה

ronit@aguda.bgu.ac.il  

משרד שירותי האגודה מעניק שירותים לסטודנטים חברי אגודה דוגמת הנפקת כרטיסי סטודנט, שליחת פקס 

    השונים ועוד.בעלות מוזלת, הרשמה לחוגים, מכירת כרטיסים לאירועי האגודה 

   16:00עד  13:30ד' בין השעות - המשרד נמצא בקומת הכניסה בבית הסטודנט ופתוח בימים א, ג' ו

  08-6472340טלפון המשרד: 

   

אגודת הסטודנטים נמצאת כאן בראש ובראשונה בזכותכם ולמענכם. אנחנו כאן כדי לפתור עבורכם כל בעיה 

להעשיר את חייכם בזמן שהותכם באוניברסיטה בפרט ובזמן  שתעלה במהלך לימודיכם לתואר, וכמובן כדי

  .שהותכם בבאר שבע בכלל

    

  אגודת הסטודנטים, שלכם ובשבילכם

http://www.bgu4u.co.il/ 

http://www.facebook.com/Bgu4u  

  

  pdfהסטודנט.20%זכויות20%/חוקhttp://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2   חוק זכויות הסטודנט

  

  

  ספריות

  האוניברסיטה. גוריון ספריה מרכזית המשרתת את כל מחלקות-לאוניברסיטת בן

  מלבדה קיימות עוד ארבע ספריות ספציפיות לנושא או למקום.

הנמצאת במרכז הרפואי סורוקה, ספריית מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות וספריית   -הספרייה הרפואית 

המשרתת את הסטודנטים בקמפוס   - הנמצאות בקמפוס שדה בוקר  והספרייה באילת   -המכון לחקר המדבר 

  ילת.א

  

  ספריית ארן

  ספריית ארן מהווה יחידה מרכזית וחיונית במערכת האקדמית.

הנגשת משאבי הספרייה, איתור חומר  יעודה העיקרי: רכישה ועדכון משאבי הספרייה לצרכי מחקר ולימוד,

  והשגתו ומתן עזרה, תמיכה והדרכה לסגל האקדמי ולקהל הסטודנטים בכל הרמות.

נועדו לאפשר לימוד והרחבת ידע, ביצוע מטלות לימודיות שונות, הכנה לבחינות אוספי הספרייה ושירותיה 

 ובעיקר מחקר בנושאים שונים.

הספרייה משנה פניה והופכת בהדרגה להיות יותר ויותר דיגיטלית, במגמה לאפשר לקהל הקוראים נגישות 

 מכסימלית לאוסף.
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עת, עבודות גמר לתואר - ספרים, כתבי  הכוללים: יכרכים בדפוס ובפורמט דיגיטל  מיליון- בספרייה למעלה מ

שני ושלישי, דו"חות מחקר, מפות, הרצאות מוקלטות, כלי מחקר וספרים נדירים. כמו כן רוכשת הספרייה 

(מיקרופילם ומיקרופיש), הכולל בין    מאגרי מידע בתחומי הידע השונים וכן יש אוסף חומר מזוער

  אחרונות", "מעריב" ו"הארץ".  עיתונות יומית כמו: "ידיעות  היתר

בספרייה מדי שנה ספרים רבים במסגרת תרומות   עת, מתקבלים- בנוסף לרכישה המתוקצבת של ספרים וכתבי

  ועזבונות.

אוסף הספרייה מתחלק בין חמש קומותיו של בנין הספרייה. האוסף כולל את כל תחומי הידע הנלמדים 

  שלה על פי החלוקה הבאה: והתכנים  ונחקרים באוניברסיטה . כל קומה

גלריה  - השאלה, הדרכה ומחשוב, בית קפה   –(כניסה)  2קומה    ;מדעי הטבע וההנדסה  –( מרתף)  1קומה 

יהדות ותולדות ארץ  – 5קומה  ;מדעי החברה והניהול – 4קומה    ;מדעי הרוח  – 3קומה     ;ומשרדי העובדים

  ישראל. 

שבע והנגב, וחדר הנצחה -ות הנגב המתמחה באספקטים השונים של בארלתולד  בספרייה שוכנים ארכיון טוביהו

  אנגלי, סר ישעיהו ברלין.- לפילוסוף היהודי

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

  הספרייה פותחת שעריה גם לתושבי הנגב כולל תלמידי תיכון בהסדר מיוחד.

יה כוללים: עיון ולימוד באולמות הקריאה, גישה למאגרי מידע, עיתונות דיגיטלית, ספרים שירותי הספרי

דיגיטליים, יעץ, הדרכות אישיות בדליית מידע ואיתור חומר למחקר, הדרכות קבוצתיות על פי בקשת המרצים, 

ה, צילום וסריקה, שירותי השאלה מקומית ובינספרייתית, שירותי הדפס  שירותי מענה מגוונים לשאלות הקהל,

  ועוד.  (תוכנה לניהול ביבליוגרפי)  Microsoft Office,  SPSS  ,RefWorksנגישות לתוכנות עזר כמו 

  לחלק גדול מאד מאוספי הספרייה יש גישה גם מרחוק (כולל מהבית). 

ללימוד  הספרייה מאפשרת לסטודנטים ללמוד בתנאים הנוחים להם: אזורי שקט ללימוד יחידני ואזורי "רעש"

  המיועדים ללימוד קבוצתי.  קבוצתי. לרשות הקוראים חדרי לימוד סגורים בגדלים שונים

  דרך אתר הספרייה. החדרים כוללים מולטי מדיה לצרכי לימוד והוראה. ניתן להזמין חדר לזמן קצוב

הכוללת גם בית לספרייה פעילויות תרבותיות כמו תערוכות קבועות ומתחלפות בלובי הספרייה, גלריה לאמנות 

  קפה,  ופורום הרצאות בשם "בימת הספרייה".

  "הכרת הספרייה".    בתחילת כל שנת לימודים מחוייבים הסטודנטים החדשים בקורס

הקורס מועבר באמצעות לומדה אינטראקטיבית דרך האינטרנט, והלימוד מתבצע במקום ובשעה הנוחים 

  לסטודנט ללא צורך בנוכחות בכיתה.

תת לסטודנטים החדשים כלים להתמצאות בסיסית בספרייה, להכיר את שירותיה המגוונים מטרת הקורס ל

ובעיקר להעניק ידע באיתור ודליית חומרים. הקורס הוא חובה ולא ניתן לסיים את התואר בלעדיו. סטודנטים 

במבחן. שנרשמו לקורס בתקופת הרישום לקורסים, נדרשים להזדהות בכניסתם ללומדה ומחוייבים בתרגול ו

  התוצאות מדווחות למינהל הסטודנטים.

ולקורס הכרת  הגישה לקטלוג הספרייה, למאגרי המידע, לכתבי העת הדיגיטליים, לספרים הדיגיטיליים

    http://www.bgu.ac.il/aranne   אפשרית דרך דף הבית של הספרייה:  -הספרייה 

  נאים הבאים:על פי הת

  http://primo.bgu.ac.ilפתוח לכל:  )BGUsearchהחיפוש בקטלוג הספרייה ( - 
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הגישה למאגרי המידע ולמקורות האלקטרוניים האחרים, אפשרית לחברי הסגל ולסטודנטים, הן מן הקמפוס  - 

  יש לבצע במחשב האישי.הגישה מותנית בהזדהות ובשינוי ש והן מהבית. 

:  הוראות ניתן למצוא בדף הבית של האוניברסיטה:  

http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/CommunicationAndInternet/accessToLibraryRepository.aspx   

לתשומת הלב! על מנת לשאול ספרים ולבצע פעולות חשובות בכרטיס הקורא יש צורך בהזדהות ובסיסמה 

  אוניברסיטאים.

. בתקופת הבחינות 12.45 -08.30ת , בימי ו' בשעו19.45 - 08.30ה בשעות - הספרייה פתוחה לקהל בימים א

  .22:00הספרייה מרחיבה את שעות פעילותה עד לשעה 

שינויים בשעות הפתיחה הנובעים מימי חג או מסיבות אחרות, מתפרסמים באתר הספרייה, על לוחות המודעות 

  ובפייסבוק של הספרייה.

  

  הספרייה לרפואה ולמדעי הבריאות

הבריאות ושל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה משרתת את  הספרייה הרפואית של הפקולטה למדעי

קהילות הסגל והסטודנטים של האוניברסיטה, של המרכז הרפואי וכן את הקהילה הרפואית המחוזית. 

  הספרייה פועלת כמרכז מידע ספרייתי המציע שירותים גם מרחוק, לצד מרכז הלמידה במקום.

עת, בדפוס ובפורמט אלקטרוני, הרצאות מקוונות, פרוטוקולים מידע: אוסף הספריה כולל ספרים וכתבי 

ועוד. עיקרו של האוסף במאגרי מידע איכותיים ועדכניים המאפשרים גישה מקוונת  DVD-למעבדות, לומדות ב

למידע לימודי, מחקרי וקליני הקשור לתחומי התעניינות של הסטודנטים, אנשי הסגל של הפקולטה למדעי 

  ז הרפואי. הבריאות ושל המרכ

מקום: בספרייה שני אולמות: אולם הכניסה בו אוסף הספרים במדף פתוח, ואזור למידה בקבוצות. באולם זה, 

ניתנים שירותים לקהל כגון הדרכה, השאלה, השאלה עצמית, שירותי אספקת מאמרים, שירותי הדפסה צילום 

י של כתבי העת בדפוס ואוספים מיוחדים וסריקה. האולם השקט מיועד ללמידה ביחידים, ובו האוסף ההיסטור

אתיקה, רפואה בינלאומית והיסטוריה של - אחרים כגון: תיזות ועבודות דוקטוראט, ספרים בנושאי ביו

  הרפואה.

מחשוב: בכל אחד מן האולמות אזור מחשבים המאפשר גישה לאוספי הספרייה האלקטרוניים, מעבר לכך ישנה 

המחשוב ומאגרי הנתונים של האוניברסיטה. באולמות מותקנת רשת גישה לרשת האינטרנט ולכל שירותי 

אלחוטית לשימוש במחשבים ובמכשירים ניידים, סטודנטים יכולים אף לשאול מחשבים ניידים לשימוש בתוך 

  הספרייה. 

מומחיות ומפגשי הדרכה: סטודנטים בשנה א' מחויבים בסיור להכרת הספרייה והדרכה לשימוש בה. צוות 

ות בספרייה מציע הדרכות פרטניות או קבוצתיות באיתור מידע, בשימוש במאגרים ובכלי המידע המידעני

השונים. מתוך הכרה בחשיבות של אוריינות המידע לעוסקים בתחום הבריאות , בנו המידעניות בספרייה 

ם ברשת. מדריכים אינטרנטיים לשימוש מושכל במקורות המידע הנרכשים ע"י הספרייה ובאלה המוצעים חינ

  המדריכים ופורטלים תחומיים זמינים באתר הבית של הספרייה.

  מרחוק: שירותי המידע והדרכה מרחוק ניתנים בטלפון, בדוא"ל או באמצעות

  http://medlib.bgu.ac.il, אתר האינטרנט

 http://libguides.bgu.ac.il/mobile/107, אתר המובייל

  http://facebook.com/MedicalLibraryBGU  ועמוד הפייסבוק

  . RSS-והתעדכנות ב
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בקרו באתר הספרייה לקבלת פרטים נוספים לגבי השירותים של הספרייה ועדכונים שוטפים בנוגע למקורות 

הנרכש ע"י המידע הנרכשים והמומלצים. לקהל הספרייה מומלץ להגדיר גישה מרחוק כדי לקרוא את המידע 

  האוניברסיטה בכל מקום.

  הספרייה הרפואית מקוונת אליך!

גוריון אשר - הספרייה הרפואית ממוקמת בשטח של המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, מעבר לשדרות בן

  מול קמפוס מרקוס. 

  ספריית ג'יין שפירו, במכונים לחקר המדבר

כרכים ועוד כמספר הזה של כתבי עת מודפסים ומקוונים, בעיקר בנושאים  28,000 - מכילה כ ספריית ג'יין שפירו

הקשורים לחקר המדבר ומניעת תופעת המדבור. התחומים העיקריים הם חקלאות וביוטכנולוגיה, חקר המים 

נרגיה סולרית, כולל הידרולוגיה, מיקרוביולוגיה של מים והתפלה, וחקר הסביבה כולל הסביבה הפיזית, למשל א

 אקולוגיה, והסביבה האנושית כגון אדריכלות מדברית וחקר אוכלוסיות באזורים צחיחים.

  

  

  חינוך גופני וספורט

  

 מרכז הספורט והנופש .1

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

 משטחי דשא רחבים 

  פתוחה כל השנה –בריכת שחייה מקורה 

 ריכה חיצונית פתוחה בעונת הקיץב 

 אולם ספורט גודל, רב תכליתי 

  סטודיו מראות 

 חדר כושר גופני הגדול בנגב 

 6 מגרשי טניס מוארים, מגרש קטרגל מואר 

 מגרש כדורעף חופים 

 מגרש חיצוני רב תכליתי 

 4  :מעורבת יבשה, סאונה מעורבת רטובה, סאונה לנשים, סאונה לגברים. 1סאונות 

  לימודית ובריכת פעוטות.בריכה 

 מסעדת אגאדיר 

 מזנון בתקופת הקיץ ומזנון שייקים ופירות הפעיל במשך כל השנה 

סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון,  זכאים להיכנס למרכז הספורט בתנאי ששלמו דמי רווחה וערכו רישום 

  הכולל תמונה מזהה.לקורסים ( ייעוץ ) בכל סמסטר וסמסטר. הכניסה באמצעות כרטיס סטודנט בלבד 

 –הכניסה לחדר כושר, כרוכה בתשלום ובחתימה על הצהרת בריאות. המנוי לחדר הכושר יכול להיות שנתי 

  ₪  100 –חודש ₪,  350 –לשנה, סמסמטר יולי ₪  500עלות:  

  ביטול מנוי בהתאם לכתוב בחוק.
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 ספורט רשות ( בשיתוף אגודת הסטודנטים ) .2

, לאפשר לסטודנטים לעסוק בפעילות ספורטיבית במסגרת אליפויות מטרת הפעילות בספורט הרשות

  פנימיות בענפי הספורט ובמפעלי הנופש השונים.

  תאריכי האליפויות והחוגים השונים, יפורסמו על גבי לוחות המודעות.

  

 א.ס.א בן גוריון –ספורט ייצוגי  .3

בישראל ומשתתפות במפעלים נבחרות ספורט  המייצגות את האוניברסיטה, משחקות בליגות השונות 

ובתחרויות של אס"א ( איגוד ספורט אקדמי ). סטודנטים המעוניינים להשתתף באחת הנבחרות, 

   nativr@bgu.ac.il, או בדוא"ל 6461688-08מתבקשים לפנות למשרד היחידה לחינוך גופני בטלפון 

 

 א ישראלא.ס. –ספורט בין לאומי  .4

  אליפות העולם מתקיימת כל שנתיים.  -   כדורגל באולמות

  אולימפיאדת הסטודנטים מתקיימת כל שנתיים.     -אוניברסיאדה 

  לאומי, מתקיימים באוניברסיטאות שונות.- משחקי שבוע הספורט הבין     -משחקי א.ס.א 

  בארץ.בחודש מרץ, בהשתתפות כל האוניברסיטאות והמכללות    -משחקי א.ס.א באילת 

  

 שיעורי ספורט בנקודות זכות אקדמי ( נק"ז ) .5

הפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הטבע ומדעי הבריאות, מאפשרות בחלק מהמחלקות להשתתף 

בקורסי ספורט ולקבל נקודות זכות עבורם ( חצי נקודת זכות לקורס ). ניתן לצבור עד שתי נקודות זכות 

  לתואר.

  ום לקורסיםבחירת הקורסים נעשית בתקופת הריש

  *בפקולטות למדעי הבריאות, היקף הצבירה האפשרי, על פי המפרסם בשנתון המחלקה.

  

  . המלצות לגבי ביטוח בריאות וביטוח אישי:6

  במרכז הספורט באוניברסיטת בן גוריון, מתקיימות פעילויות ספורט בהדרכה וללא הדרכה.  .א

תוצאה ממאמצים גופניים, שימוש בכל פעילות גופנית יש חשש לפגיעה אישית או בריאותית כ  .ב

 במתקני ספורט או בשל תנאי השטח.

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

 .לעבור בכל שנה בדיקה רפואית ולקבל אישור מרופא לעסוק בפעילות שיש בה מאמץ גופני 

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

 מבטח את המשתתפים במסגרתו בשום ביטוח )

 .לא לעשות מאמץ גופני בתנאי מזג אויר קשים 

  

  פרטים נוספים בדף הפייסבוק של מרכז הספורט והנופש

  או באתר האינטרנט של מרכז הספורט והנופש
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 המחלקה למעורבות חברתית

מארבעה עשורים למען תושבי הנגב ומהווה את  המחלקה למעורבות חברתית באוניברסיטה פועלת למעלה

החוליה המרכזית המקשרת בין האוניברסיטה ובין הקהילה בדרום. במחלקה פועלות מספר תכניות, בהן 

סטודנטים נותנים מזמנם ומכישוריהם לקידום, בין היתר, של המטרות הבאות: צמצום פערים וקידום הנגישות 

וסיוע לאוכלוסיות בשיקום. הסטודנטים משתלבים בארגונים ובמוסדות להשכלה גבוהה, סיוע בקליטת עלייה 

  שונים בקהילה, ובנוסף מפעילים מערך של פעילות לשעות הפנאי, לאלו שאין ידם משגת.

לצד עשייה חברתית זו, החולשת על מרבית אזור הנגב, משתתפים הסטודנטים בהכשרה עיונית, במסגרתה הם 

ת החברה הישראלית. מטרת ההכשרה העיונית לפתח בקרב הסטודנטים מודל נחשפים לאתגרים איתם מתמודד

של מנהיגות בעלת מודעות, רגישות חברתית ומוטיבציה לפעול ולהביא לשיפור מצבה של אוכלוסיית הפריפריה 

  הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל. היקף התכנית העיונית משתנה בהתאם לתכנית.

תכניות המחלקה מתקיימים בחודשי הקיץ לקראת שנה"ל הקרובה. מומלץ להתעניין ההרשמה ותהליכי המיון ל

 אוגוסט. –ולהירשם בחודשים מאי 

  הוא משתקף בתכניות הבאות:  מוטו המחלקה למעורבות חברתית הוא: "איתך החברה שווה יותר".

  

  תכנית הדירות הפתוחות ע"ש ליליאן ולארי גודמן. 1

שבע (ג' או ד') ולמלגה שנתית - משכר דירה באחת מהשכונות הוותיקות בבאר בתמורה לדיור בדירה הפטורה

הסטודנטים מפעילים מגוון רחב של חוגים, סדנאות ופעילויות העשרה למען תושבי השכונה, ₪,  1500בסך 

ש"ש. בנוסף נדרשת השתתפות באירועי התכנית והמחלקה כגון:  8ילדים ומבוגרים כאחד, בהיקף ממוצע של 

  ת שכונה, סמינר פתיחה, ערבי הדרכה, טכס סיום ועוד.ישיבו

לתכנית מתקבלים סטודנטים בעלי מודעות חברתית גבוהה ויכולת הדרכה, עם עדיפות ליתרת לימודים של 

  שנתיים לפחות.

  

  תכניות להכשרת סטודנטים. 2

  שנתית- תכנית מלגות רב –התכנית למנהיגות"  - "קרן משה 

סטודנטים למנהיגות בעלת רגישות חברתית, תוך שימת דגש על מצוינות אישית מטרת התכנית היא להכשיר 

ופעילות חברתית וציבורית, על מנת לראותם ממלאים בעתיד תפקידי מפתח בחברה. לשם כך משתתפים 

  הסטודנטים בפעילויות הבאות:

  טכס סיום.ש"ש בממוצע הכוללת הרצאות, סדנאות, יום סיור, סמינר פתיחה ו 4הכשרה עיונית בת 

-ש"ש הכוללת פעילות באחד מהפרויקטים החברתיים שהמחלקה משתתפת בהם בבאר 4פעילות מעשית בת 

  שבע והסביבה או בפעילויות ייחודיות שהמחלקה מארגנת בקהילה.

אוקונומי -לתכנית מתקבלים סטודנטים הלומדים בשנים א' או ב' ללימודיהם (עדיפות לסטודנטים במצב סוציו

  עד תום לימודי התואר הראשון שלהם.  תקבלים לתכנית, מתחייבים להשתתף בהנמוך). המ

  לשנת פעילות.₪  10,000  סך המלגה הוא

  

  התכנית למנהיגות"-תכנית "פעילי ציבור

התכנית למנהיגות", משתתפים הסטודנטים בתכנית המכשירה אותם להיות סוכני שינוי - במסגרת "פעילי ציבור

סקים בנושאים חברתיים, לומדים על האתגרים והפערים בחברה הישראלית חברתיים. הסטודנטים עו

  ומקבלים כלים למנהיגות.
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 ש"ש בממוצע: 6הסטודנטים נדרשים לפעילות בהיקף של 

  ש"ש של פעילות מעשית במגוון פרויקטים חברתיים בתחומי ההשכלה והרווחה. 4

שכוללים הרצאות וסדנאות. בנוסף סמינר הכשרה עיונית הכוללת ארבעה סמינרים מרוכזים במהלך השנה 

  פתיחה, יום סיור וטכס סיום.

  לשנת פעילות.₪  9,000סך המלגה הוא 

  

  תכנית מלגות המשותפת לאוניברסיטה ולקרן גרוס

מטרת התכנית להעצים את מעורבות הסטודנטים בקהילה תוך סיוע כלכלי לסטודנטים החברים בה, באמצעות 

 3- ש"ש וכן משתתפים ב 4קבלת מלגה מקרן גרוס. חברי התכנית פועלים בתכניות חברתיות שונות בהיקף של 

  מפגשים קבוצתיים במהלך השנה, בסמינר פתיחה וטכס סיום.

  לשנת פעילות. ₪ 5,000סך המלגה הוא 

  המתקבלים לתכנית מתחייבים להשתתף בה עד תום הלימודים.

שנים מתום שרות החובה/שרות לאומי שלהם וטרם מימשו  5התכנית מיועדת לסטודנטים שטרם מלאו להם 

  שנתיים סיוע מקרן גרוס.

  

  תכנית המלגות הרב שנתית של הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ

שנים) לסטודנטים בעלי נחיצות כלכלית, לאפשר להם  3ית היא להעניק תמיכה רב שנתית (על פני מטרת התכנ

לתרום מיכולתם לטובת הקהילה בנגב ולהעשיר אותם בתכנים מגוונים העוסקים בהוויה הישראלית, בפערים 

היות מעורב ופעיל חברתיים כלכליים ובסוגיות חברתיות שעל סדר היום, מתוך אמונה ביכולת של כל סטודנט ל

  בחברה.

  התכנית כוללת:

הרצאה/מפגש/סדנא. בנוסף, סמינר פתיחה, טכס סיום, סיור ויוזמה חברתית ביום  –ש"ש  2תכנית עיונית 

  "המעשים הטובים".

  שבע ובסביבה. - של פעילות בפרויקטים חברתיים שהמחלקה מעורבת בהם בבאר –ש"ש  4  פעילות מעשית

  לשנת פעילות.₪  9,500סך המלגה הוא 

  

 תנאי התכניות והקבלה לתכניות הם בנוסף לתנאי הקרנות המממנות וייתכנו בהם שינויים.

  

  פר"ח –פרויקט החונכות 

פרויקט פר"ח הינו פרויקט חונכות שמרכזו במכון ויצמן למדע ברחובות, וסניפיו בכל האוניברסיטאות בארץ. 

- שנים והיא בין הגדולות בארץ, וכוללת קרוב ל 30 - החונכות מזה כגוריון בנגב פועלת תכנית -באוניברסיטת בן

  סטודנטים חונכים. 3,500

  

אקונומי נמוך יחסי, אך בעלי פוטנציאל לצמיחה. הדבר - מטרת החונכות היא מתן עזרה לילדים בעלי רקע סוציו

  כמתאים לקבלת חונך. הספר המליץ עליו ופר"ח מוצא אותו -נעשה ע"י הצמדת חונך אישי, לכל ילד, אשר בית

- ספר יסודיים, בחטיבות ביניים, בתיכוניים במסגרת של הכנה לבחינות הבגרות ובבתי-הפעילות מתקיימת בבתי

  הספר לחינוך מיוחד, פעמיים בשבוע, לשעתיים בכל פעם.
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שותפת, תפקיד החונך לסייע לחניך בהכנת שעורים, לשחק איתו משחקים שונים, להקנות לו ידע כללי, קריאה מ

  יציאה לטיולים ולפתח קשר אישי עם החניך ומשפחתו, דבר התורם רבות לקידום הנוער בחברה הישראלית.

  

, תסמונת דאון CPבתחום החונכות האישית מוצעת גם עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות עם בעיות בריאות (

 וכדומה), ילדי אסירים, ליקויי שמיעה וראיה ומתבגרים.

  

נטים החונכים והילדים עומדים מרכזי העשרה שבהם ספרים ומשחקים, אותם הם שואלים לעזרתם של הסטוד

לתקופות קצרות, סרטי קולנוע מוקרנים פעמיים בשבוע לילדי התכנית. נוסף על כך לרשות החונכים והילדים 

ה בנושאים עומד מוזיאון החווידע, בו ישנם מוצגים מדעיים חווייתיים לילדים ולמבוגרים וכן סדנאות יציר

 שונים.

  

במהלך השנה מקיימת מנהלת פר"ח אירועים בחגים ובמועדים שונים, עם אומנים, קוסמים ופעילויות שונות, 

 כל זאת לגיוון הפעילות בפגישות שבין הילד לחונך.

  

בשנים האחרונות התפתח הפרויקט בכיוונים נוספים, וכיום מלבד החונכות האישית, יכול הסטודנט להשתלב 

בכל אחד ממספר פרויקטים ותכניות ייחודיות,  בהם סטודנטים של פר"ח עובדים עם קבוצות או כיתות 

ם בנושאי כימיה), מרכזי בתחומים שונים: חל"ב (חינוך לבריאות), טבע הכימיה (הדרכת תלמידי חטיבות ביניי

  העשרה (הפעלת מרכזים עם מחשבים ומשחקים), פרויקט חונכות וירטואלית ועוד פרויקטים מגוונים. 

  

שבע, וכן בעיירות הלוויין בדרום עד אילת. התכנית -הסטודנטים החונכים בפר"ח עובדים בכל שכונות באר

    שבע.-הבדווים סביב בארמקיפה גם את המגזר הערבי ע"י חונכים המגיעים לישובים 

  

כן מוכרת הפעילות בפר"ח - ש"ח ונסיעות בנוסף. כמו 5,200תמורת עבודתו מקבל כל סטודנט מלגה, בגובה של 

לצורך זכאות למלגות דיקן ולמלגות רשות מקומית. לאזורים פריפריאליים מסוימים, ניתנת מלגת עידוד נוספת 

  מטעם פר"ח.

  שעות שבועיות) ומשכורת קבועה. 20 - תפקיד ניהולי (כ - ועמדות לרכז/תבתום שנת חונכות, ניתן להגיש מ

  .08-6472905 -פקס 08-6461578/9), טלפון 18פרטים במשרדי פר"ח הנמצאים בבניין למעורבות חברתית (בניין 

  www.perach.org.ilאו באתר 
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 מידעאגף מחשוב ומערכות 

   

  08-6461151  טלפון: 212חדר  34קמפוס ע"ש מרקוס, בניין 

אגף מחשוב ומערכות מידע הוא הגורם האחראי על תכנון ופיתוח מערכות המחשוב והתקשורת המרכזיות 

  באוניברסיטה, ועל הטמעת טכנולוגיות חדשות לקידום התשתיות של מערכות אלה.

המידע הניהוליות באוניברסיטה, מתוך ראייה כוללת  האגף אחראי על התכנון והיישום של מערכות

  ואינטגרטיבית לשם מתן מענה ניהולי הולם לצרכי הארגון.

ידי הוועדה למדיניות המחשוב, -סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע כפוף לסגן נשיא ומנכ"ל. מדיניותו מונחית על

  האגף מורכב ממחלקת מערך המחשוב ומחלקת מערכות מידע.  ידי הרקטור . - על המתמנית

   

  מחלקת מערך המחשוב

  08-6461151   טלפון: 62ו  58 , 50 , 35, 34קמפוס ע"ש מרקוס, בניינים: 

מערך המחשוב האוניברסיטאי הינו המסגרת הארגונית המופקדת על פיתוח ותחזוקת שירותי תשתיות המחשוב 

לצרכי המחקר, ההוראה ומערכות המידע המנהליות, על פיתוח טכנולוגיות ההוראה המתוקשבת  והתקשורת

  באוניברסיטה ועל מתן יעץ מחשובי ליישום פתרונות מחשוב מתקדמים לחברי הסגל האקדמי.

מערך המחשוב הינו הגורם האחראי על יישום טכנולוגיות חדשות בתחומי המחשוב והתקשורת והטמעתן   מנהל

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

מנהל מערך המחשוב ממונה על המדורים: מערכות הפעלה מרכזיות, מחשוב אישי, תקשורת, תמיכת מחשוב, 

  טכנולוגיות למידה ויעץ ובסיסי נתונים ותשתיות אינטרנט.

   

  מדור מערכות הפעלה מרכזיות

  .08-6461745  טלפון: 10חדר  35מרקוס, מערך המחשוב, בניין  קמפוס ע"ש

מדור מערכות הפעלה מרכזיות מופקד על בחירה, הקמה והטמעה של מערכות הפעלה, סביבות מחקר 

  ומערכות אבטחת המידע בהתאם לצרכי הארגון. High performance computing clusters מתקדמות, כגון 

ת אלה, וכן על ייעוץ ורכישה של מערכות מחשב וחבילות תוכנה לתמיכה המדור אחראי לתחזוקת מערכו

. המדור נותן ייעוץ לחברי הסגל אקדמיים בנושא תכנון והקמה LINUX / UNIXבהוראה ובמחקר, בסביבת 

  של סביבות מחשוב מתקדמות. 

הסביבה בנוסף אחראי המדור על מערכות הדואר האלקטרוני, מערכות האחסון והגיבוי המרכזיות, 

  ועל התפעול השוטף והתחזוקה של שרתי המחשוב המרכזיים באוניברסיטה.  הווירטואלית, אבטחת המידע

   

  מדור מחשוב אישי

  08-6461591  טלפון: 13חדר  58קמפוס ע"ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין 

,  IOS, Androidמדור מחשוב אישי מופקד על בחירה והטמעה של טכנולוגיות בתחום המחשוב האישי (

Windows.(  

  המדור נותן תמיכה בתוכנה ובחומרה, כולל יעוץ בבחירה, והדרכה בתחומים אלה.

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

  בנוסף, המדור נותן תמיכה לרפרנטי המחשוב ביחידות השונות.
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  מדור תקשורת

  08-6461159  טלפון: 14חדר  62ע"ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין קמפוס 

מדור תקשורת מופקד על תכנון, פיתוח, יישום ותחזוקת תשתיות תקשורת הנתונים הפנימית והחיצונית של 

  גוריון. המדור מופקד הן על רשת התקשורת הקווית והן על רשת התקשורת האלחוטית.- אוניברסיטת בן

   

  במדור תמיכת מחשו

  08-6477171  טלפון: 3חדר  58קמפוס ע"ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין 

מדור תמיכת מחשוב מופקד על מתן תמיכה, סיוע ופתרון תקלות לכלל משתמשי המחשב באוניברסיטה, על פי 

, שימוש במחשבים wirelessסל השרות. בין השאר מסייע המדור בבעיות תפעוליות הקשורות למערכת האלחוט 

אישיים במעונות, דואר אלקטרוני, סיוע בהגדרת סמארטפונים לשימוש ברשת האלחוט ובמערכות הדואר 

  האלקטרוני ועוד. בנוסף מתחזק המדור ומנהל חלק ניכר ממחשבי העובדים במחלקות המנהליות.

   

  מדור טכנולוגיות למידה ויעץ

  elearn@bgu.ac.ilמייל  12,  10,  8רים חד 62קמפוס ע"ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין 

מדור טכנולוגיות למידה ויעץ מופקד על בחירה, הטמעה, הדרכה ותמיכה של טכנולוגיות להוראה מתוקשבת. 

  .Moodleהמערכת העיקרית היא מערכת 

טכנולוגיות הקלטת הרצאות ובייעוץ לאנשי הסגל  בפיתוח ותחזוקת שרתי וידיאו, הטמעת  כמו כן עוסק המדור

  האקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום התוכנות המדעיות.

   

  מדור בסיסי נתונים וטכנולוגיות אינטרנט

  08-6477163טלפון:  3חדר  35קמפוס ע"ש מרקוס, מערך המחשוב, בניין 

  ית לאתרי האינטרנט באוניברסיטה.ובפיתוח התשת   המדור מטפל באחזקת מסדי הנתונים המרכזיים,

  כמו כן עוסק המדור בפיתוח יישומי אינטרנט ארגוניים תשתיתיים.

   

  מחלקת מערכות מידע

  08-6477732  טלפון: 112חדר  34קמפוס ע"ש מרקוס, בניין 

  מחלקת מערכות מידע אחראית על תכנון, עיצוב ופיתוח מערכות המנהל באוניברסיטה.

   

  מנהל תלמידים מדור מערכות מידע 

  08-6461548  טלפון: 106חדר  70קמפוס ע"ש מרקוס, בניין 

מדור מערכות מידע מנהל תלמידים, הינו הגוף המופקד על פיתוח, יישום ותחזוקת מערכות המידע התומכות 

ב גוריון בנגב (רישום, יעוץ לקורסים, מעק- בכלל פעילויות הניהול של אוכלוסיית הסטודנטים באוניברסיטת בן

  אקדמי, ניהול בחינות, שכר לימוד, מלגות, מעונות וכו').
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  מדור מערכות מידע מנהליות

  08-6461592  טלפון: 118חדר  34קמפוס ע"ש מרקוס, בניין 

מדור מערכות מידע מנהליות הינו הגוף המופקד על פיתוח ותחזוקת מערכות מידע לניהול כללי באוניברסיטה 

מחקר, מינויים אקדמיים, מלגות, קידום מרצים) וכן מטפל בפיתוח מערכת משאבי (תורמים ותרומות, חוזי 

  אנוש חדשה.

   

  מדור מערכות מידע פיננסיות ותקציביות

  08-6461232טלפון:  14, חדר 35קמפוס ע"ש מרקוס בניין 

אגף  מדור מערכות פיננסיות ותקציביות אחראי על פיתוח, הטמעה ותחזוקת מערכות המידע המנהליות של

  הכספים ואגף תכנון תקציב וכלכלה.

   

  צוות מחשוב לוגיסטיקה ובינוי

  08-6472721   ,007חדר  93Aקמפוס ע"ש מרקוס, בניין 

  הצוות מטפל בתשתיות המחשוב של האגפים לוגיסטיקה ובינוי וכן במערכות מידע שתומכות באגפים אלה.
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 הרוח והחברה למדעיה בפקולט ספרי הטלפוים של המחלקותמ

  חדר  בין  מס' טלפון  שם המחלקה/חטיבה

    305  72בין    6477777  מזכירות הפקולטה

  307  72בין   6477777  מזכירות תואר שי

  203  74בין   6477199  אמויות

  407  72בין   6472461  אגלית כשפה זרה

  222  72בין   6461395  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

    422  72בין   6461901  הוראת המדעים והטכולוגיה

  317  74בין   6479018  כללית היסטוריה

  607  72בין   6461101 של עם ישראל היסטוריה

  222  74בין   6461110  לימודי מדית ישראלהמסלול ל

  219  74ביין   6461110  התוכית ללימודי מגדר

  220  74ביין   יהול ויישוב סכסוכיםב  יהודית התוכית ללימודי תרבות ערבית

  220  74ביין   6461391  התוכית ליהול ויישוב סכסוכים

  560  72בין   במחשבת ישראל  חטיבה ללימודי אגדה והלכה

  666  72בין   במחלקה לפוליטיקה וממשל  חטיבה ללימודי אפריקה  

  666  72ביין   לפוליטיקה וממשלבמחלקה   חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית  

  409  72ביין   במחלקה לספרות עברית  חטיבה לספרויות יהודיות  

  149  72בין   6461863  חיוך

  459  72בין   6472266  כלכלה

  455  74ביין   6461112  לימודי אפריקה

  533  72בין   6461455  לימודי המזרח התיכון

  222  74בין   6461110  תחומיים-לימודים רב

  434  74בין   6472092  לשון עברית

 B356  72בין   6472036  מדעי ההתהגות

  560  72בין   6472532  מחשבת ישראל

  408  72בין   6461092  והמזרח הקדוםארכיאולוגיה מקרא 

  E356  72ביין   6472043  אתרופולוגיה ו סוציולוגיה

  510  74בין   6461128  ספרויות זרות ובלשות

  409  74בין   6461132  ספרות עברית

  1  17בין   6472327  עבודה סוציאלית

  666  72בין   6477767  פוליטיקה וממשל

  349  74בין   6472263  פילוסופיה

  311  98ביין   6472080  פסיכולוגיה 

  327/326  72בין   6461881/1875  תעודת הוראה

    546   72בין   6477211  תקשורת
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  שויות הפקולטהר

 דיקן הפקולטה    

  ראש המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום  מרדרפרופ' עפר 

  ראש המחלקה לספרות עברית    חיים וייס' פרופ

  ראש המחלקה ללשון עברית  אורי מור ד"ר 

  ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון  אבי רוביןד"ר 

  ראש המחלקה להיסטוריה של עם ישראל  פרופ' מוטי זלקין

  שראלראש המחלקה למחשבת י  פרופ' רמי רייר

  ראש המחלקה להיסטוריה כללית  פרופ' הלי זמורה

  ראש המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  יצחק קטרהפרופ' 

  ראש המחלקה לחיוך   אדם לפסטייןפרופ' 

  ראש המחלקה לפילוסופיה  פרופ' עדו גייגר

  ראש המחלקה לספרויות זרות ובלשות  פרופ' איתן בר יוסף

  המחלקה לאמויותראש   פרופ' ירית בן אריה דבי

  ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל  גיא בן פורתפרופ' 

  ראש המחלקה לפסיכולוגיה  פרופ' חשון מירן

  ראש המחלקה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה    ' יצה ברקוביץ'דר

  ראש המחלקה לכלכלה  פרופ' מרק גרדשטיין

  ראש המחלקה לעבודה סוציאלית  פרופ' דורית סגל אגלצ'ין

סון- ה בראוןפרופ' אריות רב  לביתחומיות- ראש המחלקה לתוכ  

  ראש המחלקה לתקשורת  צבי רייךפרופ' 

  ראש היחידה לקידום המקצועיות בחיוך    גיא רוט פרופ'

  ראש היחידה לאגלית כשפה זרה  רוית גרמןגב' 

  ראש התוכית למדעי ההתהגות  פרופ' גולן שחר

  ים והטכולוגיהראש התוכית להוראת המדע  פרופ' מייקל פריד

  ראש התכית ללימודי מגדר  זיו-ד"ר עמליה אס

  ראש התכית ליהול וישוב סכסוכים  ד"ר אילת הראל שלו

  ראש התכית ללימודי אפריקה  פרופ' רות ג'יאו

  ללימודי מדית ישראל המסלולראש   פרופ' גדעון כץ

  ראש מהל הפקולטה    גב' רחל דמרי

  מהל הפקולטהעוזר ראשי לראש     גב' חוה ליידר

  עוזר לראש מהל הפקולטה ללימודי מוסמכים  גב' עידית מזרחי

  עוזר לעייי מלגות ומיויים    גב' יעל יר
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  וסדות הפקולטה לעייי תלמידים והוראה:מ

  

ה, המחקר והההגה אהוא המוסד העליון של הפקולטה. המועצה מחליטה בכל עייי ההור -ועצת הפקולטהמ

  הפקולטה.האקדמית של 

  

הלימודים, קיימות ובחדשות, בוהלי ההוראה -בתוכיות -דה בכל התחומים הקשורים בהוראה  -ועדת ההוראהו

  ובדרכים לשיפורם, ובעייים הוגעים למהל התלמידים והפקולטה.

  

  ם.השוטף של חיי הפקולטה בכל התחומי הרשות המבצעת שליד הדיקן, המסייעת לו ביהול -ועדת הפקולטהו

  

  לימודים חדשות.-מתכת תוכיות -ןועדת התכוו

  

מרכזת את הטיפול בסטודטים באמצעות המחלקות וממוה על יהול תקין של עיייהם  -זכירות הפקולטהמ

  האקדמיים והמהליים של הסטודטים.

יעוץ סדרי הלימודים, תכיות הלימודים, המזכירות מטפלת בכל הושאים האקדמיים והמהליים הוגעים ל

  והרשמה לקורסים, טיפול בפיות לועדת הוראה פקולטית, אישורי לימודים ועוד. 

 ),72גורן (- בקרית האויברסיטה, בביין צוקר גולדשטיין יםמצא למדעי הרוח והחברה  מזכירות הפקולטה ימשרד

  . 305חדר 

 /students.aspx4http://in.bgu.ac.il/Pagesקיוסק המידע:  www.bgu.ac.ilכתובת איטרט: 

ספח  -הקוד והסיסמה מצאים בפקס התשלומים השלח על ידי מדור חשבוות סטודטים -(לסטודטים חדשים 

 ).13ספח מס'  –ם ששכחו את קוד המשתמש והסיסמה יוכלו לראותם בפקס התשלומים . סטודטים ותיקי3מס' 

אא   -לולה להפריע למהלך לימודיך הסדירבכל עיין שלא מצא לו מעה בשתון, בכל בעיה שתקלת בה ואשר ע

המתאימה  פה למזכירות הפקולטה על מת שוכל לעזור לך או להדריך אותך ובמידת הצורך להפותך לרשות

  והמוסמכת לטיפול בעיייך. 

בעייים שלא מצאו את פתרום במסגרת הטיפול השגרתי של מזכירות המחלקה ו/או של מזכירות הפקולטה, יתן 

  לפות בכתב אל ראש מהל הפקולטה. 

  דרך "צור קשר" או בדואר אלקטרוי:  ,פיות יתן להפות דרך אתר האיטרט

 hsf@bgu.ac.ilתואר ראשון: 

  mizrahii@bgu.ac.ilתואר שי: 

  yaelnofa@bgu.ac.ilתואר שלישי: 

 

  :במזכירות הפקולטה תעודת הוראהו עות הקבלה לתואר ראשוןש

  

      12:30-14:30  בין השעות  'דיום א', 

  9:30-11:30  בין השעות  'הב', ג', יום 

  

  :שעות הקבלה לתואר שי

  

    11:30-12:30  בין השעות  ה' - ימים א'

  

  ימודי התואר הראשוןל
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  B.A -ימודים לקראת התואר הראשון ל

  .תיתכן גלישה לשה הרביעיתבשילובים מסוימים  שלוש שים.לפחות משכים לימודים לקראת התואר הראשון ה

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

  ערך לקודת זכות אחת, אלא אם  אמר אחרת בתיאור הקורס.-כלל שוות-(שעה סמסטריאלית) היא בדרך

  

לים לימודי התמחות במסלולים שוים, ללימודים מאורגים במחלקות לפי התוכיות המתוארות להלן, וכוה

והשלמה, שפות זרות ולימודי חובה ובחירה כלליים לפי דרישות המחלקות והפקולטה. (הלימודים  עזר-לימודי

  . )הלימודים שי סמסטרים-יאלית בשתמתקיימים במתכות סמסטר

  

  בה הלימודיםמ

  .לקבלת התואר קודות זכות (ק"ז) 120ל תלמיד יצבור כ

ק"ז לימודי  10-ו שפה זרהאגלית כק"ז לימודי  2 :בלימודים כללייםק"ז  12 במסגרת מחלקתית. ק"ז 108

   . כמו כן כל תלמיד חייב בתרגיל מקוון של הכרת הספריה.בחירה כלליים

  

  לימודים:-תכיות ארבעיימות ק

  

  - ' אכית ת

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

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

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

  יתווספו אך ורק לאישור הזכאות לתואר ובגיליון הציוים.

- לימודים כלליים. סטודטים הלומדים במסגרת לימודים רב תחומיים חייבים ב ק"ז 12* בכל תכית יש ללמוד 

  ק"ז לימודים כלליים בהתאם לתכית. 8-10

  

  -  'בכית ת

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

הן קיימת תוכית לימודים במסגרת תכית זו יתן לשלב לימודים בין מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ב

  מחלקתית של המחלקה ליהול בבית הספר ליהול.-מחלקתית  ובין תכית הלימודים הדו-דו

  ראה עקרוות התוכית בעמוד הבא. 

 54תחומיים הרכב לימודיו יהיה: -תלמיד הבוחר במסלול ללימודים רב - מחלקתיים -ימודים דול -:2אפשרות 

ק"ז ב 56-"ז במחלקה אחת וקתחומיים-לימודים רב  

- ק"ז לימודים כלליים. סטודטים הלומדים במסגרת לימודים רב תחומיים חייבים ב 12* בכל תכית יש ללמוד 

  ק"ז לימודים כלליים בהתאם לתכית. 8-10

  

  -  'גוכית ת

  ק"ז.) 28ה ( בחטי ובלימודיק"ז)  80ימודים במחלקה ראשית ( ל

הבוגר שלהם תירשם המחלקה הראשית בלבד. לימודי החטיבה יתווספו אך ורק הלומדים בתכית זו בתעודת 

  לאישור הזכאות לתואר ובגיליון הציוים.

- ק"ז לימודים כלליים. סטודטים הלומדים במסגרת לימודים רב תחומיים חייבים ב 12* בכל תכית יש ללמוד 

  ק"ז לימודים כלליים בהתאם לתכית. 8-10

  

  -  'דוכית ת
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ק"ז) בפקולטה  28( ובחטיבהק"ז) בפקולטה למדעי הטבע בלבד  92לימודים במחלקה ראשית ( - :1רות אפש

  למדעי הרוח והחברה.

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

  ק"ז). 12ובלימודים כלליים ( הטבעלמדעי 

 התכית בהמשך.ראו עקרוות 

  

כל סטודט אחראי לתכית לימודיו. חובתו של הסטודט לדעת את כל התקות וההוראות 

סמות מפעם לפעם על לוחות המודעות ובאתר האיטרט של המפורטות בשתון והמתפר

  הפקולטה. אין בייעוץ או בהרשמה לקורסים במחשב בכדי לפטור מחובה זו.

  

  ליהול הפקולטהעקרוות תוכית הלימודים המשותפת עם 

התכית מעיקה הכשרה   מטרת התכית לשלב לימודי יהול עם לימודים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה.

   בתחומים הרלווטיים בפקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרה בתחומי היהול במחלקה ליהול. 

ים במגזרים עסקיים וציבוריים שאים דורשים התמחות מעמיקה שילובים אלו משקפים את הצורך במהל

  בתחומי התוכן השוים (חיוך, ממשל, גיאוגרפיה וכו') אולם דרשים לידע רחב יותר.

 המחלקה ליהול, ובמסגרת לימודיו -ליהול  לפקולטהתלמיד הלומד במסלול זה משתייך במסגרת לימודיו ביהול 

  ה למדעי הרוח והחברה.במחלקות לרוח וחברה לפקולט

  מבה התואר :

 חובות לתואר קודות זכות

 )151 -במדה"ר (רשם  2 אגלית מתקדמים 2

 קורסים במחלקה ליהול 56

 קורסים במחלקה וספת ממדעי הרוח והחברה *54

 למדעי הרוח והחברהקורסים כלליים מהפקולטה  *8

 סה"כ 120

  

  ק"ז בלימודים כלליים. -6ק"ז ו 56תחומיים, היקף הלימודים הוא  *  סטודט הבוחר ללמוד בלימודים רב

  .בקשות לאישורים יש להגיש לפקולטה ליהול

  

  עקרוות תכית הלימודים המשותפת עם המחלקה ליהול מערכות בריאות
  

 במחלקהם במחלקה לכלכלה עם לימודים לשלב לימודיגוריון בגב היא -הייחודית לאויברסיטת בןמטרת התכית 

השילוב . ת בריאותומערככלכלים בעלי ידע מעמיק ביהול שילוב זה משקף את הצורך ב .יהול מערכות בריאותל

, צפוי לפתח את המחקר האקדמי בתחום כלכלת בריאות, תחום המצא בהתפתחות מואצת בעולם בין המחלקות

לול זה משתייך במסגרת לימודיו בכלכלה סטודט הלומד במס .ולהוביל ליהול מיטבי של מערכת הבריאות בארץ

לפקולטה למדעי הרוח והחברה, ובמסגרת לימודיו ביהול מערכות בריאות לפקולטה למדעי הבריאות ולפקולטה 

  ליהול.
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  מבה התואר:

  קודות זכות  חובות לתואר

  56  קורסים במחלקה ליהול מערכות בריאות

  54  קורסים במחלקה לכלכלה

  )– 151(  2רשם במדה"ר  2אגלית מתקדמים 

  8  קורסים כלליים מהפקולטה למדה"ר

  120  ה"כס                                                    

  

  עקרוות תוכית הלימודים המשותפת עם הפקולטה לטבע:

  

 .האפשרבמידת שים   3ק"ז, ותימשך 120תכית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של  .1

  אפשרות אחת: .2

ק"ז    +10ק"ז 80(בפקולטה למדעי הרוח והחברה) היה בהיקף של  במחלקה ראשיתתכית לימודים 

 .ק"ז) 92ק"ז אגלית מתקדמים ב' (סה"כ  2-לימודי בחירה בלימודים הכלליים ו

  .ק"ז 28(בפקולטה לטבע) היה בהיקף של  בחטיבהתכית לימודים 

 אפשרות שיה: .3

כולל אגלית כשפה  ק"ז 92(בפקולטה למדעי הטבע) היה בהיקף של  במחלקה ראשיתתכית לימודים 

 .זרה

  .ק"ז 28(בפקולטה למדעי הרוח והחברה) היה בהיקף של  בחטיבהתכית לימודים 

  

לתלמידי מדעי הרוח והחברה במסגרת הלימודים  * קורסי הספורט וקורס מיוי בתזמורת אים מוכרים

  ליים.הכל

  ב'אגלית מתקדמים  ברמת  –הקורס באגלית כשפה זרה את בוסף יהיה חייב התלמיד לעבור בהצלחה  .4

 .(הרישום לאגלית לפי המחלקה הראשית)

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

 . לא יתן להירשםלחטיבהקבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה ראשית והן  .6

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

 התקבל. אליהן מחלקה ובחטיבהלקורסים בבכל סמסטר הסטודט חייב להירשם  .7

ע"פ התואר המועק במחלקה   .B.A או  .B.Sc"בוגר":  התואר שיועק למסיימי התוכית היו תואר .8

 הראשית.

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

  הפקולטות. 2-סטודט המבקש הפסקת לימודים בכל התכית (שתי המחלקות) חייב להגיש הבקשה ל . 10

 

ללא דרישה תאפשר למסיימים המשך לימודים לתואר שי באותה מחלקה  במחלקה ראשיתתכית לימודים 

   להשלמות.

  תחייב בהשלמות לצורך המשך לימודים וקבלה לתואר שי. בחטיבהתכית לימודים 
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 הרכב תכיות הלימודים

  תכית ג'      תכית ב'      כית א'ת 

  ראשי + חטיבה  מחלקתית-דו  מחלקתית-חד

    1אפשרות   1אפשרות 

  ק"ז   80  מחלקה הראשית ה  ק"ז  54  מחלקה א'  ק"ז   108  לימודי המחלקה 

  ק"ז   28  לימודי חטיבה   ק"ז  54  מחלקה ב'  ק"ז   54  מחלקה ב'

  

  ק"ז   10   לימודי בחירה  ק"ז  10  לימודי בחירה  ק"ז   10  ימודי בחירהל

   ---------     ----------       ---------  

  ק"ז  118      ס ה " כ  ק"ז  118  סה " כ  ק"ז   118  ה " כ ס

 

  ד'פשרות א      2אפשרות       2אפשרות 

 ( בשיתוף הפקולטה חטיבהראשי +       מחלקתית-דו      מחלקתית-חד 

  )למדעי הטבע בלבד

  ק"ז    90  מחלקה הראשית ה    ק"ז  54  מחלקה א'  ק"ז  112    רב לימודים  

                     רבלימודים       בלבד תחומיים

        ק"ז   28      חטיבה    ק"ז  56   תחומיים      

  ק"ז  6   לימודי בחירה  ק"ז  6   לימודי בחירה

   ---------     -----------         ---------  

  ק"ז         118ק"ז  118  ה"כ ס  ק"ז  118   ה"כ ס

  

  לימודי חובה כלליים    לימודי חובה כלליים    ימודי חובה כללייםל

  אגלית או      אגלית או      גלית אוא

  ק"ז   2      צרפתית  ק"ז   2  צרפתית  ק"ז   2  רפתיתצ

   ----------     ----------        ----------   

  ק"ז  120      ס ה " כ  ק"ז  120  ס ה " כ  ק"ז  120  ה " כ ס

  

  ערותה

  ראה להלן בפרק על שפה זרה ראשוה; -אגלית או צרפתית כשפה זרה   .א

בהמשך.  ספרייהה הכרתבשה הראשוה ללימודיו. פירוט בפרק  כל תלמיד חייב להשתתף בהכרת הספריה  .ב

  לא יתן לקבל פטור מהכרת הספריה ממוסד אחר.

  .לומדה להכרת החוק וההלים למיעת הטרדה מייתכל תלמיד חייב להירשם בסמסטר הראשון ל  .ג

  וק את התוכיות דלא בכל מחלקה קיימים לימודים בכל התוכיות. בעת תכון לימודיו, על התלמיד לב  .ד

  הקיימות.
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  B.A  כית הלימודים לתואר ראשוןת

  תכית  תכית  תכית  תכית   סימן    

  בחטיבת             דו  חד  מחלקה  המחשב     

  לימודיםמחלקתית מחלקתית     ראשית                   

מורחבת                          

  ק"ז     28ק"ז  54ק"ז        108ק"ז     80    

  הרוח דעימ

  והמזרח הקדוםארכיאולוגיה מחלקה למקרא ה

   x  -  x              x  121  מקרא 1  סלולים:מ

   x  -  x              x  135  ארכיאולוגיה 1  

   x  -  x              x  122  מחלקה לספרות עבריתה

   x  -  x              x  123  מחלקה ללשון העבריתה

   x  -  x              x  124  מחלקה ללימודי המזרח התיכוןה

   x                -    x              x  125  המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

 x            -   x              x  126  מחלקה למחשבת ישראלה

   x            -   x              x  127  המחלקה להיסטוריה כללית

  זרות ולבלשות  מחלקה לספרויותה

   x           x   x              x  132  בלשות אגלית: ספרות,  סלול:מ

   x  -  x              x  131    מחלקה לפילוסופיהה

   x  -  x              x  134   מחלקה לאמויות       ה

  תולדות האמות. 1מסלול: 

  . אמות חזותית: תכית משולבת בתולדות האמות ולימודי יצירה2             

  -                  x  x 5      -  147    תחומיים-רבימודים ל

  x             x   -   -   167  המסלול ללימודי מדית ישראל

  -                  x  -          -  193  התוכית לתרבות ערבית יהודית

  דעי החברהמ

                   x  -  x              x  129                 מחלקה לחיוךה

      -                  -           -  -    130      לימודי תעודת הוראה

  -                 -              x  -    141    למדעי ההתהגות התכית

  -              x  -  -  101       4  לפסיכולוגיה מחלקהה

  -              x  -  -           102       4אתרופולוגיה ו לסוציולוגיהמחלקה ה

  x x x            2x  142                      מחלקה לכלכלהה

         x  x  x              x  128                מחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיה

       -                   -  x  -       144    מחלקה לעבודה סוציאליתה
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     x  -  x                 x  138  מחלקה לפוליטיקה וממשלה

       -                 x  -  -  183    לתקשורתמחלקה ה

           -              B.A 3  143  -  -  x -סלול סטטיסטיקה למ 

           -              B.A 3  140  -  -  x - מסלול מתמטיקה  ל

   -                x  -  -  192  מסלול ללימודי אפריקה תכית בין אויברסיטאית

  

  ך המחלקה הוא של המסלול לארכיאולוגיה עם כל אחד מהמסלולים האחרים.והאפשרי בתהצירוף היחיד   .1

  הצטרפות לתוכית זו מותית באישור מיוחד של היועץ במחלקה.  .2

  וד שילובים אלה עם המחלקה ליהול ועם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע.לא יתן ללמ . 3

  תאי הקבלה במתמטיקה לפי כללי הפקולטה לטבע.     

  ב זה קיים רק במסגרתואתרופולוגיה. שיל-לא יתן לשלב לימודי פסיכולוגיה עם לימודי סוציולוגיה.   4

  .בלבד התוכית למדעי ההתהגות    

  ק"ז. 112חד מחלקתי היקף הלימודים הוא  תחומיים -לימודים רבבמסלול   .5
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     טיבה מורחבתח  ימן המחשבס  עצמאיות ודיםטיבות לימח

     ק"ז 28                    
           

  x    113  *ימודי חברה וסביבהללהחטיבה 

                       x    155  החטיבה לאמות יצירה     

    x    165    ללימודי מגדרטיבה ח

                  x    168  טיבה ללימודי אגדה והלכהח

  x    172  לסכסוכים ומו"מגישה בין תחומית 

    x    187  חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

    x    192  חטיבה ללימודי אפריקה
  

  חטיבות במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד

    x    174    טיבה למהל עסקים**ח

    x    117  טיבה ליהול משאבי אוש**ח

    x    142    **טיבה בכלכלה ח
  
  

  .בקמפוס אילת בלבד*  חטיבה זו לומדים 

  חטיבות אלה לומדים בקמפוס אילת בלבד.** 

  חטיבות בשילוב עם מדעים קוגיטיביים בלבד.***  

  

           -           -      152  פות זרות                       ש

         -           -      153  היחידה לאגלית כשפה זרה 

         -           -      151        לימודים כלליים        

  

  לימודי חובה ולימודי בחירה -ימודים כלליים ל

  להשתתף בלימודים הבאים: ייבחל תלמיד בפקולטה כ

  

  (תלמיד המתקבל עם אגלית ברמה ביוית חייב ללמוד אגלית     ק"ז       2  שפה זרה ראשוה )  1(

  באויברסיטה).החל מהסמסטר הראשון ללימודיו                     

             מחלקתית       -דו הלומדים בתוכית רב תחומיים(תלמידי לימודים    ק"ז      10  לימודי בחירה      )  2(

  ק"ז) 4-מחלקתית יחויבו ב-ק"ז, תלמידים הלומדים בתוכית  חד 8- יחויבו ב

  ק"ז      0  הכרת הספרייה  )  3( 

  B.A -בחישוב הציון הסופי ל  ימודים אלה משוקלליםל

  ק"ז (לא לשקלול). 0 לומדה להכרת החוק וההלים למיעת הטרדה מיית)   4( 

  

  

  

  

  

  

   

  לימודיו הראשוה.-שתבלימודי שפה זרה ראשוה והכרת הספריה, חייב התלמיד להשתתף ב

 ,ספרות עבריתיתקיים רק לתלמידי המחלקות:  ט(בתשע" פקולטית-קורס חובה סדת קריאה וכתיבה

  ).והמחלקה לתקשורת חטיבה למגדר, היסטוריה של עם ישראל, מזרח תיכון, לשון עברית, פוליטיקה וממשל
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קודות זכות  

  :א)  חלק מהקורסים בפקולטה אים מקים קודות זכות, לדוגמה(

  ) .2אגלית כשפה זרה (פרט לרמת מתקדמים         

  ב)  שעורים רבים מחולקים לשי חלקים, כאשר לכל חלק מספר מחשב שוה. לדוגמה:(

  );2א' ( -פרקים בחרים בספר שמואל       

  );2ב' ( -פרקים בחרים בספר שמואל       

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

  

  שתייםקורסים 

  מסטר ב'. סקורס שתי מורכב משי חלקים. החלק הראשון למד בסמסטר א' והחלק השי למד ב

  לימודים אקדמית.-למיד חייב להשתתף בשי חלקי הקורס באותה שתת

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

שי הסמסטרים, מילוי כל מטלות הקורס ורק בסוף  בסיוםהציון הסופי עבור שי הסמסטרים ייתן  למד.אותו 

  שת הלימודים.

, סטודט שכשל בחלק ב' לא יוכל סטודט שכשל בחלק א' של הקורס לא יוכל להמשיך את לימודיו לחלק ב'

  .ויהיה עליו לשלים את הקורס בשה העוקבת על שי חלקיו לקבל ציון סופי לקורס

  

  .לימודים אקדמית-למיד חייב להשתתף בשי חלקי הקורס באותה שתת

, ולעמוד מחדש בכל קורסולא למד חלק ב' יהיה חייב לחזור על שי חלקי ה הקורסלמיד שסיים חלק א' של ת

. הציון הסופי עבור שי חלק אחד בלבד של הקורסלא ייתן ציון על   - דרישותיו בשת לימודים עוקבת

  שי הסמסטרים, מילוי כל המטלות ורק בסוף שת הלימודים.  בסיוםהסמסטרים ייתן 

ח והחברה. במקרים חריגים, כאשר אין חובה ולל זה חל על כל השעורים ממין זה הלמדים בפקולטה למדעי הרכ

  אקדמית, יצוין הדבר במפורש בתכית הלימודים. לימודים-ללמוד את שי חלקי הקורס באותה שת

  

- פי קודות זכות בכל סמסטר, בקורסים אשר אים מקים ק"ז יחושב שכר- כיוון ששכר לימוד מחושב על :ערהה

  ר.טפי מספר השעות באותו סמס-הלימוד על

  

  פה זרה ראשוהש

ל תלמיד * חייב בלימוד אגלית או צרפתית כשפה זרה ראשוה. הציון, ברמה הפוטרת בלבד, בשפה הזרה כ

; ב'מתקדמים -קודות לצורך השקלול. (אגלית 2ומשקלו  B.A -הראשוה ייכלל בחישוב הציון הסופי המשוקלל ל

  ), (פרטים בהמשך).ב'ים "ז, שווה ערך לאגלית מתקדמק 2= סה"כ ב'  -מתקדמים חלק א' ו -צרפתית 

  

החל מהסמסטר הראשון ללימודיו ברמה זו תלמיד המתקבל עם אגלית ברמה ביוית חייב ללמוד אגלית  -

  באויברסיטה.

 

, תלמידי המחלקה לספרויות זרות ובלשות שלא התקבלו עם למידי המחלקה לספרויות זרות ולבלשותתרט לפ*

  . לאחר הרישום לקורסים של שה ג'יזכו לדיווח הפטור מאגלית  –פטור באגלית 

עם פטור ללימודיו באויברסיטה ולא התקבל  לספרויות זרות ובלשות סטודט שעוזב את לימודי המחלקה

  ועד לסיום מתקדמים ב'. מאגלית יהיה חייב ללמוד אגלית לפי הרמה בה התקבל לאויברסיטה

  

  

  הגלית כשפה זרה ראשוא
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טרת הלימודים באגלית כשפה זרה היא להכשיר את הסטודט בקריאת חומר אקדמי באגלית באופן עצמאי מ

  ויעיל. 

   שעות שבועיות במשך סמסטר אחד. 4הוא  מתקדמים קף כל קורסה

  שעות שבועיות במשך סמסטר אחד. 6הוא  קורס ברמה בסיסיתקף ה

  56 –יון המעבר באגלית כשפה זרה צ

טים לסיים את כל לימודי האגלית עם תום ארבעת הסמסטרים הראשוים דל כל הסטוע

  ללימודיהם. 

חייב ללמוד אגלית החל מהסמסטר הראשון  א'מתקדמים -סטודט שהתקבל ללימודים וקבעה לו רמה מוכה מ

  .באויברסיטה ללימודיו

להעדיף את לימודי במקרה של התגשות בין קורס אגלית עם קורס אחר מתכית הלימודים יש 

  האגלית ולדחות הלימודים המחלקתיים.

סטודט אשר לא יעמוד בדרישות ה"ל יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותה במילוי דרישות לימודי 

  אגלית כשפה זרה. 

פה אגלית כשלטודט שקבע לו פטור מאגלית במבחן הפסיכומטרי חייב לוודא שהפטור רשם לו במחלקה ס

  זרה.

  .ב'בחלק מהמחלקות אין מעבר לשה ג' ללא השלמת אגלית ברמת מתקדמים 

להירשם לסמירים/קורסים  ב'בחלק מהמחלקות לא יאפשרו לסטודטים שלא השלימו אגלית ברמת מתקדמים 

  מתקדמים לסיום התואר.

    היחידה לאגלית כשפה זרה תכיר בקורסים שלמדו באויברסיטה הפתוחה 

 .קורסים מקווים בלבדשהקורסים הלמדים באויברסיטה הפתוחה הם  – ובתאי שת לימודים אקדמיתבמהלך 

 במהלך שת לימודים [סמסטר א /סמסטר ב]. מוסדות אקדמיים במקביל 2לא יתן ללמוד קורסים פרוטליים ב 

סיטה מוכרת אחרת במהלך יתן ללמוד קורסים פרוטליים [לא מקווים] באויברסיטה הפתוחה או בכל אויבר

  סמסטר קיץ בלבד!

  אין אפשרות ללמוד קורסים חופפים עם אגלית כשפה זרה.

  

  רפתית כשפה זרה ראשוהצ

שעות שבועיות במשך שה אחת (שי סמסטרים) ברמת  4בוחר בצרפתית כשפה זרה ראשוה, חייב ללמוד ה

  בלבד. ק"ז 2- כ לתואר הקורס ישוקלל -מתקדמים. 

  אישורם של יועצי המחלקות שבהן לומד התלמיד כדי לבחור בצרפתית כשפה זרה ראשוה.ש לקבל י 

  . 56 -בר בצרפתית כשפה זרה ראשוה עיון המצ

  

  פה זרה שיהש

ימוד שפה זרה שיה היא חובה על תלמידי מחלקות מסוימות. תלמידים אחרים המעוייים בכך, רשאים ללמוד ל

  .(פרטים בסעיף שפות זרות) שפה זרה שיה כלימוד בחירה.

  

  פות זרותש

אויברסיטה יתים קורסים בשפות: אגלית, צרפתית, גרמית, ערבית, יווית, לטיית, איטלקית, ספרדית ב

  (לא בכל שה פתחים כל הקורסים). .וסיית. יתכו שיויים וקורסים וספים

במהלך שה שלמה (סמס' א' + ב') על מת  הקורסחייב ללמוד הבוחר ללמוד קורס שתי בשפה זרה, סטודט 

  לקבל ציון בקורס.

  וכחות חובה בלימודי השפות הזרות.
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  אין אפשרות רישום לקורסים חופפים עם שפות זרות.

  

  ימודי בחירה כללייםל

  .לפחות (כולל תקופת שיויים) 80%של  בקורסים הכלליים וכחות חובה

דות זכות. וק 10בהיקף של לתחום לימודיו  ומחוץלימודיו  לתוכיות ץחומל תלמיד חייב בלימודי בחירה כ

, ובתוכית ק"ז 6מחלקתית חייבים בלימודי בחירה בהיקף -בתכית חד תחומיים-רב(תלמידי המסלול ללימודים 

  ). ק"ז 8דו מחלקתית חייבים בלימודי בחירה בהיקף 

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

כלל ברשימת הלימודים הכלליים חייב לקבל את אישור היועץ המחלקתי יתלמיד המעו וין לבחור בקורס שאי

איו מופיע  שלו ואישור יועץ המחלקה המציעה את הקורס ובתאי שהקורס איו כלל בתחומי התמחותו, דהייו,

  .)מהמחלקות בהן את/ה לומדכללי לא יתן לבחור קורס ( כקורס חובה או בחירה במסגרת לימודיו

ידי הפקולטה למדעי - לימודים הכלליים פתוחים לתלמידים על בסיס מקום פוי. תלמיד הבוחר בקורס היתן עלה

  , תרגילים ובחיות. הרוח והחברה, חייב לעמוד בכל דרישות הקורס, לרבות וכחות, עבודות

  למיד הבוחר בקורסים מפקולטות אחרות חייב לעמוד בדרישות הקורס בהתאם לתקון אותה פקולטה. ת

  .לק א' וחלק ב' של אותו קורס באותה שה אקדמיתחתלמיד הבוחר קורס שתי חייב ללמוד את 

  עבר ובחיות.)לא ייתן אישור או ציון על חלק של קורס. ראה בהמשך בפרק הדן בכללי מ( 

  

יתן יהיה להכיר להם בלימודי במחלקה שיו את תכית לימודיהם או צמצמו תחומי לימודיהם שסטודטים 

  שיש על כך אישור מהמחלקה.ק"ז בלבד, ובתאי  6המחלקה/חטיבה העודפים עד 

בקורסים כלליים  הלהכרסטודט שהפסיק לימודיו במחלקה ועבר ללמוד במחלקה אחרת רשאי להגיש בקשה 

בה הפסיק ללמוד ובתאי שהם מחוץ לתכית לימודיו (לדוגמא סטודט שהפסיק לימודיו במחלקה מהמחלקה 

-להכיר בקורס זה אם הוא חובה במחלקה בה הוא לומדיהיה לא יתן  -קורס בסטטיסטיקהשם לחיוך ולמד 

  כלכלה).אם לומד לדוגמא 

  

  זמורת איו מוכר לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה.מיוי בת הקורס ורסי הספורט אים מקים ק"ז.ק

  קורסים ברמת תואר שי אים מוכרים כקורסים כלליים.

יתן ללמוד פעם אחת בלבד במסגרת הלימודים ) 900-1-....המתחיל במספר  במדע (הקורס סוגיות בחרות * את 

  הכלליים לתואר ראשון. 

  

  

  

  פטור והכרה בקורסים

  פטור מקורס על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר 

ם תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד קורס רק על סמך קורסים שלמדו לקראת תואר אקדמי אותם סיי

ליון ציוים י.  את הבקשה, בצירוף גובתאי שהתקבל כתלמיד בעל רקע אקדמי בהצלחה במוסד אקדמי מוכר

וסילבוס,  יש להגיש למזכירות המחלקה. ועדת ההוראה תדון בבקשה לאחר קבלת המלצה ממורה הקורס. ועדת 

הקורס ברמה ובהיקף  ההוראה רשאית לפטור את התלמיד מלימוד הקורס, אם שוכעה כי התלמיד למד את

  גוריון בגב. -דומים או עולים על הרמה וההיקף של הקורס הלמד במחלקה או ביחידה באויברסיטת בן

  פטור מקורסים כלליים יש להגיש לפי אותו והל למזכירות הפקולטה.

 ,ההוראהת ו, כפי שיקבעו ע"י ועדהכרה בקורסים שלמדו באויברסיטה אחרת מזכה בקודות הזכות בלבד

  משתקללים בממוצע הסופי לתואר.   איםהציוים 

, לא יוכל לקבל ציון בקורס והציון הסופי  20%-סטודט שייעדר יותר מ –וכחות חובה בלימודים כלליים 

  יהיה לא לשקלול = אפס.
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 סטודט שקיבל בלימודיו הקודמים תואר אקדמי איו יכול לבקש בעבורם פטורים. יכול לקבל הכרה ללא ק"ז

  וללמוד במקומם קורסים אחרים. מקורסי חובה

  

  גוריון-פטור על סמך לימוד קודם באויברסיטת בן

  אויברסיטת בן גוריון)(כולל במכללות בחסות 

(מחוץ לפקולטה  גוריון בגב-תלמיד שסיים בהצלחה קורס באחת מהמחלקות או היחידות של אויברסיטת בן

(בתאי שהפסיק לימודיו באותה  , רשאי לבקש פטור מהקורס והכרה בציון שקיבללמדעי הרוח והחברה)

  . המחלקה)

יתן יהיה  ו ראשית או דו מחלקתית לתכית מצומצמת יותר,, עבר מתכית חד מחלקתית אלימודיו וצמצםבמידה 

ובלבד  לא חשוב באיזה פקולטה למדו הקורסים)(ק"ז בלבד מכלל הקורסים בתכית אותה למד  6להכיר עד 

שהקורס אותו מבקש להכיר מחוץ לתחום לימודיו (לדוגמא סטודט שהפסיק לימודיו במחלקה למתמטיקה ולמד 

לדוגמא אם לומד -א יתן יהיה להכיר בקורס זה אם הוא חובה במחלקה בה הוא לומדל - שם קורס בחדו"א

   כלכלה).

  . הציון ישוקלל בממוצע המצטבר לתואר.הק"ז שהוכרהקורס יופיע בגיליון ציויו של התלמיד בציון ובמשקל 

  

  פטור להדסאי  

בתאי שקורס זה מקביל לקורס בתכית הדסאי בעל תואר מוכר בארץ רשאי להגיש בקשה לפטור מלימודים 

מוכר על ידי המועצה הלימודים של המחלקה או היחידה האקדמית שבה הוא לומד ובתאי שלמד במוסד ה

משתקללים  איםהכרה בקורסים מזכה בקודות הזכות בלבד. הציוים  שתיים לפחות. במשךלהשכלה גבוהה, 

  בממוצע הסופי לתואר.  

רת לימודיהם במחלקות פטורים ללא ק"ז, יהיו חייבים להשלים הקודות מקורסים תלמידים שקיבלו במסג

  אחרים במחלקה באישור יועץ/ועדת הוראה.

  .ובהתאם לתקון הלימודים הכלליים ק"ז ובלבד שלמד לפחות שתיים 6היא עד הכרה בלימודים כלליים 

 פטור מקורס זהה או דומה

מקבילים במחלקות לימודיהם ילמדו קורס אחד באחת המחלקות (ע"פ  /תלמידים החייבים ללמוד קורסים זהים

  קביעת היועץ במחלקה) ובמחלקה הוספת יהיו פטורים מלימוד הקורס (ללא ק"ז). 

החסרות  שקיבלו במסגרת לימודיהם במחלקות פטורים ללא ק"ז, יהיו חייבים להשלים הקודותאלו, תלמידים 

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

  

  

  תלמיד אשר קיבל פטור על סמך לימודים קודמים איו רשאי ללמוד קורסים מקבילים וספים.* 

אם יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודים כלליים או קורסים וספים במחלקות היכולים    

 (יימחקו הפטורים) להוות תחליף לפטור אותו קיבל ראה בכך הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור

  ישתקללו לו לתואר. והקורסים אותם למד כאן

  

  הכרת הספריה

: היכרות, התמצאות בתרגיל הכרת הספרייה, הכולל להשתתףחל משת הלימודים תשמ"ג כל תלמיד חייב ה

טרעשה בלמידה מרחוק באמצעות האי טושימוש בספריה. התרגיל  

  א כלל בדרישות לתואר הראשון.וזכות אך ה-מקה קודות ואי התרגילהכת התרגיל חלה על כל תלמיד. 

  היא חובה לתלמידי שה ראשוה, ולתלמידים העוברים מהמכללות וטרם תרגלו הדרכה זו. ספריההכרת ה

  ראה בפרק הדן בלימודים הכלליים.
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  וכחות בקורס/ים

  ידי המרצה בסילבוס הקורס.- מסר אחרת עלבכל קורס קיימת חובת וכחות אלא אם 

מהשיעורים בקורס כולל  80%- וכחות בסטודט חייב חובת הוכחות חשבת מהשיעור הראשון של הסמסטר. 

של השיעורים ייחשב כאילו לא מילא את מטלות הקורס, וציוו  20% -תלמיד שייעדר מיותר מ תקופת השיויים.

  בקורס זה יהיה כשל.

  

  

  טיבות לימודיםח

  בשתון. של חטיבות לימודים מופיעה להלן  שימהר

  

  ללי מעבר ובחיותכ

  . *בציון עוברל קורס חייב להסתיים כ

   .לפחות 65ובקורס לתואר שי  לפחות 56בקורס לתואר ראשון הוא  *עוברציון 

פי דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס היא בידי המורה. הציון הסו .בקורס ציון גבוה יותר רשאית לקבועהמחלקה 

. המורה רשאי לקבוע ווכחות עבודות ,ת סוף הקורס, בחים, תרגיליםיכלל, על סמך הציון בבח-ייקבע, בדרך

  פה במקום בחיה בכתב.- בחיה בעל

 קורס על הדרך בה ייקבעה מורה יודיע לתלמידים בתחילתה. יביבליוגרפקורס עשויה לכלול גם חומר בהבחיה 

 - ידי המרצה בסילבוס. תלמיד שייעדר מיותר מ- מסר אחרת עלבכל קורס קיימת חובת וכחות אלא אם . הציון

  ל.ייחשב כאילו לא מילא את מטלות הקורס, וציוו בקורס זה יהיה כש (כולל תקופת שיויים) השיעוריםשל  20%

 למועד סגירת עד(ציון זה ישוקלל  ." =כשל0קבל בו ציון "ילמיד שרשם לקורס ולא ביטל אותו במועד המתאים ת

  התואר).

  

 על פי דרישת הקורס *עובר חייב לעמוד בציון תואר שיברמת סטודט לתואר ראשון במחלקה, שאושר לו ללמוד קורס 

  או גבוה יותר אם קבע על ידי המחלקה. 65= ציון מיימאלי של 

  

כשל בקורס,  –לפחות)  65שקבע, ( *עובר  סטודט לתואר ראשון שלא עבר את הקורס ברמת תואר שי על פי הציון

  יהיה עליו לחזור על הקורס או לקחת קורס אחר במקומו.

  

י, שבקורסי תואר  65-בקורסי תואר ראשון ו 56(לפחות  עובר בבחיה ציוןתאי ראשון יש לקבל  – בקורס ציון עובר *

   ובבחיות של קורסים מסוימים ציון גבוה יותר בהתאם להחלטת המחלקה).

, תרגילים, בחים, עבודות  את הבחיה יתן לשקלל לו את ההרכבים הוספים של הקורסלאחר שהסטודט עבר רק 

  , על מת לקבל את הציון הסופי בקורס.וכו' וכחות

  מהשיעורים איו זכאי לגשת לבחיה. 80%-תלמיד שלא כח בקורס ב -

עובר בכל חלק, במידה וכשל חלקי הקורס בציון  2תאי קבלת ציון סופי בקורס שתי הוא שהסטודט עבר את 

  בחלק אחד לא יוכל לקבל ציון סופי בקורס.

  

ל מחלקה קובעת את היקף הבחיות שהעמידה בהן היא תאי מעבר לשה מתקדמת יותר. בבחיות אלה חייב כ

 ה. במחלקות אחדות דרש ציון גבובקורסי תואר שי 65-בקורסי תואר ראשון ו לפחות 56התלמיד להשיג ציון של 

  יותר כתאי מעבר.

  לא יוכל להמשיך את לימודיו באותה מחלקה. עמיים בקורס חובהפמיד שכשל תל
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מחלקתית שלא מילא את דרישות המעבר באחת המחלקות לא יורשה להמשיך בלימודיו -למיד בתוכית דות

  באותה מחלקה, אולם הוא רשאי לבקש להתקבל למחלקה אחרת.

  

התלמיד יוכל  וא לומד, יופסקו לימודיו בפקולטה.הל שתי המחלקות שבהן למיד שכשל בדרישות המעבר שת

  לחזור ולבקש ללמוד במחלקות שבהן הופסקו לימודיו כעבור שתיים.

  

רשאי לבקש  - מחלקתית או בתוכית של המחלקה הראשית-למיד שכשל בדרישות המעבר בתוכית החדת

ימים סקו לימודיו בפקולטה. במקרים מסויופ - החדשה להתקבל למחלקה אחרת. תלמיד שכשל גם במחלקה 

  יורשה תלמיד שכשל לחזור על שת הלימודים.

  

. בחית סוף קורס סמסטריאלי שיתן בסמסטר א' *ת סוף הקורס ערכות בחופשה שלאחר סיום הקורסוחיב

  בחופשת הקיץ. תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים; בחית סוף קורס סמסטריאלי היתן בסמסטר ב' תתקיים

  י לוחות המודעות. בג- ל בחיות סוף הקורס תערכה בשי מועדים: מועד א' ומועד ב' שתאריכיהן יתפרסמו עלכ

  לא יתקיימו בחיות סוף סמסטר לפי תום הסמסטר.

  תלמיד רשאי לחלק את בחיות המעבר בין שי המועדים, אך מומלץ שייגש למספר בחיות גדול ככל האפשר ה

    ).פרק מזכירות אקדמיתברסיטאי בהאויהבחיות והל ( א' במועד

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

  * אסור לקיים בחיות בשבוע האחרון של הסמסטר.

  

  אי מעבר משה לשה:ת

  . חטיבה/בכל מחלקה ומחלקה לפחות 65לשה הוא ציון ממוצע של אי המעבר משה ת

  המחלקות רשאיות לקבוע ציון ממוצע גבוה יותר.

חובות שה א'. סטודט, שיחסר לו אפילו קורס אחד משה א',  כלהמעבר משה א' לשה ב' יתבצע רק עם השלמת 

  כללים ה"ל יחולו גם על מעבר משה ב' ייחשב כתלמיד שה א' עד אשר ישלים את כל המטלות של שה א'. ה

  (בהתאם לכך יפתחו חלוות זמן לרישום לקורסים).לשה ג'. 

  סטודט שלא ישלים קורס מקורסי החובה של שה ב' ייחשב כתלמיד שה ב' עד להשלמת חובותיו. 

  ישקפו אף הם את ה"ל. בתקופת הרישוםאישורי התלמיד היתים 

  

  שלון בקורסיכ

. במידה יםבחירה חלופי יאו ללמוד קורס עליהם, רשאי לחזור הםבחירה או לא השתתף ב ישכשל בקורססטודט 

" בחישוב הממוצע 0"-" (לא השתתף) המשתקלל כ700ובחר שלא לחזור על הקורס, ירשם בגיליון הציוים ציון "

  הכישלון יוצא משקלול הממוצע הסופי במעמד סגירת התואר בלבד.הכללי. 

 לצד הציון הקודם בקורסן הציוים בחר הסטודט לחזור על קורס בחירה שכשל בו בעבר, יירשם בגיליובמידה ו

כל עוד לא דווח ציון חדש בקורס עליו חוזר  .לאחר קבלת הציון החדש הערה "לא לשקלול קיים קורס מאוחר"

  הסטודט ישוקלל הציון הישן.

במידה וסטודט בחר  י בחירה אחר/ים באישור המחלקה. /סטודט המבקש לשפר את ציויו רשאי ללמוד קורס

  לחזור על קורס בחירה שלמד בעבר, הציון האחרון בקורס (גם אם הוא מוך יותר) ישתקלל בממוצע הקורסים. 

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

  , שאי לחזור עליה במועד ב', תלמיד שכשל בשי מועדים של אותה בחיהלמיד שכשל בבחיה במועד א', רת

  לא יהיה רשאי להבחן בה פעם וספת.

לעמוד בתאי המעבר חייב  ,קורס ברמת תואר שי במסגרת לימודי התואר הראשון למודסטודט שאושר לו ל

  המחלקה.או גבוה יותר בהתאם לקביעת  65כפי שקבעו על ידי התואר השי, ציון 
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  המופיע באתר מזכירות אקדמית  הבחיותוהל באא עייו  –הלים וספים בושא הבחיות 

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

 

  קורסים חופפים

במידה ומדובר בקורס של שפה האיסור על הרשמה לשי קורסים (או יותר) המתקיימים באותם ימים/שעות תקף 

  זרה או קורס אגלית.

על הסטודט לדאוג בכל קורס אחר על המרצה לרשום בפרוש בסילבוס אם יש חובת וכחות בקורס. במקרה כזה 

. על הסטודט Yלקורס  X אישור על רישום לקורס חופף בו יצוין כי החפיפה אושרה בין קורס  מכל מרצהלקבל 

  עד תום שת הלימודים. יםלשמור בידיו את האישור

  

  .שפות זרותאו  * אין אישור לחפיפה עם קורסי אגלית

  

 חזרה על קורס

  בה הוא לומד הקורס  בשהסטודט שאושר לו לחזור על קורס, חייב לעמוד בדרישות הקורס, כפי שקבעו 

  פי דרישות מוקדמות או מאוחרות יותר).-(ולא על

 הדרישות הקובעות בקורס הן –ייתכו שיויים בקורסים משה לשה (שעות, ק"ז, מטלות, ציון עובר ועוד...) 

הדרישות של השה בה למד הסטודט את הקורס. במידה ושיוי זה יצור חוסר בק"ז לסיום התואר יהיה על 

    ק"ז. 120-יסגר התואר ביותר מהסטודט להשלים קורס בחירה וסף. במידה ושיוי זה יצור עודף בק"ז 

מת לשפר ציון. סטודט המבקש לחזור על קורס כדי -בחלק ממחלקות הפקולטה לא יתן לחזור על קורסים על

  לשפר ציון חייב לקבל על כך אישור מהיועץ במחלקה.

מוך יותר)  במידה וסטודט בחר לחזור על קורס בחירה/חובה שלמד בעבר, הציון האחרון בקורס (גם אם הוא

  ישתקלל בממוצע הקורסים. במידה וכשל בקורס יהיה עליו לחזור עליו שית.

  

  יםולם הציוס

  95   -   100     -  עולה       מ

  85    -   94      -  וב מאוד   ט

  75    -    84      -  וב           ט

  65    -   74     -  מעט טוב  כ

  56    -   64      -  ספיק      מ

       0   -    55      -  כשל  

ציון עובר / כשל ייתן רק בקורס שאיו מקה ק"ז ובסמיר מחלקתי שדורש וכחות בלבד (לא דורש הגשת 

  עבודה). 

  

שלוות י, כולל כםהחל בשת הלימודים תשמ"ה כל קורס אליו רשם התלמיד, יופיע בגיליון הציוי ערה:ה

  וחזרות על קורסים.

  

  שיוי תכית לימודים

על תלמיד המשה/מחליף מחלקות/חטיבות במהלך לימודיו לקחת לתשומת ליבו כי השיוי בתוכית הלימודים 

שלא יוכרו לו בתוכית לימודיו החדשה ולהארכת משך הלימודים  קורסים עודפיםיגרום לעיתים ללימוד 

ק"ז בלבד,  6עד  עודפיםבקורסים התשלום שכ"ל וסף. (יתן להגיש בקשה להכרה בלימודים כלליים לגרום שת

  ). בלבד ק"ז לימודי בחירה - 6דרשים בפרט לתלמידי לימודים רב תחומיים אשר 
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  על כל שיוי בתכית הלימודים יש להעביר הודעה בכתב אל מזכירות הפקולטה.

  ית לימודיוות את תכוי מסלול  חטיבהממחלקה ראשית לתלמיד המבקש לשחייב למלא טופס בקשה לשי

 מסלול ראשי. מעויין ללמוד בתכיתבה הוא  למחלקהאת הטופס יש להגיש  –צא באתר הפקולטה המ

  ית לימודיםות תכפסיק לימודים במחלקה אחת ולהתחיל להכלומר,  - דו מחלקתיתתלמיד המבקש לש

חייב לעשות את הרישום למחלקה החדשה דרך מדור רישום ולמלא טופס  אחרת במקום,ללמוד במחלקה 

 טופס מצא באתר הפקולטה). ה( ימודיופסיק להסקת לימודים במחלקה בה הפ

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

  ית לימודיםות תכוי  מחלקתית לראשית וחטיבה-מדותלמיד המבקש לשעליו להגיש טופס בקשה לשי

אותה חטיבה ה המציעה אתאל המחלקה לפות מד ובמקביל ולמחלקה בה הוא למחלקתי לראשי  -מסלול מדו

על קבלתו ללימודים  קבלתו ותעביר הודעה אל מזכירות הפקולטהתאי תבדוק הוא מעויין ללמוד. המחלקה 

 )אך ורק במזכירות הפקולטה הרישום לחטיבבחטיבה. (

 ית דו פקולטית תלמידית לימודיו חייב להגיש הבקשות  בתוכות את תוכוי להמבקש לששתי המחלקות לשי

 בכל אחת מן הפקולטות.

  

  סגירת תואר

על הסטודט למלא טופס בקשה לסגירת תואר את הטופס יתן לקבל במחלקה או יתן להוריד את הטופס מאתר 

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

הסטודט ימלא את כל סעיפי הטופס (מומלץ לצרף גיליון ציוים מקיוסק המידע), ויחתום עליו. את הטופס יש 

סטודט הלומד זכירות הפקולטה. להגיש במחלקה. המחלקה תבצע את סגירת התואר ותעביר להמשך טיפול למ

  .בקשה לסגירת תואר להגיש לכל מחלקה /חטיבה טופס בביותר ממחלקה אחת חיי

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

  לימודים כלליים.ל

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

אל רק הבקשות שיגיעו  ,2018במחלקות עד לתחילת חודש דצמבר את הבקשות לסגירת התואר יתן להגיש 

  .ט"תשעיכסו לטקס הבוגרים שיתקיים בקיץ , 31.12.2018 עד לתאריך מזכירות הפקולטה מהמחלקות 

  ."פתשרים של שה"ל בוגכל הבקשות שיגיעו לאחר מכן יועברו לטקס ה

  .חשל תשע" לא יוכל להיכס לטקס העקת התארים חבסמסטר א' תשע"* תלמיד הלומד 

לא יוכל להיכס לטקס העקת התארים, אלא אם  30.11.2018סטודט שאושר לו להגיש עבודה עד  – שימו לב

  .  31.12.2018עד אל מזכירות הפקולטה  ות/תגיע מהמחלקהשלו סגירת התואר הסופית 
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  B.A -ישוב הציון הסופי לח

 שה שקלול כללי שיכללו בו גםעציון הסופי בכל מחלקה קבע על פי שקלול הציוים ההוג בה. בוסף לכך, ייה

  הלימודים הכלליים (שפה זרה ראשוה ולימודי בחירה.)

  לפחות. 65ציון הסופי המשוקלל בכל אחת ממחלקות וחטיבות הלימוד ובלימודים הכלליים חייב להיות ה

דים וממוצע הכללי הסופי לתואר שהשיג הבוגר בכל מחלקות הלימוד שלו כולל הלימהערכה תחושב על פי הה

  הכלליים.

, שישיגו את הממוצעים הגבוהים ביותר בסך כל לימודיהם יוערכו בכל מחלקות הפקולטהמהבוגרים  18%

  . 85 יהיה מעל ציויהםכמצטייים ובתאי שממוצע 

  .90עלי הצטייות יתרה ובתאי שממוצע ציויהם הוא מעל רשימת המצטייים יהיו ב ךהעליוים מתו 20%

למיד שסיים לימודיו באויברסיטת בן גוריון, לאחר שקיבל על סמך לימודים באויברסיטה אחרת פטור ת

רסיטת במחלק ממקצועות הלימוד, זכאי לקבל את התואר בוגר בהצטייות או בהצטייות יתירה, אם למד באוי

  מחצית ממכסת קודות הזכות הרגילה לתואר.בן גוריון לפחות 

  - שקל הלימודים השוים בחישוב הציון הסופי המשוקלל של התעודה הוא כדלקמן:מ

  קודות זכות   108  ימודים מחלקתיים                        ל

  ימודים כלליים:ל

  כותזקודות      2  פה זרה ראשוה (ברמה הפוטרת בלבד) ש

        במדעי הרוח רב תחומייםקודות זכות (בלימודים     10  לימודי בחירה                      

                     תית).קמחל  -קודות זכות בתוכית חד 6 והחברה                                                   

  

  קודות זכות   120      -ה " כ   ס                                

  

ל, אפילו הוכרו כחלק לציוים של לימודים מאויברסיטאות אחרות לא יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקה

  מהלימודים לקראת התואר.

  .יוים מהמכללות בחסות אויברסיטת בן גוריון יכללו בציון הסופי המשוקללצ

מלימודי התואר איו זכאי לקבל תואר  50%תלמיד שלא למד באויברסיטה או במכללות שבחסותה לפחות 

  יתירה. תאו בהצטייובהצטייות 

  יו יתן לתיקון או לשיוי לאחר שהוצא לתלמיד אישור על אB.A הציון הסופי המשוקלל ל 

  זכאותו לתואר.

  

  אריך הזכאותת

או החלטה חריגה הגשת עבודה, בחיה, סיור ( המטלה האחרוה לסיום התואר תאריך שלהאריך הזכאות היו ת

  ). , ועדת חריגיםשל ועדת הוראה פקולטית

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

תק מאישור מסירת העבודה עם ציון (התלמיד יקבל הע  .ירות המחלקהזכבכתב תימסרה אך ורק באמצעות מ

 במידה וזוהי המטלה האחרוה בה היה חייב). הווה אסמכתא לתאריך זכאותו לתוארתאריך המסירה, אישור זה י

  לא ידווח הציון.על ההגשה ללא צירוף האישור 

  

  פסקת לימודים ה

לימודים באותו סמסטר לא הלמיד שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו במהלך הסמסטר (א' או ב'), ת

טופס הפסקת לימודים מצא באתר הפקולטה למדעי הרוח  .(יחושבו לצרכי שכ"ל) ייחשבו לו במיין לימודיו

  http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspx והחברה 
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לימודים, החזרה ללימודים היא לפי התכית החדשה במחלקה/ פקולטה בשה בה הוא סטודט החוזר מהפסקת 

  חוזר ללמוד.

  

  חופשת לימודים

תלמיד המבקש לצאת לחופשת לימודים חייב למלא טופס בקשה לחופשת לימודים (מצא באתר הפקולטה למדעי 

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

ה א'  רשאי להגיש בקשה לחופשת לימודים.ירק תלמיד במעמד "מן המין" וסיים חובות ש  

  בכל מחלקה/חטיבה ובלימודים הכלליים. 65על התלמיד לעמוד בממוצע של מיימום 

ולה על שתיים ובקשתו אושרה, רשאי לחזור ללימודים למיד שהגיש בקשה לחופשת לימודים לתקופה שאיה עת

  ללא אישור מיוחד והשים שלמד לפי ההפסקה יחשבו במיין לימודיו לקראת התואר. 

  ודיו הקודמים טעוה אישור מוסדות הפקולטה.מם ההפסקה תעלה על שתיים, תהיה ההכרה בליא

כתב ולא בליו לפות למזכירות הפקולטה עלימודיו במקרים בהם התלמיד מעויין בחופשת לימודים או להפסיק 

  . יאוחר מסוף תקופת השיויים של הסמסטר

  

  א תיתן חופשת לימודים רטרואקטיבית.ל

(ציון  65-למיד מן המיין שסיים שה א' וקיבל ציוים שהממוצע שלו בהם איו מוך מתרשאי לקבל חופשה רק 

  שה לשה). ממעבר 

  

  אקדמיתהפסקת לימודים 

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

  .קלדריות הפסקת הלימודים היא לשתיים

  

 חוק התיישות על לימודים

תלמיד שהפסיק לימודיו למשך יותר מחמש שים חלה התיישות על לימודיו. יחד עם זאת, רשאית המחלקה 

). באם המחלקה מכירה בקורסים או בחלקם בכל מקרה יחויב 2000להכיר בקורסים אותם למד (לא לפי שת 

 הסטודט בקורסי ריעון בכל אחת מהמחלקות בהן למד על פי המפתח הבא: 

                

  ק"ז  4תלמיד החוזר בשה השישית אחרי חמש שות הפסקה יחויב בקורס/י ריעון בהיקף של 

  ק"ז 8תלמיד החוזר בשה השביעית אחרי שש שות הפסקה יחויב בקורס/י ריעון בהיקף של 

  ק"ז 12תלמיד החוזר בשה השמיית אחרי שבע שות הפסקה יחויב בקורס/י ריעון בהיקף של 

  ק"ז 16מיד החוזר בשה התשיעית אחרי שמוה שות הפסקה יחויב בקורס/י ריעון בהיקף של תל

  ק"ז 20תלמיד החוזר בשה העשירית אחרי תשע שות הפסקה, יחוייב בקורס/י ריעון בהיקף של 

  

  ק"ז קורסי ריעון, אלא אם המחלקה תדרוש אחרת. 20-סטודט לא יידרש להשלים מעבר ל

לגופו, על ידי המחלקה   ות הזכות להן דרש סטודט שלמד בארבע חטיבות שוות יקבע, כל מקרהמספר קוד

וועדת ההוראה הפקולטית ובכל מקרה לא יהיה מוך יותר ממספר קודות הריעון הדרשות מסטודט שלמד 

  בשתי מחלקות.

מחלקה לפי שת החוזה של שת הסטודט חוזר לפי תאי הקבלה החדשים במחלקה, לתכית הלימודים החדשה ב

  החזרה שלו ללימודים.

  

  המחלקה איה רשאית לתת החלטות ולהוציא אישורים לסטודטים אלא רק דרך מזכירות הפקולטה.
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  עבר מאויברסיטאות אחרותמ

סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה, יגיש אישור -לימודים על-המבקש להתקבל לשת דלמית

  לימודים רשמי מאותו מוסד, שבו יפורטו לימודיו וציויו. 

ת הקבלה של המחלקות הוגעות ידי וועדו- לימודיו ייקבעו על-הכרה בלימודיו הקודמים, תאי קבלתו ותוכיתה

  במדור רישום כתלמיד בעל רקע אקדמי.בתאי שהתקבל ובדבר, 

ורסים שלמדו לקראת תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר, אשר קיבל אישור מהמועצה להשכלה קוכרו אך ורק י

  .גבוהה

  

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

ק"ז ממוסד אקדמי אחר  80לימודים שלמה ויש לו הכרה של - כות במשך שתז-קודות 40גוריון בגב לפחות 

  בכל מחלקה/חטיבה. בפועל מתוכית הלימודים  1/3על התלמיד ללמוד באויברסיטה מוכר. 

בחישוב הציון הסופי המשוקלל לתואר, אפילו הוכרו  לא יכללוציוים של לימודים מאויברסיטאות אחרות ה

  את התואר.כחלק מהלימודים לקר

  

  גוריון בגב-מעבר ממכללות בחסות אויברסיטת בן

  , אלא אם ילמד באויברסיטת בגב גוריון- מאויברסיטת בן .B.A –תלמיד לא יהיה זכאי לקבל התואר הראשון 

ק"ז מהמכללה. יוכלו להתקבל  80קודות זכות במשך שת לימודים שלמה ויש לו הכרה של  40גוריון בגב -בן

 ק"ז במכללה ובהם כל קורסי החובה של 80רק אותם תלמידים שהשלימו בגב גוריון - ללימודים באויברסיטת בן

יברסיטה. הציוים של לימודי המכללות מלימודי המחלקה באו 1/3 לפחותב' . על התלמידים ללמוד -שים א' ו

  בציון הסופי המשוקלל לתואר. יכללוגוריון בגב -בחסות אויברסיטת בן

ע"י המחלקות יחוייב  ק"ז והוכרו לו הק"ז אקדמית 80-תלמיד שלמד במכללה בחסות אקדמית של אב"ג מעבר ל

  בשכ"ל עבור שת לימודים מלאה.

  

   אקדמי ויתור

  (ביטול אקדמי)

(הביטול מתבצע על ידי פיה  עד כחודש לפי תום הסמסטרתן לבטל קורס/ים אחרי תום תקופת השיויים בקס י

). חשוב לציין כי חיוב הקס עשה על ידי מדור חשבוות סטודטים ,אל מזכירות הפקולטה ע"ג טופס מתאים

  "ויתור אקדמי" על קורס/ים איו מביא לשיוי בהיקף תשלום שכר הלימוד בסמסטר הרלווטי. 

איו זכאי לגשת לבחיה גם אם הקורס שביקש לבטל מופיע  –"ויתור אקדמי"  –סטודט שביטל רישום לקורס 

ם וצע המצטבר ולא יופיע בגיליון הציויבכרטיס הבחן שלו. קורס שבוטל לאחר תקופת השיויים לא ישוקלל בממ

  ).710הסופי לתואר. (בקיוסק המידע הקורס יופיע עם ציון 

  

  תקון לטיפול בסטודטים המשרתים במילואים

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

 לפחות ימים 20 או קורס סמסטריאלי לעניין סמסטר במהלך במצטבר לפחות ימים 10 של מילואים שירות ששירת סטודנט

 עליו ולחזור קורס את לדחות יוכלבקורס,  משיעורים בשל כך ונעדר ,שנתי קורס לעניין הלימודים שנת במהלך במצטבר

  .הבחינה של 'א מועד לפני ימים 10 לפחות למחלקה כך על להודיע עליו .לא נבחן שעדיין בתנאי נוסף תשלום ללא

על הסטודנט להירשם בשנה העוקבת לקורס עליו מעוניין לחזור. בתום תקופת השינויים ימציא למזכירות הפקולטה את 

  אישורי המילואים. הקורס משנה קודמת יימחק והודעה תועבר למדור חשבונות סטודנטים לזיכוי.

  

  והל פיית תלמידים
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תלמידים לרשויות הפקולטה בושאים אקדמיים תיעשה אך ורק בכתב. תלמיד רשאי לפות אל כל רשות פיית 

באותו עיין פעם אחת בלבד. לא תתקבל פיית התלמיד ללא צירוף החלטת הרשות הקודמת. להלן הסדר 

  ההירארכי של הפיות:

-        יה יש קשר לקורס)ימרצה הקורס (במידה ולפ  

  ה מחלקתיתיו"ר ועדת הורא -

 ראש המחלקה -

 ועדת הוראה פקולטית -

  דיקן הפקולטה -

  

  .על הסטודט להשאיר בידו עותק מהמכתב שהגיש חטיבה,/בכל פיה לפקולטה/מחלקה

  
  דרכה וייעוץה

רוכזים בהם ידריכו את התלמידים במהלך הלימודים במחלקה מייעוץ -פי כל סמסטר ימילהמחלקות יקיימו 

מומלץ מאד לסטודטים להגיע  .ותשל המחלק באתרי האיטרטפרסום ימי היעוץ  ובקביעת מערכת שיעוריהם.

  לימי היעוץ.

  

  רישום לקורסים

חלון הזמן להרשמה לקורסים, שהוקצה ע"י הפקולטה, הו אישי ומותאם להתקדמות הסטודט בלימודים. 

בקורסים המיועדים להם ובכך הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה, תאפשר לסטודטים להירשם ולהשתתף 

להשלים את הלימודים לתואר במועד. שימוש בחלון הזמן שלא בהתאם לייעודו המקורי ולא לצרכים האישיים, 

  מהווה עבירת משמעת. סטודטים שימצאו כי יצלו לרעה זכות זו, יועמדו לדין משמעתי.

שום לקורסים מתפרסמים באתר הרישום לקורסים מתבצע בכל סמסטר באמצעות האיטרט. מועדי הרי

  האיטרט הפקולטי והמחלקתי (הודעות שלחות בדואר ו/או לכתובות המייל של האויברסיטה בלבד).

שמור עליו עד תום לו לעצמו תדפיס מהמחשבלהפיק התלמיד  חובה על, הרישום לקורסיםבתום תהליך 

  . הסמסטר

 ברשימת השעורים במשך השבועיים הראשוים של הסמסטר.התלמיד רשאי לערוך שיויים  -תקופת שיויים 

   תהליך קליטת השיויים בתוכית הלימודים זהה לתהליך קליטת הקורסים. 

   . לא יאושר רישום לקורסים לאחר תום תקופת השיויים

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

  האיטרט, וישמור אותו עד קבלת כרטיס הבחן בתום סמסטר.

  

 * סטודטים שלא ירשמו לקורסים עד תום תקופת השיויים, יופסקו לימודיהם בגין "אי רישום לקורסים". חידוש

  ר ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית.הלימודים יהיה כרוך בחידוש הרשמה דרך מדור רישום וטעון אישו

  

  ימים באותם ימים ובאותן שעות בקורסי)  תלמיד איו רשאי להירשם לשי קורסים או יותר המתקי1(  ערות:ה     

  אגלית ושפות זרות.        

  

כוותו לשפר ציון. אלא אם , *על אותו מספר מחשב יותר מפעם אחתב) תלמיד איו רשאי ללמוד קורס 2(  **                   

(זאת  בהתאם לתקון של כל מחלקה ומחלקה). במיין הקודות המצטבר ייחשב קורס זה פעם אחת 

  בלבד. (הציון בקורס הלמד האחרון הוא הקובע).

  לעיתים משתה שם הקורס משה לשה אולם הקוד והסילבוס שארים אותו הדבר. –שימו לב     
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  סטודט איו רשאי להירשם לקורסים שאים בתוכית לימודיו אלא אם קיבל אישור  מיוחד ) 3(  

  לכך ממרצה הקורס ובאישור ועדת הוראה מחלקתית.                   

  

  הרישום לקורסי בחירה על בסיס מקום פוי (מס' המקומות בקורס יכולים להיות עד מקסימום  ) 4(

  מספר הכיסאות בכיתה ולא מעבר לכך).   

  

  

שוה  שלוהמחשב שמס' (למרות  בתואר יתן ללמוד פעם אחת בלבד) 900-1-(.... *את הקורס סוגיות בחרות במדע

  לסמסטר). מסמסטר 

חלק מהמחלקות משות את שם הקורס מידי כמה שים אולם לא את תוכו, ייתכן כי תרשמו  – **לתשומת לבכם

אא בדקו את קוד הקורס, מאחר ובמיין הק"ז לתואר מחושב  –לקוד קורס שכבר למדתם אותו בשם אחר 

  הקורס פעם אחת בלבד.

. עם זאת, )יםאו אקדמי כספיים (ובתאי שלסטודט אין חובות קורסים שתיים מועתקים אוטומטית לסמסטר ב'

באחריות הסטודטים לבדוק שאכן כל הקורסים השתיים הועתקו בהצלחה. במידה ולא בוצעה העתקה מוצלחת, 

  על הסטודטים ובאחריותם לתקן את רישומם לקורסים במועדי הרישום ולא יאוחר מתום תקופת השיויים.  

  

  

  ייעוץ והרשמה -ועדי הייעוץ מ

  

  טע"תש –מסטר א' ס

  :ותעודת הוראהראשון מי הרישום לתואר י

  6.9.2018ועד  4.9.2018: ימי הרשמה דרך האיטרט

  פרטים מדויקים והחיות יישלחו לכל הסטודטים בדואר אלקטרוי, לסטודטים חדשים בדואר. 

  

  : ולימודים שלא לתואר שיהרישום לתואר מי י

  .3-4.10.2018+  2-3.9.2018 ימי הרשמה דרך האיטרט:  

  פרטים מדויקים והחיות יישלחו לכל הסטודטים.

  

  : ט"עתשקופת השיויים סמסטר א' ת

(פרטים מדויקים יפורסמו על לוחות  28.10.2018-ועד ה 14.10.2018ראשוים  לתחילת הסמסטר: הבשבועיים 

  המודעות ובאתר האיטרט).

  

   :ט"תשע –מסטר ב' ס

  דרך האיטרט :ימי הרשמה   

  3-5.2.2019תואר שי 

  10.2.2019עד   13.2.2019 ותעודת הוראה תואר ראשון

  הודעות מפורטות ייתו בסמוך לתום סמסטר א'.

  .24.2.19 -  10.03.19בין התאריכים ותקופת השיויים לסמסטר ב' 

  יש לבדוק הפרסומים) –(ייתכו שיויים 

  הלימוד-יקף המערכת ושכרה
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השכלה לכר הלימוד היו זהה לזה שבמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ועשוי להשתות בהתאם להחלטות המועצה ש

  גבוהה ומשרד החיוך. גובה החיובים ייקבע לאחר פרסום מדד יולי של אותה שה.

חוברת תשלח לכלל הלימוד" לכל שה אקדמית. -דרי הרשמה ותשלום שכרסאו חוברת "הוראות והסברים לר

  .גע"תשת הלימודים שודטים על ידי מדור חשבוות סטודטים בצרוף פקס תשלומים לקראת הסט

ק"ז לפחות. חישוב שכר הלימוד ייעשה בכל סמסטר בפרד, לפי  10די להיחשב כתלמיד יש ללמוד בהיקף של כ

  ור לעיל, (על פי חוברת שכ"ל שמפרסמת ע"י מדור חשבוות סטודטים).מהיקף המערכת כא

. שכר הלימוד 10-מקרים מיוחדים ורק על פי אישור מזכירות הפקולטה, אפשר להירשם למספר קודות קטן מב

  במקרים אלה הוא כפי שיקבע על ידי מדור חשבוות סטודטים.

למיד שלא תערכת השעורים, כפי שמופיעה בתדפיס הלימודים היא האסמכתא לתכית הלימודים של התלמיד. מ

שעורים שלא כללו בטופס הלימודים  .וההרשמה במועדים המיועדים לכך, לא ייחשבו לימודיוהשלים את הייעוץ 

  .*המאושר אף הם לא ייחשבו לתלמיד במיין לימודיו

  

שוב שכר הלימוד של התלמיד. (על הסטודט להוציא יתדפיס הלימודים המאושר הוא הבסיס לח  ערה: ה

כל שיוי ולשמור אותם עד לקבלת כרטיס בחן בתום  רישום לקורסים ולאחרהתדפיסי לימודים לאחר 

  הסמסטר).

  תקופת השיויים לא יתן לקלוט רישום /יעוץ / שיוי לאותו הסמסטר.תום לאחר          *

  

  ישוריםא

  ישורים ייתו רק לתלמיד אשר:א

  רשם כחוק לאויברסיטה.  )   א

  ערך רישום לקורסים במועד שקבע לכך.  )   ב

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

  

  ר או המזכירות המוסמכים לכך, כמפורט להלן.וישור הוא בר תוקף רק כאשר הוא יתן על ידי המדא

  אישורים דרך קיוסק המידע לסטודט "הזמת אישורים בתשלום". יתן להזמין 

  

  וגי האישוריםס

לפי התאריך שבו דרוש האישור. מזכירות  פחות שבועייםלל בקשה לאישור חייבת להגיע למזכירות הפקולטה כ

  הפקולטה תעשה את כל המאמצים על מת להפיק את האישורים בהקדם ולפי תום השבועיים.

  את כל האישורים יש להזמין דרך אתר האיטרט.

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws/  

  

  אישור כללי המעיד שהתלמיד רשום ללימודים באויברסיטה בסמסטר/שה הוכחים. - דישור תלמיא    . 1

  א תשלום במהלך הסמסטר. סטודט יכול להפיק לעצמו אישור זה מהאיטרט לל  

  

שקיבל. האישור יכלול את כל  םהמקצועות שהתלמיד למד והציויאישור זה כולל פירוט של  - יליון ציויםג  . 2

א יתן אישור על חלק ל. הלימודים שהשיג בהם ציון סופי מיום תחילת לימודיו ועד מועד הגשת הבקשה

באישור הלימודים יופיעו כל הקורסים . ו על קורס בודד. לא ייתן ציון על חלק של קורסא מהלימודים

  סים.רכולל הכישלוות וחזרות על קו שאליהם רשם התלמיד,

  קורסים בהם יש ציון כשל או קורסים עודפים יוצאו מהשקלול אך ורק בעת סגירת התואר.  
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הם בגוריון בגב, יופיעו בגיליון הציוים רק בקורסים - ימודים מהמכללות אשר בחסות אויברסיטת בןל

  השיג הסטודט ציון עובר והמשתקללים לתואר.

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

רשימת הקורסים המחלקתיים כון ליום ההזמה. בעמוד האחרון של הגיליון מופיע ממוצע כללי של כל 

  הלימודים כון ליום ההזמה.

    

הזמין ליש יש לשלם בעד אישור בעברית ו/או באגלית. לקבל בעברית ו/או באגלית.  ןגיליון ציוים ית           

  דרך האיטרט בקיוסק המידע לסטודט "הזמת אישורים בתשלום". 

  

למיד שהשלים את כל הדרישות לקראת התואר הראשון במחלקות, ת-ישור על זכאות לתואר ראשון א  .   3

י שוקלל בכל אחת מיחידות לימודיו, וציוו הסופ ,רייה)פבחטיבות ובלימודים הכלליים (כולל הכרת הס

  יקבל אישור ממזכירות הפקולטה על זכאותו לתואר. 

  

תלמיד שהשלים את כל הדרישות בתוכית להכשרת מורים, ואשר זכאי  - ישור על זכאות לתעודת הוראהא  .   4

  אר ראשון, יקבל אישור על זכאות לתעודת הוראה. ולת

גוריון, או באויברסיטה אחרת, חייב -בפקולטות אחרות באויברסיטת בןתלמיד שסיים תואר ראשון           

  חידה להכשרת מורים.ילמסור העתק תעודת הבוגר למזכירות ה

  

  

  בלת תעודותק

  . *2019ביוי מועקות בטקס הבוגרים שייערך ותעודות ההוראה  B.A -עודות ה ת

  

ידי פייה אישית או בכתב -התעודות לאחר הטקס עלוגרים שבצר מהם ליטול חלק בטקס, יוכלו לקבל את ב

  למדור מעקב.

  ת לספריה ולמדור חשבוות סטודטים.ובלת התעודות מותית במילוי החובק

  

יגיע למזכירות הפקולטה לאחר תאריך זה,  תלמידים ששקלול ציויהם 31.12.2018- שימת הבוגרים סגרת בר  *       

  . תלמיד שלא קיבל אישור על זכאות לתואר ב.א. עד סוף ח"תשעלא ישתתפו בטקס העקת התעודות בשה"ל 

  בפקולטה לבירור מצבו. תלמזכירו יידמלפות  ייבח 8120דצמבר            

  .טהעקת התארים של שה"ל תשע" לא יוכל להיכס לטקס חתשע"תלמיד הלומד בסמסטר א'            

  

  רסי הצטייות ותעודות הערכהפ

ובתאי שיעמדו בתאים ועל פי  חע"תשרסי הצטייות ותעודות הערכה יועקו לתלמידים על הישגיהם בשה"ל פ

  הקריטריוים המאושרים מידי שה על ידי הועדה המרכזת.

למצטייים" בסעיף פרסי לימוד לתלמידים "פרסים כל הפרטים מצאים בפרק של המזכירות האקדמית 

  .חעבור הישגים בשה"ל תשע" -מצטייים

ולא משה באיזה תכית  חלחישוב הפרסים כסים כל הקורסים והציוים אותם למד התלמיד בשה"ל תשע"

  לימודים.
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  וח המודעותל

גבי לוחות -אחרות, מתפרסמות עלהודעות בדבר מועדי בחיות, שיויים במערכת השעות והודעות שוטפות ה

  קולטה ולוחות המודעות של המחלקות ובאתר האיטרט של הפקולטה.המודעות של הפ

  

  

  הבות- עימויות ואי-ל מת למוע איע

  שה לך הרגל ע

להתעדכן באופן שוטף בתיבת הדואר האלקטרוי 

  ) BGUשלך (

להתעדכן בהודעות המתפרסמות באתר הפקולטה 

  והמחלקות

  להתבון בלוחות המודעותו

  

בחוברת זאת, בכל ושא ושאלה לא ברורים, בכל בעיה שאתה תקל בה, העלולה  הכל עיין שאין עליו מעב

פה בהקדם למזכירות מחלקתך, אשר תעשה כמיטב יכולתה לעזור לך או  -להפריע למהלך לימודיך הסדיר 

ידי - להדריך אותך ולהפותך לרשות המתאימה והמוסמכת לטיפול בעיך. במקרה שהבעיה לא פתרה על

  פה אל מזכירות הפקולטה.   -מחלקה ה מזכירות

  

  

  ימי המחלקות, המסלולים והקורסיםס

  כל מחלקה, מסלול, חטיבה וקורס סימן מחשב.ל

  ספרות. 3ימן המחלקה או המסלול הוא מספר בן ס

מחלקה או הספרות, כאשר (משמאל לימין) שלוש הספרות הראשוות מצייות את  5-8- ימן הקורס מורכב מס

  142        המסלול לדוגמא: במחלקה לכלכלה כל הקורסים מתחילים בספרות      

  

  ספרה הרביעית (משמאל לימין) מציית את רמת הקורס (לתואר ראשון או שי)ה

  142-1  ורסים לתואר ראשון ק

  142-2                                                                ורסים לתואר שי ק
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  מקראל המסלול

  )121 (סימן מחשב

 

  מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להקות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך יצול 

בזמן החדש. המסלול  מקיף של הפרשות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר

במקרא בכיווי התמחות שוים  למקרא רואה מתפקידו להעיק לתלמידיו כלים למחקר עצמאי

  וכלים דידקטיים להוראת המקרא.

  

  יםהלימודמבה 

o ית דומחלקתית- תכ 

o  יתמחלקה ראשיתתוכ 

o חטיבת לימודים מורחבת  

  

  ק"ז) 54(  דו מחלקתי –לימודיםהתכית 

  שה א'  

  קורסי חובה

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

 2  2 2 'ב

מסע בעקבות הוסח 
המקורי של הת"ך 

לביקורת וסח 
 המקרא

121-1-1011 

 121-1-1051 הדרכה ביבליוגרפית 2  2 2 'ב

 ב'- 'א

2  

 

2  

 

 

2  

 

מבוא לעברית *
 (מתחילים)מקראית 

ייתן במחלקה 
 ללשון עברית

2  2   2  
מבוא לעברית *

מקראית 
  (מתקדמים)

ייתן במחלקה 
  ללשון עברית

  4   4  4  ב' - א'
טקסט מקראי *
  )היסטוריוגרפיה(

  

  ב' - א'

2  

  

2  

2  

  

2  

 

2  

  

2  

מי כתב את הת"ך? 
תהליכי התהוות 

  התורה

מי כתב את הת"ך? 
תהליכים בהתהוות 

  ספרות המקרא

121-1-1551  

  

121-1-2791  
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  משתים משה לשה. *ושאי קורסי טקסט מקראי

 4לא ייתן בשת תשע"ט. הסטודטים יילמדו קורס חובה של  "מבוא לעברית מקראית"**הקורס 

  ."פבשת הלימודים תש "לעברית מקראית" הקורס מבואשה ב וישלימו את קורסי ק"ז מ

 תאי מעבר

"מסע בעקבות  לפחות בקורס "מי כתב את הת"ך" ובקורס: 65על הסטודט/ית להשיג ציון של   . 1
 הוסח המקורי של הת"ך".

 בכל הקורסים.  65על הסטודט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  . 2

  

  ק"ז 16:  בשה א' ותסה"כ ק"ז דרש

  

 לשה ב': תאי מעבר

  בכל הקורסים. 65לעמוד בממוצע של לפחות  ית/על הסטודט

  

  שה  ב'

  קורסי חובה

 סמסטר
סה"כ 
 קודות

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

  ב'- א'
2  

2  

2  

2  
 4  

פרשות המקרא 
  לדורותיה

121-1-1521  

121-1-1522  

 2 2  2 

*ארמית מקראית 
או שפה עתיקה 

 אחרת

ארמית: 
ייתן 

במחלקה 
 ללשון

 2 2  2 
קריאה במאמרי 

 מופת

יפורסם 
 בהמשך

  ב'- א'
2  

  

2  

  
 

2  

  

תולדות עם 
 ישראל

מהתגבשותו ועד 
סופה של ממלכת 

 ישראל

  

121-1-1061  

  

  2   2  2  ב'- א'

תולדות עם 
ישראל מסופה 

של ממלכת 
ישראל ועד 

  התקופה הפרסית

121-1-1251  

**טקסט מקראי   2   4  4  ב'- א'   
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  (בואה)  2

  

), ק"ז 8או  4ק"ז), יווית קלאסית ( 8או  *4יתן להמיר לימודי ארמית מקראית באכדית (

  ק"ז). לימודי שפות אלו לא ייפתחו בכל שה. 8או  4ק"ז), מצרית ( 4אוגריתית (

  *ושאי קורסי טקסט מקראי משתים משה לשה.*

  

 ק"ז 16  :בשה ב' ותסה"כ ק"ז דרש

  

  :לשה ג' תאי מעבר

לפחות בקורס "מי כתב את הת"ך" ובקורס: "מסע בעקבות  65להשיג ציון של   על הסטודט/ית . 1
 הוסח המקורי של הת"ך".

 בכל הקורסים.  65על הסטודט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  . 2

 

  שה ג'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

 2 2  2 
*טקסט מקראי 

 (חוק)
 

 2  2   2  
*טקסט מקראי 

(חוכמה או 
  שירה)

 

  2  2   2  
ספרות הבית 

  השי
יפורסם 
  בהמשך

  כתובות עבריות  2   2  2  
יפורסם 
  בהמשך

  2  2   2  
המקרא על רקע 

  העולם העתיק
יפורסם 
  בהמשך

    סמיר  4   4  4  

  

  *ושאי קורסי טקסט מקראי משתים משה לשה.

 

  ק"ז 14 :בשה ג' ותסה"כ ק"ז דרש
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  :ללמוד במהלך שלוש שות לימודי התואר הראשון ות/דרשים ות/הסטודטים ,כמו כן

 .יםכללת בממוצע הציו הק"ז ואי הה מקה אית בקיאות (חלק א וחלק ב). הבחיציון  בחי

 לפחות בכל אחת מהבחיות. 65עובר 

 ק"ז 10- של כ שיעורי בחירה בהיקף  ק"ז המוקדשגזר ממספר ה מספר שיעורי הבחירה המדויק)

יתן ללמוד שיעורי בחירה מחוץ  . שיעורי הבחירה משתים משה לשה.ללימודי שפה עתיקה)

משה ג יותר ללמוד שיעורי בחירה  לסטודטים/ות למחלקה באישור של וועדת הוראה מחלקתית.

 מתוכית התואר השי באישור וועדת הוראה מחלקתית והמרצה.

  ט חלה חובת השתתפות בסיור אחד בלימודי סיורתיים. על כל סטודמהלך ייערך אחת לש

  . הסיור איו מקה ק"ז.תוארה

  

 תכית הלימודים – מחלקה ראשית ( 80ק"ז)

  שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

 2  2 2 א'

מסע בעקבות 
הוסח המקורי של 

 הת"ך

121-1-1011 

 2  2 2 ב'
הדרכה 

 ביבליוגרפית
121-1-1051 

 ב'- א'

2  

 

2  

 

 

2  

 

*מבוא לעברית 
מקראית 
 (מתחילים)

ייתן 
במחלקה 

 ללשון עברית

2  2   2  
*מבוא לעברית 

מקראית 
  (מתקדמים)

ייתן 
במחלקה 

  ללשון עברית

  4   4  4  ב'- א'
**טקסט מקראי 
  (היסטוריוגרפיה)

  

  ב' - א'

2  

  

2  

2  

  

2  

 

2  

  

2  

מי כתב את הת"ך? 
תהליכי התהוות 

  התורה

מי כתב את הת"ך? 
תהליכים בהתהוות 

  ספרות המקרא

121-1-1551  

  

121-1-2791  

  

  

  *ושאי קורסי טקסט מקראי משתים משה לשה.
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 4לא ייתן בשת תשע"ט. הסטודטים יילמדו קורס חובה של  "מבוא לעברית מקראית"**הקורס 

  בשת הלימודים תשע"י. "לעברית מקראית" הקורס מבואשה ב וישלימו את קורסי ק"ז מ

  

  ק"ז 16 :בשה א' ותסה"כ ק"ז דרש

  

 תאי מעבר

לפחות בקורס "מי כתב את הת"ך" ובקורס: "מסע בעקבות  65להשיג ציון של   על הסטודט/ית . 3
 הוסח המקורי של הת"ך".

 בכל הקורסים.  65על הסטודט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  . 4

  שה  ב'

  קורסי חובה

 סמסטר
סה"כ 
 קודות

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

  ב'- א'
2  

2  

2  

2  
 4  

המקרא פרשות 
  לדורותיה

121-1-1521  

121-1-1522  

 2 2  2 

*ארמית מקראית 
או שפה עתיקה 

 אחרת

ייתן 
במחלקה 

 ללשון

 2 2  2 
קריאה במאמרי 

 מופת

יפורסם 
 בהמשך

  ב'- א'
2  

  

2  

  
 

2  

  

תולדות עם 
 ישראל

מהתגבשותו ועד 
סופה של ממלכת 

 ישראל

  

121-1-1061  

  

  2   2  2  ב'- א'

תולדות עם 
ישראל מסופה 

ממלכת של 
ישראל ועד 

  התקופה הפרסית

121-1-1251  

   4  4  ב'- א'

2  

2  

**טקסט מקראי 
  (בואה)

  

  

ק"ז),  8או  4ק"ז), יווית קלאסית ( 8או  *4יתן להמיר לימודי ארמית מקראית באכדית (

  ק"ז). לימודי שפות אלו לא ייפתחו בכל שה. 8או  4ק"ז), מצרית ( 4אוגריתית (

  טקסט מקראי משתים משה לשה.ושאי קורסי **
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  ק"ז 61: בשה ב' ותסה"כ ק"ז דרש

  

  תאי מעבר:

 בכל הקורסים. 65לעמוד בממוצע של לפחות  ית/על הסטודט

  

  שה ג'

  קורסי חובה + סמירים

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

 2 2  2 
*טקסט מקראי 

 (חוק)
 

 2  2   2  
*טקסט מקראי 

(חוכמה או 
  שירה)

 

  2  2   2  
ספרות הבית 

  השי
יפורסם 
  בהמשך

  כתובות עבריות  2   2  2  
יפורסם 
  בהמשך

  2  2   2  
המקרא על רקע 

  העולם העתיק
יפורסם 
  בהמשך

    סמיר  4   4  4  

  

  
    סמיר  4   4  4

  

  *ושאי קורסי טקסט מקראי משתים משה לשה.

  

  ק"ז 81 :בשה ג' ותסה"כ ק"ז דרש

   

  :ללמוד במהלך לימודי התואר הראשון ות/דרשים ות/הסטודטים ,כמו כן

 .יםכללת בממוצע הציו הק"ז ואי הה מקה אית בקיאות (חלק א וחלק ב). הבחיבחי 

  ק"ז 30- של כשיעורי בחירה בהיקף  ק"ז המוקדשגזר ממספר ה מספר שיעורי הבחירה המדויק)

יתן ללמוד שיעורי בחירה מחוץ  שיעורי הבחירה משתים משה לשה.. ללימודי שפה עתיקה)
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לסטודטים/ות משה ג יותר ללמוד שיעורי בחירה  למחלקה באישור של וועדת הוראה מחלקתית.

  מתוכית התואר השי באישור וועדת הוראה מחלקתית והמרצה.

  טלימודי סיורתיים. על כל סטודמהלך חלה חובת השתתפות בסיור אחד ב ית/ייערך אחת לש

 . הסיור איו מקה ק"ז.תוארה

  

  ק"ז) 28חטיבה ( –תכית הלימודים 

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

 2  2 2 א'

מסע בעקבות 
הוסח המקורי של 

 הת"ך

121-1-1011 

  4   4  4  ב'- א'
מקראי *טקסט 

  (היסטוריוגרפיה)
  

  ב' - א'

2  

  

2  

2  

  

2  

 

2  

  

2  

מי כתב את הת"ך? 
תהליכי התהוות 

  התורה

מי כתב את הת"ך? 
תהליכים בהתהוות 

  ספרות המקרא

121-1-1551  

  

121-1-2791  

  

  ק"ז 01:  בשה א' ותסה"כ ק"ז דרש

  *ושא קורס טקסט מקראי משתים משה לשה.

 תאי מעבר

לפחות בקורס "מי כתב את הת"ך" ובקורס: "מסע בעקבות  65להשיג ציון של   על הסטודט/ית . 1
 הוסח המקורי של הת"ך".

 בכל הקורסים.  65על הסטודט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  . 2

  

  שה  ב'

  קורסי חובה

 סמסטר
סה"כ 
 קודות

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

  ב'- א'
2  

  

2  

  
 

2  

  

תולדות עם 
 ישראל

מהתגבשותו ועד 
סופה של ממלכת 

 ישראל

121-1-1061  
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  2   2  2  ב'- א'

תולדות עם 
ישראל מסופה 

של ממלכת 
ישראל ועד 

  התקופה הפרסית

121-1-1251  

   4  4  ב'- א'

2  

2  

טקסט מקראי *
  (בואה)

  

  

  *ושאי קורסי טקסט מקראי משתים משה לשה.

  

ק"ז] וגם שירה/  2חוק [ אוק"ז] בשה ב'  4טקסט מקראי בואה [סטודטים דרשים ללמוד *

   ק"ז] בשה ג'. 2חכמה [

  

  ק"ז 4או  ק"ז 8: בשה ב' ותסה"כ ק"ז דרש

  

  תאי מעבר:

 בכל הקורסים. 65לעמוד בממוצע של לפחות  ית/על הסטודט

  שה ג'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  2  2   2  
המקרא על רקע 

  העולם העתיק
יפורסם 
  בהמשך

  

 

2 2  2 
*טקסט מקראי 

 (חוק)
 

  2  2   2  
*טקסט מקראי 

(חוכמה או 
  שירה)

 

  

  *ושאי קורסי טקסט מקראי משתים משה לשה.

"ז] ק 2]  וגם שירה/ חכמה [ק"ז 2חוק [ אוק"ז] בשה ב'  4טקסט מקראי בואה [סטודטים דרשים ללמוד *

  בשה ג'.

  

  ק"ז  2או  ק"ז 6 :בשה ג' ותסה"כ ק"ז דרש
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  :דרשים ללמוד במהלך לימודי התואר הראשון ות/הסטודטים ,כמו כן

יתן ללמוד שיעורי  ק"ז. שיעורי הבחירה משתים משה לשה. 8שיעורי בחירה בהיקף 

לסטודטים/ות משה ג יותר  בחירה מחוץ למחלקה באישור של וועדת הוראה מחלקתית.

  ללמוד שיעורי בחירה מתוכית התואר השי באישור וועדת הוראה מחלקתית והמרצה.

  

  )147תחומיים (-הלומדים במחלקה ללימודים רב ות/תכית זו מיועדת גם לתלמידים

  

  :הערות כלליות

  

בסיומה של כל יחידת לימודים ייתן ציון. הציוים קבעים על פי הבחיות הערכות בסוף הקורס או  . 1

 בדרך אחרת, לפי קביעת המרצה. 

, לקיים ה/המרצה, לפי שיקול דעתו ת/הציוים בסמיר קבעים על פי עבודת הסמיר. עם זאת, רשאי . 2

 מבחים על החומר הלמד.

האחת בסוף סמסטר א והשייה בסוף סמסטר  – בחיות בקיאותשתי מדי שה ערכות : בחית בקיאות . 3

עובר של  כדי לסיים את התואר דרוש ציון .. רשימת הפרקים והמועדים מתפרסמת במזכירות המחלקהב

  הללו.  הבחיותשתי בכל אחת מ 65

. תלמיד בהתאם לתקון הפקולטה להשתתף בשיעורים לסוגיהם ות/חייבים ות/התלמידים :חובת וכחות . 4

  יורחק מהקורס.שלא יעמוד בדרישות התקון, 

  השקלול הסופי לתואר מחושב כדלהלן: . 5

  ק"ז  Xשיעור = ציון 

 ק"ז  Xסמיר = ציון 

חלה אחריות לבדיקת כוות הזת מערכת השעות בסוף תקופת השיויים וכוות הזת  ית/על הסטודט . 6

  הציוים בסוף כל סמסטר.

  

  

  חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  מסלול לימודים בארכיאולוגיה

  )135(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

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

להקות לתלמידים ידע מקיף בשיטות הדיסציפליה, הבה כללית בהתפתחות הציוויליזציות בעולם 

ותיה בפרט, ולהכשירם לעבודה ארכיאולוגית בשדה, במוזיאוים ובמזרח הקרוב בכלל ובארץ ישראל ושכ

  גוריון בגב מושם דגש על המחקר של מדבריות הגב וסיי. - ובמחקר מדעי. באופן טבעי באויברסיטת בן

 לימודי הארכיאולוגיה כוללים את המדורים הבאים:

 ארכיאולוגיה פרהיסטורית ואתרופולוגית  א. 

  ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכותיה בתקופת המקרא  ב. 

  ביזטית- רומית- הליסטית- קלאסיתארכיאולוגיה   ג. 

  

  מבה הלימודים

o ית דומחלקתית- תכ  

o ית מחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –תכית הלימודים

 שה א'

  קורסי חובה

  

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

 וכתיבה קריאה 2  2 2 'א
 מודרכת

135-1-1751 

מוצא האדם   2   2  2  א'
וראשית התרבות 

  האושית

135-1-1011  

מבוא לפרהיסטוריה  2  2 2 'ב
 של א"י

135-1-1021 

 כיאולוגיה רמבוא לא 2  2 2 א'
וארכיטקטורה 

 קלאסית

135-1-2051 
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 מבוא לארכיאולוגיה 2  2 2 'ב
 וארכיטקטורה

קלאסית של ארץ 
 ישראל

135-1-0054 

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

מהתקופה 
הכלקוליתית ועד 

לסוף תקופת 
 הברוזה התיכוה

135-1-1401 

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

בתקופת הברוזה 
  המאוחרת והברזל

135-1-1411  

טכולוגיה   2   2  2  ב'
וטיפולוגיה של כלי 

  צור

135-1-1361  

  

  ק"ז 18':  בשה אסה"כ קורסים דרשים 

  : תאי מעבר

 לפחות. 65סיום קורסי המבואות בציון   . 1

 לפחות. 65קריאה וכתיבה מודרכת בארכיאולוגיה בציון   . 2

  בכל הקורסים. 65בוסף לכך, על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  . 3

  שה ב'

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

קרמיקה 
 סיתאקל

135-1-3771  

135-1-3781 

קרמיקה קדומה  2 -  2 2 'א
מתקופת 
הברוזה 
 התיכוה

135-1-1071 

קרמיקה קדומה   2    2  2  ב'
   מתקופת הברזל

135-1-1431  

שיטות מדעיות   2  -   2  2  
  בארכיאולוגיה

135-1-3181*  

  *מתקיים פעם בשתיים. 

  ק"ז כל קורס. 4ללמוד את שי חלקי קורסי הקרמיקה בהיקף של  מחויבסטודט במסלול דו מחלקתי 
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  ק"ז 22:  סה"כ קורסי בחירה הדרשים בשה ב'

  בכל הקורסים של אותה שה.  65ציון ממוצע מיימלי של : תאי מעבר

  שה ג'

  קורסי חובה+ סמירים

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

* סמיר      
באחד 

 המדורים

 

  שפה זרה שיה 

כל . מצרית, אכדית, יווית, או לטיית–גרמית או צרפתית  או שפה עתיקה  –שפת מחקר מודרית 

ק"ז. קודות הזכות עבור  8 של בלימוד שפה זרה בהיקף יםסטודטים בתוכית דו מחלקתית מחויב

חצי מקודות הזכות יחשבו  אוק"ז)  8במסגרת הלימודים הכלליים (כולם לימודים אלו ייחשבו 

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

  

 .טה א', ב' או ג',  על פי בחירת הסטודיתן ללמוד לימודי שפה בש 

  במסגרת הלימודים הכלליים מומלץ שהתלמיד ישמע את השיעור:

-121-1 ישראל תולדות ישראל בתקופת המקרא. (מספרי הקורסים- למתמחים בארכיאולוגיה של ארץ . 1

 בסמסטר ב') 121-1-1251בסמסטר א',  1061

מומלץ להתייעץ עם המרצים במדור הקלאסי, כדי לבחור את  –למתמחים בארכיאולוגיה קלאסית  . 2

 הקורסים המתאימים ביותר.

  

 ק"ז 8בהיקף של שפה עתיקה (אכדית, מצרית או יווית) ילמדו  תלמידים הבוחרים להשתתף בלימודי

ויהיו פטורים מלימוד שפה מחקר מודרית. בחירת השפה בהתאם למגמה ההתמחות: אכדית או מצרית 

  .ית לבוחרים בארכיאולוגיה קלאסיתישראל וסוריה, יוו- לבוחרים בארכיאולוגיה של ארץ

  ק"ז 16 סה"כ קורסי בחירה הדרשים בשה ג': 

  

  ק"ז) 80מחלקה ראשית  ( –תכית הלימודים

  קיימים שי מסלולים:

 . מסלול ארכיאולוגיה ולימודים מורחבים.1

המסלול מעיק הכשרה מורחבת בושאים הרלווטיים במיוחד ליהול  - . מסלול "ארכיאולוג מוסמך"2

כארכיאולוגים פעילים. חשוב לציין כי רשות חפירה, לתלמידים אשר מעוייים עם סיום לימודיהם לשמש 

העתיקות, הגוף הממוה מטעם המדיה על שמירת עתיקות הארץ ובמסגרת זאת גם על רישוי חפירות, 
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קבעה כי עמידה בתכית הכשרה מורחבת (מסלול "ארכיאולוג מוסמך") תעיק קדימות בקבלת רישיון 

 חפירה.

מסלול "ארכיאולוג מוסמך", יקבלו בוסף לתעודת התואר התלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי 

הראשון, מסמך מטעם המחלקה בו יצוין כי התלמיד/ה סיים/ה בהצלחה את הדרישות למסלול 

  "ארכיאולוג מוסמך".

הקבלה למסלול תתבצע בשה ב' על סמך המלצת מהל החפירה הלימודית שערכה בקיץ הקודם לכך 

  לקה)(יש למלא טופס במזכירות המח

  ק"ז 80 -מסלול ארכיאולוגיה ולימודים מורחבים . 1

  שה א'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

וכתיבה קריאה  2  2 2 'א
 מודרכת

135-1-1751 

טכולוגיה  2  2 2 'ב
וטיפולוגיה של כלי 

 צור

135-1-1361 

מוצא האדם  2  2 2 'א
התרבות וראשית 

 האושית

135-1-1011 

מבוא לפרהיסטוריה  2  2 2 'ב
 של א"י

135-1-1021 

  לארכיאולוגיה מבוא 2  2 2 א'
 וארכיטקטורה

 קלאסית

135-1-2051 

 לארכיאולוגיה מבוא 2  2 2 'ב

 וארכיטקטורה

 ארץ של קלאסית

 ישראל

135-1-0054 

  א'

  

  

2  

  

  

2  

 

 2  

  

 

מבוא לארכיאולוגיה 

א"י וסוריה    של

מהתקופה 

הכלקוליתית ועד 

לסוף תקופת 

135-1-1401  
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  הברוזה התיכוה  

מבוא לארכיאולוגיה   2   2  2  ב'

א"י וסוריה    של

בתקופת הברוזה 

  המאוחרת והברזל

135-1-1411  

 ה א' בשלושת המדוריםשיעורי מבוא הם חובה בש 

  וספים בלימודי מווגרפיות (קורסים היתים במסגרת המחלקה) ק"ז 8סטודט יוכל להשלים 

  ק"ז 24 סה"כ קורסים דרשים בשה א': 

  

   תאי מעבר:

 לפחות. 65סיום קורסי המבואות בציון   . 1

 לפחות. 65קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  . 2

 בכל הקורסים. 65בוסף לכך, על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  . 3

  

  שה  ב'

  ורסי חובהק

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

קרמיקה 
 סיתאקל

135-1-3771  

135-1-3781 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'א
מתקופת 
הברוזה 
  התיכוה

135-1-1071 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'ב
   מתקופת הברזל

135-1-1431 

מדעיות שיטות   2   2  2  
  בארכיאולוגיה

135-1-3181*  

  *מתקיים פעם בשתיים. 

  

  ק"ז. 30בהיקף   סה"כ קורסים דרשים בשה ב':

 

  .בכל הקורסים של אותה שה 65ציון ממוצע מיימלי של  :תאי מעבר

  



41 

 

  שה ג'

  סמירים

  

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

בחרים ושאים 
בארכיאולוגיה 

 - קלאסית
  ביזטית

135-1-2261  

135-1-2271 

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

בעיות בחרות 
בארכיאולוגיה 

 וסוריה של א"י

135-1-3581  

135-1-3591 

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

בעיות 
 בפרהיסטוריה

135-1-2071  

135-1-2081 

  

  ק"ז 26:  סה"כ קורסים דרשים בשה ג'

  

  :הערות

  ) מן המדורים. 2על התלמידים להשתתף בשה ג' בסמירים של שיים (  .א

ק"ז הרשומות  14יתן באישור מיוחד של אחראי המחלקה על לימודי התואר הראשון, ללמוד   .ב

  "כמווגרפיה בארכיאולוגיה", כחטיבה במחלקה אחרת.

 בוסף: חייביםק"ז)  80סטודטים הבוחרים במסלול המורחב בארכיאולוגיה (  .ג

ללמוד במהלך התואר קורסים בושאים הקשורים בתרבות חומרית/מחקרים אליטיים בהיקף של  - 1ג

ק"ז. קורסים לדוגמה: ומיסמטיקה, זכוכית, פיסול, אתרופולוגיה פיזית, ארכיאוזאולוגיה,  4-8

ל, אלו עם חברי סגבוטיקה, גיאוארכיאולוגיה, מיקרומורפולוגיה וכו'. חובה להתייעץ בעיין קורסים 

  במחלקה.

ק"ז קרמיקה  4ק"ז קרמיקה מקראית,  4ק"ז כלי צור,  2ללמוד את כל קורסי הטיפולוגיה (  - 2ג

  קלאסית)

  סטודטים שמתמחים במדור ארכיאולוגיה קלאסית, מחויבים ללמוד את קורס ומיסמטיקה. - 3ג

  זרה  לימודי שפה

, לרבות בתוכית " ארכיאולוג מוסמך", מחויב תמחלקה ראשיכל תלמיד ארכיאולוגיה  במסלול 

במסגרת כולם קודות הזכות עבור לימודים אלו ייחשבו . ק"ז 8 של זרה בהיקףבלימוד שפה 



42 

 

 4חצי מקודות הזכות יחשבו במסגרת מחלקה לארכיאולוגיה ( אוק"ז)  8הלימודים הכלליים (

  ק"ז). 4ק"ז) וחצי במסגרת הלימודים הכלליים (

  השפה הצרפתיתילמדו את  הפרהיסטורי מדורב המתעייים סטודטים  .1

ושכותיה בתקופת - ישראל- בארכיאולוגיה של ארץ - המתעייים במדור המקראי סטודטים   .2

  יבחרו באחת האפשרויות הבאות: - המקרא

  מצרית או אכדית - א. שפה עתיקה   

  צרפתית או גרמית - שפה מודרית  ב.   

  יבחרו באחת האפשרויות הבאות: -  בארכיאולוגיה קלאסיתעייים במדור הקלאסי המת סטודטים  .3

  יווית או לטיית - א. שפה עתיקה    

  צרפתית או גרמית - ב. שפה מודרית   

  . כל בקשה ללמוד שפה שאיה מופיעה ברשימה מחויבת אישור של ראש מסלול.4
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 מסלול "ארכיאולוג מוסמך" . 2

  קורסי חובה

  

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

וכתיבה קריאה  2  2 2 'א
 מודרכת

135-1-1751 

טכולוגיה  2  2 2 'ב
וטיפולוגיה של כלי 

 צור

135-1-1361 

מוצא האדם  2  2 2 'א
וראשית התרבות 

 האושית

135-1-1011 

מבוא לפרהיסטוריה  2  2 2 'ב
 של א"י

135-1-1021 

  לארכיאולוגיה מבוא 2  2 2 א'
 וארכיטקטורה

 קלאסית

135-1-2051 

 לארכיאולוגיה מבוא 2  2 2 'ב
 וארכיטקטורה

 ארץ של קלאסית
 ישראל

135-1-0054 

  א'

  

 

2  

  

 

2  

  

 

 2  

  

 

מבוא לארכיאולוגיה 
א"י וסוריה    של

מהתקופה 
הכלקוליתית ועד 

לסוף תקופת 
 הברוזה התיכוה

135-1-1401  

  

 

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

בתקופת הברוזה 
  המאוחרת והברזל

135-1-1411  

  

  

  ק"ז וספים בלימודי מווגרפיות (קורסים היתים במסגרת המחלקה) 8סטודט יוכל להשלים 

 ה א' בשלושת המדוריםשיעורי המבוא הם חובה לש 

  

  ק"ז 24 סה"כ קורסים דרשים בשה א': 
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   תאי מעבר:

 .65סיום קורסי המבואות בציון   . 1

 .65קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  . 2

 בכל הקורסים. 65בוסף לכך, על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  . 3

 

  שה  ב' 

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 קודות

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

  2 ב'

2 

2  

2 

 2  

2 

קרמיקה 

 סיתאקל

135-1-3771  

135-1-3781 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'א

מתקופת 

הברוזה 

 התיכוה

135-1-1071 

קרמיקה קדומה  2  2 2 'ב
   מתקופת הברזל

135-1-1431 

  *135-1-3181  שיטות מדעיות  2   2  2  א'

*ארכיאולוגיה   2   2  2  א'

 –של השדה 

יהול שטחי 

  1חפירה 

135-1-0041  

  

*סקר   2   2  2  א'

  ארכיאולוגי

135-1-3661  

*שימושי מחשב   2   2  2  

  ◌ׂ GIS - וממ"ג 

135-1-0047  

  

  א' +ב'

2  

2  

2  

2  

 2  

2  

ארכיאולוגיה של 

השדה שיטות 

חפירה, כתיבת 

דו"ח מדעי 

135-1-0201  

135-1-0211  



45 

 

  ועיבוד מדעי.

 תייםחובה במסלול ארכיאולוג מוסמך, ומתקיימים אחת לש  

  יט מחויב ללמוד שיעורי קרמיקה חלק א' וב' בשהמדוריםהסטוד 

 " יהול שטחי חפירה" –ארכיאולוגיה של השדה ם ארבעה שבועות של עבודת שדה בחפירותהי 

המחלקה בתפקידים בעלי אחריות יהולית. פעמיים שבועיים יהול ריבועי/ שטחי חפיפה. אין מחקרי 

השדה פוטרים מהשתתפות בחפירה הלימודית של ארבעת השבועות החלה על כל התלמידים, ז"א, 

 סטודט במסלול "ארכיאולוג מוסמך" מחויב בשמוה שבועות חפירה.

  ה ב' אויתן ללמוד בש "את הקורסים "סקר ארכיאולוגי", "שימושי מחשב וממ"ג, ו"שיטות חפירה

 ג', בהתאם למוצע בתכית המחלקתית של אותה השה. יתן פעם בשתיים.

 ושאים הקשורים בתרבותתלמידי המסלול "ארכיאולוג מוסמך" מחויבים לקחת קו רסים 

 ק"ז לפחות. 6חומרית/מחקרים אליטיים בהיקף של 

  תן בתשע"ט סמסטר א'. - שיטות מדעיותתיים. יימתקיים פעם בש* 

  ק"ז 30:  סה"כ קורסים דרשים בשה ב'

 

  .בכל הקורסים של אותה שה 65ציון ממוצע מיימלי של  תאי מעבר:

  שה ג'

  סמיריםקורסי חובה+ 

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

בחרים ושאים 
בארכיאולוגיה 

 - קלאסית
 ביזטית

135-1-2261  

135-1-2271 

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

בעיות בחרות 
בארכיאולוגיה 

 של א"י

135-1-3581  

135-1-3591 

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

 2  

2 

 בעיות
 בפרהיסטוריה

135-1-2071  

135-1-2081 

*ארכיאולוגיה   2   2  2  
 –של השדה 

יהול שטחי 
  2חפירה 

135-1-0051  

  

  ק"ז. 26 –מווגרפיות : סה"כ קורסים דרשים בשה ג'



46 

 

o   ית הלימודיםק"ז) 28חטיבה (–תכ  

  מדור ראשי

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

 135-1-1751 קריאה מודרכת 2  2 2 'א

*מוצא האדם   2   2  2  א'
וראשית התרבות 

  האושית

135-1-1011  

מבוא * 2  2 2 'ב
לפרהיסטוריה של 

 א"י

135-1-1021 

 מבוא * 2  2 2 א'
  לארכיאולוגיה
 וארכיטקטורה

 קלאסית

135-1-2051 

 מבוא * 2  2 2 'ב
 לארכיאולוגיה
 וארכיטקטורה

 ארץ של קלאסית
 ישראל

135-1-0054 

  'א

  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

 2  

  

  

  

מבוא *
לארכיאולוגיה 

א"י וסוריה    של
מהתקופה 

הכלקוליתית ועד 
לסוף תקופת 

  הברוזה התיכוה

135-1-1401  

  

  

  

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

בתקופת הברוזה 
  המאוחרת והברזל

135-1-1411  

  * יש ללמוד שי מבואות בלבד 

  

  ק"ז 10:  סה"כ קורסי דרשים בשה א'

   תאי מעבר:

 לפחות. 65סיום קורסי המבואות בציון   . 1

 לפחות. 65קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  . 2

  בכל הקורסים.  65בוסף לכך, על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  . 3
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  שה ב'

סה"כ  סמסטר

 קודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות תרגולשעות  סה"כ שעות

כלי צור/כלי חרס        2  

  חלק א'

  

  

  ק"ז 10סה"כ קורסים דרשים בשה ב':  

  

  בכל הקורסים של אותה שה.  65ציון ממוצע מיימלי של תאי מעבר: 

  שה ג'

  קורסי חובה+ סמירים

סה"כ  סמסטר

 קודות

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

*סמיר היתן      

 באחד המדורים

 

  

  ק"ז 8: סה"כ קורסים דרשים בשה ג'

  ). 147תחומיים (-רבתכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים 

  

לימודי בחירה בושאים קרובים, באישור יועץ  ק"ז 10ק"ז, רשאים ללמוד  28תלמידי החטיבה של  :*הערה

המחלקה ו/או ראש המחלקה: שיעורים במקרא ושפות עתיקות (אכדית, שפות שמיות צפויות ומערביות, 

  מצרית או יווית).

  

  הערות:

חלה חובת השתתפות בקורס  שכותיה בתקופת המקראישראל ו- במדור לארכיאולוגיה של ארץ . 1

  בקרמיקה קדומה.

. סטודטים מחויבים השתתפות בקורסים לקרמיקה קלאסית תלארכיאולוגיה קלאסית חלה חובבמדור  . 2

  ללמוד את קורס ומיסמטיקה.

  חפירהבו בסיורים לימודייםתלמידים הבוחרים בארכיאולוגיה כמחלקה משית חייבים להשתתף  . 3

 ה ימי סיור., דהייו שבועיים חפירה וחמישבמחצית המתכות שקבעה בתקון המחלקה לימודית
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: התלמידים חייבים להשתתף בשיעורים לסוגיהם. תלמיד שעדר משלושה שיעורים וכחות חובת . 4

רצופים או יותר או שיעדר משלושה שיעורים או יותר ללא סיבה מספקת יורחק מהקורס ולא יורשה 

 לגשת לבחיה.

  

  סיורים לימודיים 

 יםחייב ראשית, לרבות במסלול ארכיאולוג מוסמך,ים הלומדים בתוכית דו מחלקתית ובתוכית התלמיד

תלמידים הלומדים בתוכית משית חייבים כמפורט למטה.  במהלך התואר, ימי סיור 10- בלהשתתף 

התלמיד דרש לכתוב דו"ח סיור אשר יימסר למזכירות תוך ימי סיור מתוך המפורט מטה.  5 - להשתתף ב

מורי המסלול.  בדיקת הדו"ח ע"י   רק לאחרבתיק התלמיד שבועיים מתאריך הסיור. ימי הסיור יירשמו 

  חמישי. מיהסיורים ייערכו בדרך כלל בי

  דמי השתתפות לכיסוי חלק מהוצאות הסיורים יפורסמו במועד על לוח המודעות.

  מזרח (יומיים) –סיור צפון   . 1

  מערב (יומיים) –סיור צפון   . 2

  סיור דרום  . 3

  סיור ירושלים והמרכז  . 4

  סיורי חוף  .5

  להשתתף בסיורי צפון ודרום.  חייב התלמיד 

  

  חפירה לימודית 

חייב להשתתף במהלך לימודי התואר הראשון במשך בתוכית דו מחלקתית ובתוכית ראשית כל תלמיד 

קיץ מטעם האויברסיטה. בסיום החפירה,  בחפירה לימודית הערכת מידי (ארבעה שבועות) חודש ימים 

סמסטר ראשון של השה שלאחר עות החפירה, יכתוב התלמיד דו"ח חפירה בהדרכת  ולא יאוחר מסוף

ללימודיו, ולחפור במשך  'סוף שה ב המורה האחראי. על התלמיד לסיים את חובת החפירה הלימודית עד

  . בסמסטר שלפי החפירה יערכו שיעורי הכה לחפירה הלימודית.'שבועיים לפחות בסיום שה א
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  הבחיות ותאי מעברסדר 

   ייים,בסיומה של כל יחידת לימוד ייתן ציון סופי. הציון יקבע על פי ציון בחית סוף הקורס, בחית ב . 1

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

  ציון על חלק של קורס.

  מוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס. לל  חייבמי שכשל בקורס מסוים   . 2

אם חלו שיויים בדרישות הקורס משה לשה חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר. לא 

ייתן לתלמיד לגשת לבחיה בקורס מבלי שהתלמיד השתתף בפועל בקורס זה ומילא את חובותיו כפי 

  ידי המרצה.- שקבעו על

  65אשר ציון המעבר בכל חלק בפרד הוא  משי חלקים עוקביםי המבוא בשה א' מורכבים שיעור  . 3

  לפחות:

  מוצא האדם וראשית התרבות האושית  א. 

 מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל  .ב

  

  מבוא לארכיאולוגיה של א"י וסוריה עד סוף תקופת הברוזה התיכוה  א. 

  ת הברוזה המאוחרת והברזלובתקופמבוא לארכיאולוגיה של א"י וסוריה   ב. 

  

  וארכיטקטורה קלאסית.מבוא לארכיאולוגיה   א. 

  וארכיטקטורה קלאסית של ארץ ישראל.מבוא לארכיאולוגיה   ב. 

שה  ה, לא יורשה להמשיך באות'חלק א –בשיעור מבוא  )65- מתלמיד אשר כשל בבחיה (ציון מוך   .  4

  התלמיד דרש במקרה זה לחזור בשה השייה על שיעור המבוא על שי חלקיו. '.חלק ב - מבוא בשיעור

א'. תלמיד שכשל בקורס מבוא יוכל ללמוד את הקורס בשה שלאחריה. לאחר שכשל פעמיים בקורס  4

  יופסקו לימודיו במחלקה. - המבוא

טעוה אישור ועדת ההוראה של  'ג- 'בקורסים המיועדים לשים ב 'השתתפות תלמידי שה א  .5

  המסלול לארכיאולוגיה.

באחד המדורים אלא אם סיים בהצלחה (ציון  'התלמיד לא יורשה להשתתף בקורסים של שה ב . 6

  ) את קורסי המבוא באותו מדור.65מיימום 

  תלמיד אשר כשל בשלושה קורסים בשת לימודיו השיה לא יוכל להמשיך בלימודי המסלול   .7

  לוגיה.בארכיאו
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עבודות בכתב תימסרה אך ורק באמצעות מזכירות המחלקה. התלמיד יקבל אישור בכתב   .8

  הגשת העבודה.  על תאריך 

העבודה   לאחר מועד זה לא תתקבלבספטמבר בכל שה.  30הוא  סמירתאריך אחרון להגשת עבודות   .9

  לחזור על הקורס. (אפס) והסטודט יידרש 0. הציון לקורס זה יהיה  במזכירות המחלקה

מחובתו של כל סטודט לבדוק בתום כל סמסטר וכל שה שהוזו כל הציוים הרלווטיים לאותה . 10

  שה/סמסטר.

  

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

שיש ברשותם תואר בארכיאולוגיה (ראשון, שי או שלישי) ממוסדות אקדמיים  תלמידיםהתכית מיועדת ל

מוכרים, אך אין בידם תעודת "ארכיאולוג מוסמך" הדרשת כתאי לקבלת עבודות יהול חפירות ברשות 

    העתיקות.

מתפרשת על סמסטרים בשתי שים אקדמיות עוקבות, היא    .איה לתואר ק"ז והיא 14הוא  התכיתהיקף 

ה (קורסים בסמסטר ב' בשה אקדמית ראשוה, חפירה בסוף סמסטר ב' של השה הראשוה, אורכת שאך 

במסגרת החפירה הלימודית של המחלקה, וקורסים בסמסטר א' של השה האקדמית השייה. כלומר התכית 

  וב, ומסתיימת בחודש מרץ בשה שלאחר מכן).מתחילה אחת לשתיים, בחודש מרץ  בקיר

הקבלה לתכית מתבצעת דרך מזכירות המחלקה, לאחר פגישה עם מהל תכית "ארכיאולוג מוסמך", ובכפוף 

   להצגת תעודות המוכיחות  שהמועמד/ת בעל/ת תואר בארכיאולוגיה ממוסדות אקדמיים מוכרים.

  הבאים:ל את הקורסים וכלהתכית תוצע אחת לשתיים, ות

  

  שה ראשוה לתוכית "ארכיאולוג מוסמך" לתלמידים חיצויים (לימודים שלא לתואר)

  סמסטר ב'

  *סקר ארכיאולוגי - ק"ז  2

(למשל  ההתו האחד מן הקורסים הטיפולוגיים היתים במחלקה בש - ממצא העוסק בקורס  - ק"ז  2

  )יו"בומיסמטיקה, כלי זכוכית וכ

קורס זה מתבצע בארבעה בהדרכת מורי המחלקה. יהול שטחי חפירה ( ,של השדה ארכיאולוגיה  - ק"ז  4

  בשדה)רצופים שבועות חפירה 

  

  שה שייה לתוכית "ארכיאולוג מוסמך" לתלמידים חיצויים (לימודים שלא לתואר)

  סמסטר א'

   *GIS –שימושי מחשב וממ"ג    - ק"ז  2

  שיטות חפירה, כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי ,ארכיאולוגיה של השדה - ק"ז  4

  

שימושי  –*הערות: רשמים שלמדו בשים האחרוות את הקורסים: "סקר ארכיאולוגי" ו/או קורס "ממ"ג 

ומעלה, יידרשו ללמוד קורסים אחרים הקשורים להיבטים פרקטיים  85מחשב" ועברו את הקורס/ים בציון 

 באותו היקף ק"ז.וד וחקר ממצאים, של עבודת שדה, עיב
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  המחלקה לספרות עברית
  )122(סימן מחשב 

  

, מצאים מיטב החוקרים, הסופרים, מחלקה לספרות עברית הגדולה בארץבאווירה לימודית תוססת ותומכת, ב

הקולות הספרותית והתרבותית המגוות המשוררים, העורכים והמבקרים. יחדיו הם יוצרים את קשת 

והעדכית ביותר. ההפריה ההדדית המיוחדת במיה בין חוקרים ויוצרים (המהווים את הסגל הקבוע של 

המחלקה, או מתארחים בה לשת לימודים אחת) הפועלים בכפיפה אחת, מעשירה את המחקר ואת ההוראה. 

ותה, באה לידי ביטוי בקורסים חדשים ועדכיים מידי תפיסת הספרות כמייצרת מציאות, ולא רק כמייצגת א

שה, המכשירים מחד חוקרי ספרות, ומאידך קוראי ספרות, שיפתחו מהלכי חשיבה פרשיים רלווטיים 

    לעולמו. 

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

לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית  מכון הקשריםוף הפעולה ההדוק עם והישראלית באמצעות שית

 מכאןמוציאים לאור את כתב העת  מכון הקשרים. המחלקה ומרכז גאון לתרבות יהודי ספרד והלאדיו ועם

ביתן. -בשיתוף עם הוצאת הספרים כרת זמורה מסה קריטיתלספרות עברית ואת סדרת הספרים המחקרית 

למחקר תרבות יהודי ספרד. ייחודם של כתבי איל פריזיטי מוציאים לאור את כתב העת מרכז גאון המחלקה ו

  העת הוא בכך שחברי המערכת שלו הם תלמידי המחקר המצטייים של המחלקה.

   

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

בהוצאות ספרים, סופרי צללים ועורכים, מורים, מחי סדאות לכתיבה אקדמית או לכתיבה לקטורים 

  יצירתית, מרצים בפי קהלים שוים.

  

 בלימודי התואר הראשון במחלקה לספרות עברית יתן לבחור בין שלוש תכיות לימודים:

  

  ק"ז. 80ראשית בהיקף של  תכיתא. 

  ק"ז.  54מחלקתית בהיקף של -ב. תוכית דו

  ק"ז. 28ג. חטיבה בהיקף של 

  ק"ז. 28בכתיבה יצירתית בהיקף של  יתן יהיה ללמוד קורסיםבמסגרת החטיבה 

  

בכל התכיות או שמים דגש על ייצוג רחב של סוגות ספרותיות שוות מכל התקופות (סיפורת, שירה, מחזה 

 זרמים ספרותיים וסגוות שוים, של גישות המחקר השוות הרווחות היום בעולם מסה וכיו"ב), של אסכולות,

(בלי להכפיף את הדעת אל שיטה אחת ואל דרך מחשבה אחת), המהווים "ארגז כלים" מגוון ומשוכלל. 

בקורסים השוים לומדים הסטודטים שלו עקרוות של פרשות וביקורת, ורוכשים כלים ליתוח אסתטי, 

רי ותרבותי כמו לקריאה מהה ומועילה. או פותחים פתח לקולות חדשים, אך מקפידים לשמור על היסטו

מעמדם של הוותיקים; למדים אצלו יחדיו סיפורי האגדה והמדרש של חז"ל, יצירותיהם של יהודה הלוי 

ה מו, ביאליק ויוויהודה אלחריזי, מדלי מוכר ספרים ואתגר קרת, שלום עליכם ומשוררות פלסטייות בות ז

ל וולך, עגון ושמעון אדף, לאה איי ותן זך, סיפורי עדות ישראל השוות, סיפורי עליה והגירה וסיפורם ש

  תושבי דרום הארץ (יהודים ובדואים).
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  )ק"ז 54מחלקתית (-תכית דו

  שה א' 

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 12210208  אורות וצללים בעידן ההשכלה והאורות 2  2 2 'ב

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

12211471 

 

 12211561 משוררים עבריים בעולם מוסלמי 2  2 2 א'

  12211566  קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית    2  2  1  א'

זירים ווכלים: הפים החדשות של אבירים,  2  2 2 ב'

 השירה העברית בספרד הוצרית

12212371 

  12210000  קריאה בטקסטים עבריים מספרד הוצרית    2  2  2  ב'

 2 4 א'+ב'

 

2 

 2 

 

2 

 א+ב מי מפחד משירה

12211491 

  

12212411 

 2 4 א'+ב'

 

2 

 2 

 

2 

 א+ב  איך קוראים סיפור

12211611 

  

12212421 

  4  א'+ב'
2  

2  
 

2  

2  

מהת"ך ועד החסידות: תחות בספרות 

  העברית מהמקרא ועד החסידות א'+ב'

12212401*  

12212861* 

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –קורס חובה סדת קריאה וכתיבה * 

  . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

  שה ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 12212571  מאפלטון ועד יטשה -תורת הספרות  2  2  4  3  
  

 דרידהמאפלטון ועד  -תורת הספרות 2 2    4 3 
  

12212101 

 4 א'+ב'
2 

2 
 

2 

2 

איפה הייו ומה עשיו? היכרות עם גדולי 

 העשריםהספרות של המאה 

12214481 

 

12214491 

  א'

 או ב'
 איך לכתוב עבודת מחקר?   2  2 2

12210130 
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  שה ג'

  קורסי חובה+סמירים

  

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 4 א'+ב'

 

   1 סמיר 4   4

 4 א'+ב'

 

   2 סמיר 4  4

  יר יש לבחור בשיםסמיי מדורים שוים מש.  

  

  שיעורי בחירה

  .ק"ז  12 מחלקתית:  -סה"כ שיעורי בחירה לתכית דו

  

  ק"ז) 80מחלקה ראשית ( – תכיות הלימודים

  לתכית זו יתן להתקבל על סמך ציוי שה א', ובאישור וועדת ההוראה המחלקתית בלבד.  

  יוכלו לבצע שיוי זה על דעת עצמם.תלמידים לא 

  שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

מס'  שם הקורס שעות

 הקורס

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

 

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

 

 12211561 עבריים בעולם מוסלמימשוררים  2  2 2 א'

  12211566  קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית    2  2  1  א'

 2  2 2 ב'
אבירים, זירים ווכלים: הפים החדשות של 

 השירה העברית בספרד הוצרית
12212371 

  12212376  קריאה בטקסטים עבריים מספרד הוצרית    2  2  1  ב'

 א'+ב'

4 

2 

 

2 

 2 

 

2 

 א+ב משירהמי מפחד 

12211491 

  

12212411 

 א'+ב'

4 

2 

 

2 

 2 

 

2 

 א+ב  איך קוראים סיפור?

12211611 

  

12212421 

  4  א'+ב'

2  
2  

 2  
מהת"ך ועד החסידות: תחות בספרות העברית   2

  מהמקרא ועד החסידות א'+ב'

12212401
*  

12212861
* 
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 הלימודים הכללים של הסטודט.פקולטית, הקורס הוא חלק מן  –קורס חובה סדת קריאה וכתיבה * 

  . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

  שה  ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 12212571  מאפלטון ועד יטשה -תורת הספרות  2  2  4  3  
  

 דרידהמאפלטון ועד  -תורת הספרות 2 2    4 3 
  

12212101 

 4 א'+ב'
2 
2 

 2 
איפה הייו ומה עשיו? היכרות עם גדולי  2

 העשרים הספרות של המאה 

12214481 

 
12214491 

או  א' 
 ב'

2 
2  2 

  איך לכתוב עבודת מחקר?  

 

  שה ג'

  סמירים קורסי חובה+

 סמסטר
סה"כ 

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול
 שם הקורס שעות

מס' 

 הקורס

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

 
 

 4  4 4 א'+ב'
 סמיר במדור ימי הבייים א'+ב'

 
 

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

 
 

  

  

  ק"ז) 34(  שיעורי בחירה

משיעורים גם ק"ז  8לבחור  וק"ז משיעורי בחירה, מהם יוכל 32 הםבכל שות לימודי ויצבר יםהתלמיד

: ספרויות זרות, פילוסופיה, לשון עברית, מקרא והיסטוריה מקראית, היסטוריה של עם אחרות במחלקות

  ישראל, מחשבת ישראל. קורסים אלה טעוים אישור היועץ המחלקתי.

   *ייתכו שיויים בתוכית הלימודים. 

   



 

56  

 

   ק"ז) 28(בספרות עברית ה חטיב

זו מוצעת ללימודים במחלקות אחרות ומעוייים להשלים את לימודיהם לתואר במסגרת המחלקה  תוכית

  לספרות עברית. לסטודטים יוצעו מגוון סדאות פרוזה ושירה במקביל ללימודים העיויים.

  

    שה א'

  חובהקורסי 

  

סה"כ  סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  

  

  

 א'+ב'

  

  

  

4 

4 

 

 

4 

  4 

 

 

4 

 

  מי מפחד משירה

  

  

 איך קוראים סיפור

12211491  

12212411  

  או

12211611  

12212421  

 

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –קורס חובה סדת קריאה וכתיבה * 

  . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

  שה ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  א'+ב'

  

  

  א'

  

  

  א'

4  

  

  

2  

  

  

2  

2  

2  

  

  

2  

  

  

2  

 2  

2  

  

  

2  

  

  

2  

: תחות בספרות ועד החסידות מהת"ך

  העברית מהמקרא ועד החסידות 

  

  משוררים עבריים בעולם מוסלמי

  

  

מושגי  –ספרות ותרבות עממית ותיעודית 

  יסוד

12212401*  

12212861*  

  או

  

12211561  

 

  או

12211471  
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  ה ג'ש

  קורסי חובה+סמירים

סה"כ  סמסטר

 קודות

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

  סמיר * 4  4 4 א'+ב'

  

  

  הערות:

 רהתלמיד יבחר קבוצה בו ילמד את הסמי 
  להירשם לסמיר רק בתחום בו למד המבוא.יתן 

  ק"ז בחירה . 16/18ק"ז חובה    12/10ק"ז, מבה:  28סה"כ  

  

  מעבר משה לשהתאי 

 . בכל הקורסים לפחות 65 מיימום מעבר משה לשה מותה בציון משוקלל של .1

 .56הוא  ריםסמיו בחירהשעורי , ציון המעבר ב60הוא  בקורסי חובה ובפרו"סציון מעבר  .2

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

 או ג'. איו מאפשר מעבר לשה ב' קורסי חובהכישלון בשי  .4

באישור מיוחד של ועדת הוראה מחלקתית, '. אחייבת להיעשות במהלך שה  קורסי החובההשלמת  .5

ללא  ריםתלמידים לא יוכלו לעבור לשה ג' ולהשתתף בסמיבשה ב'. אותם יתן יהיה להמשיך וללמוד 

  .קורסי החובההשלמת כל 

  בפרו"ס.כן , וחובההשיעורי בכל  60בציון  השה ג' מותמעבר ל .6

  

  החיות והוראות כלליות

 .)קורסי החובהאין ללמוד יותר משי קורסים למתקדמים אצל אותו מורה. (החייה זו איה חלה על  .1

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

  בלבד. bgu התלמידים להתעדכן בהודעות השלחות לתיבת דואר אלקטרויעל  .3

  סמירים

אחד  –ק"ז) חייבים לבחור בשלושה סמירים  80תלמידים הלומדים ספרות עברית כמחלקה ראשית ( .1

ק"ז) חייבים לבחור בשי סמירים משי  54מחלקתית (-פרות עברית כדומכל מדור. הלומדים ס

 מדורים שוים.

. תלמידים שלא יעמדו בפרו"ס"ל של אותו מדור, וכ החובהבשעור  60ציון השתתפות בסמיר מותית ב .2

  .בחובות אלה לא יוכלו להשתתף בסמיר

בחן מפי - קבע עליהסמיר. (ב) ציון בייים שי ישוקלל משי ציוים: (א) ציון עבודתסמיר בהציון הסופי  .3

 או הגשת רפראט, בהתאם להחלטת המרצה. 

 את העבודה יש להגיש למזכירות המחלקה ולקבל אישור על מסירתה.  .4

בספטמבר של אותה שה בה יתן הסמיר. בקשות לדחיית  30-ה את עבודות הסמיר יש להגיש עד  .5

יתן להגיש למרצה הקורס בצרוף כל המסמכים  של אותה שהבובמבר  30 -המועד הגשת העבודה עד 
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בובמבר של אותה שה בה יתן הסמיר,  30 - להגשת עבודה מעבר דחיית לא תתאפשר . הרלווטים

אלא באישור מיוחד הן של המרצה והן של ועדת ההוראה המחלקתית. אישורים מיוחדים אלה כרוכים 

 שים מתום הקורס.חוד 11בתשלום קס ומוגבלים בזמן עד 

 . בקורס ולא ייתן ציוןלא תתקבל  הוראה של המחלקההללא אישור וועדת ו באיחור ה שתוגשעבוד .6

  

  בלת קודות זכות של היקפי הלימוד השויםט

  
  חטיבה 28  מחלקתי-דו  54  מורחבת 80  

   4  4  4  מי מפחד משירה

  4  4  4  איך קוראים סיפור?

בספרות : תחות ועד החסידות מהת"ך

  העברית מהמקרא ועד החסידות

4  4  4  

 –ספרות ותרבות עממית ותיעודית 

   מושגי יסוד

2 2 2  

איפה הייו ומה עשיו? היכרות עם 

  גדולי הספרות של המאה העשרים

4  4  ===  

  2  2  2  משוררים עבריים בעולם מוסלמי

קריאה בטקסטים עבריים מספרד 

  המוסלמית

1  1  ===  

ווכלים: הפים אבירים, זירים 

החדשות של השירה העברית בספרד 

  הוצרית

2  2  ===  

קריאה בטקסטים עבריים מספרד 

  הוצרית

1  1  ===  

  ===  3  3  מאפלטון עד יטשה -תורת הספרות

  ===  3  3  דרידהמאפלטון עד  -תורת הספרות

אורות וצללים בעידן ההשכלה 

  והאורות

2  2  ===  

  ===  151תחת  חובה  151חובה תחת   סדרת הרצאות

  

  ===  2  2  "איך לכתוב עבודת מחקר"

  4  8  12  סמירים

  12/10  42  46  סה"כ חובה:

  16/18  12  34  בחירה:

  28  54  80  סה"כ ק"ז לתואר:

  



 

59 

 

  לשון העבריתהמחלקה ל

  )123 (סימן מחשב

 

  מטרת הלימודים

  קות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה. הל

לתת לתלמידים כלים בלשיים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשוות השמיות וללשוות מערביות 

  בות זמו.

  .לשוית (ראו תארים שי ושלישי)להכשיר את התלמידים ללימודים מתקדמים, לרבות מחקר ועריכה 

  

  יםהלימודמבה 

o יתמחלקתית- דו תכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

  ק"ז) 54מחלקתי (-דו – לימודיםהתכית 

 שה א'

  קורסי חובה

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

  2 4 א+ב

  

2 

-  

  

- 

2  

  

2  

*מבוא לדקדוק 
  העברי א'

*מבוא לדקדוק 
 העברי ב'

123-1-2571  

  

123-1-2581 

 123-1-0119 *יסודות התחביר 2 - 2 2  א

 123-1-5001 ערבית בסיסית 2 - 2 2  א

תורת ההגה של  2 - 2 2 א
 העברית החדשה

123-1-1451 

תורת ההגה של לשון   2  -  2  2  ב
  המקרא

123-1-1081  

 123-1-1461 סמטיקה 2 - 2 2 ב

  2 4 א+ב

2 

-  

- 

2  

2 

  יקוד א'

  יקוד ב'

123-1-1011  

123-1-2331 

  2  -  2  2  ב
ערבית לחוקרי 

  עברית
123-1-0109  

  123-1-1311  תולדות הלשון  2  -  2  2  א
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  * בקורסי מבוא לדקדוק העברית ויסודות התחביר יתקיימו בחיות פטור בשבוע הראשון ללימודים.

 הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. פקולטית, –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  . 151-1-0008מס' הקורס הוא 

  הקורס יתקיים ביום ראשון או רביעי בשעות אחר הצהריים.

  

  לשה ב' תאי מעבר

 .65עובר הוא הציון ה בסיסית''יקוד' ו'ערבית  קורסים, אך ב56ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

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

  הקדם שלו בהצלחה.- הרשמה לקורס כלשהו מותית בסיום קורס. ג' - בשים ב' ו

  ה בשיעורי שה א'.ומעל 65תאי מעבר וסף לשה ב' הוא ממוצע כללי של 

  

  קורסי חובה וסמירים שה ב'

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

  2 4 ב'+א'

2 

-  

- 

2  

2 

תורת הצורות של 
  לשון המקרא א',ב'

123-1-1131  

123-1-2261 

 123-1-1801  מבוא - לשון חז"ל  2 - 2 2 א'

  2  -  2  2  ב'א'/
תחביר העברית 

  החדשה
123-1-1141  

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

  2    2  2  'א
מבוא לחקר השיח 
  של העברית החדשה

123-1-1071  

 2 -  2  2  א'
*עברית מקראית: 

  טקסט ולשון
 

  

  *בקורס זה ילמדו גם תלמידי המחלקה למקרא.

  אלה:בוסף חייב כל תלמיד להירשם לשיים משלושת קורסי בחירה/חובה 

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

 123-1-1811  צורות –לשון חז"ל  2 - 2 2 ב'

   המשך –חקר השיח  2 - 2 2 'ב

    שפה וחברה  2  -  2  2  ב'

  .65של לפחות ממוצע כללי בכל אחד מקורסי שה ב' ו 56ציון דרש  :לשה ג' תאי מעבר
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  שה ג'

  חובהקורסי 

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

   *ארמית מקראית 2 -  2  2  א'

מבוא לעברית של  2 - 2 2 א'
 ימי הבייים

123-1-1351 

 123-1-0031 **כתיבה מדעית 2 - 2 2 א'

  2 4 +ב'א'

2 

-  

- 

2  

2 

  סמיר א,ב

  הסמיר גם בשה ב'.באישור המרצה וועדת ההוראה יתן ללמוד את 

  בקורס זה ילמדו גם תלמידי המחלקה למקרא.* 

  ** פטור על בסיס הציון בקורס 'הדרכה ביבליוגרפית'

  

בוסף חייב כל תלמיד להירשם לשיים מתוך שלושה קורסי בחירה/חובה שיוצעו מדי שה. הקורס 'עברית 

  ובה האחרים משתים משה לשה.תקית לתלמידי לשון' יוצע כל שה ואילו שי קורסי הבחירה/ח

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

עברית תקית  2 -  2  2  ב'
  לתלמידי לשון

 

  

  

  ק"ז) 80( מחלקה ראשית  – לימודיםהתכית 

ומעלה בציוי  80שור מטעם ועדת ההוראה של המחלקה ומותים בממוצע טעוים אי זוהלימודים בתכית 

  מומלץ מאוד ללמוד במסגרת הזאת.שה א'. 

  מחלקתית)- כית הדו(זהה לת שה א'  

  קורסי חובה

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

  2 4 א+ב

  

2 

-  

  

- 

2  

  

2  

*מבוא לדקדוק 
  העברי א'

לדקדוק  *מבוא
 העברי ב'

123-1-2571  

  

123-1-2581 

 123-1-0119 *יסודות התחביר 2 - 2 2  א

 123-1-5001 ערבית בסיסית 2 - 2 2  א

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

תורת ההגה של לשון   2  -  2  2  ב
  המקרא

123-1-1081  

 123-1-1461 סמטיקה 2 - 2 2 ב

  2 4 א+ב

2 

-  

- 

2  

2 

  יקוד א'

  יקוד ב'

123-1-1011  

123-1-2331 

  2  -  2  2  ב
ערבית לחוקרי 

  עברית
123-1-0109  

  123-1-1311  תולדות הלשון  2  -  2  2  א

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

 

 תאי מעבר לשה ב'

 .65הציון העובר הוא  בסיסית''יקוד' ו'ערבית  קורסים, אך ב56ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

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

  הקדם שלו בהצלחה.- לקורס כלשהו מותית בסיום קורסהרשמה . ג' - בשים ב' ו

  שה  ב'

  קורסי חובה וסמירים

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

  2 4 ב'א'+

2 

-  

- 

2  

2 

תורת הצורות של 
  לשון המקרא א',ב'

123-1-1131  

123-1-2261 

 123-1-1801  מבוא - לשון חז"ל  2 - 2 2 א'

  2  -  2  2  א'/ב'
תחביר העברית 

  החדשה
123-1-1141  

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

  2    2  2  א'
מבוא לחקר השיח 
  של העברית החדשה

123-1-1071  

 2 -  2  2  א'
*עברית מקראית: 

  טקסט ולשון
 

  *בקורס זה ילמדו גם תלמידי המחלקה למקרא.

  משלושת קורסי בחירה/חובה אלה:בוסף חייב כל תלמיד להירשם לשיים 
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 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ קודות סמסטר

 123-1-1811  צורות –לשון חז"ל  2 - 2 2 ב'

   המשך –חקר השיח  2 - 2 2 'ב

    שפה וחברה  2  -  2  2  ב'

  

  ** בתוכית זו, חובה על התלמיד ללמוד את הסמיר הראשון שלו בשה ב'.

ק"ז (רשימה של קורסי הבחירה  22קורסים בהיקף של  ג':- הדרשים בשים ב' ו קורסי בחירהסה"כ 

  מומלץ ללמוד את כל קורסי הבחירה/חובה. מופיעה באתר המחלקה).

 

 תאי מעבר לשה ג'

  .65של לפחות ממוצע כללי ב' ובכל אחד מקורסי שה  56דרש ציון 

  

  שה ג'

  +סמירים קורסי חובה

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

   *ארמית מקראית 2 -  2  2  א'

מבוא לעברית של  2 - 2 2 א'
 ימי הבייים

123-1-1351 

 123-1-0031 **כתיבה מדעית 2 - 2 2 א'

  2 4 +ב'א'

2 

-  

- 

2  

2 

  סמיר א,ב

  גם בשה ב'. באישור המרצה וועדת ההוראה יתן ללמוד את הסמיר

  * בקורס זה ילמדו גם תלמידי המחלקה למקרא.

  ** פטור על בסיס הציון בקורס 'הדרכה ביבליוגרפית'

  

בוסף חייב כל תלמיד להירשם לשיים מתוך שלושה קורסי בחירה/חובה שיוצעו מדי שה. הקורס 'עברית 

  חרים משתים משה לשה.תקית לתלמידי לשון' יוצע כל שה ואילו שי קורסי הבחירה/חובה הא

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

עברית תקית  2 -  2  2  ב'
  לתלמידי לשון

 

  

 ראו סעיף זה בשה ב'. ג':- הדרשים בשים ב' ו קורסי בחירהסה"כ 
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o  יתק"ז) 28(חטיבה –הלימודים תכ  

 שה א'

  קורסי חובה

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

 4 א'+ב'

2  

2 

- 

2  

2 

  יקוד א', ב'
123-1-

1011+2331  

 4 א'+ב'

2  

2 

- 

2  

2 

מבוא לדקדוק 
 העברי א', ב'

123-1-
2571+2581 

  יסודות התחביר 2 - 2 2 א'

   תולדות הלשון 2 - 2 2 א'

 הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט.פקולטית, הקורס  –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

  לשה ב' תאי מעבר

'מבוא לקדקוד בקורסים ו, 65הציון העובר הוא  ''יקוד בקורס, 56ציון עובר בשיעורי המחלקה הוא ככלל 

הרשמה . ג' - אלה הם קורסי קדם לרוב השיעורים בשים ב' ו .75 הציון העובר הואו'יסודות התחביר' העברי' 

  הקדם שלו בהצלחה.- לקורס כלשהו מותית בסיום קורס

  ומעלה בשיעורי שה א'. 65תאי מעבר וסף לשה ב' הוא ממוצע כללי של 

  

  קורסי חובה שה ב'

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

 2 - 2 2 ב'
ה של תורת ההג

 לשון המקרא
123-1-1081 

  2  -  2  2  א'
תורת ההגה של 
  העברית החדשה

123-1-1451  

 2 - 2 2 א'/ב'
תחביר העברית 

 החדשה
123-1-1141 

 123-1-1801 מבוא - לשון חז"ל  2 - 2 2 א'

  123-1-1461  סמטיקה  2  -  2  2  ב'

  הקורסים על תורת ההגה.*בתכית זו יתן ללמוד אחד 

  תאי מעבר לשה ג'

  .65של לפחות בכל אחד מקורסי שה ב' וממוצע כללי  56דרש ציון 
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  שה ג'

  +סמיריםקורסי חובה

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

 4 א'+ ב'

2  

2 

- 

2  

2 

סמיר אחד א', 
 ב'

 

  2  -  2  2  א'/ב'
של מבוא לעברית 
  ימי הבייים

123-1-1351 

  2  -  2  2  א'/ב'
מבוא לחקר 

השיח של 
  העברית החדשה

123-1-1071 

  

  )147תחומיים (-תכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב -
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  כלליות הערות

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

  

  סמירים

בים כות במסגרת מחלקה משיתומחלקתית - בתכית הדו סמיר. עבודות 2כותבים  במסגרת מחלקה ראשית

 בלבד. עבודת סמיר אחת

מועד דחיית לה מתקיים הסמיר.  בקשות בספטמבר בסוף שת הלימודים שב  30- העבודה תוגש לא יאוחר מ

כירות (תקות מפורטות יותר יתן לקבל במזבאוגוסט של אותה שת הלימודים  31לא יידוו לאחר ההגשה 

. זכאים להשתתף בסמירים ובהתאם לתקון הסמירים ייקבעו על ידי המרצה המחלקה). כללי הגשת העבודה

 אין להשתתף בשי סמירים של מרצה אחד או בושא אחד.רק תלמידים שסיימו את כל החובות של שה א'. 

לתלמידי שה ג' או לתלמידים בעלי ציוים גבוהים בתחומים רלווטיים ם יהיו פתוחים רק חלק מהסמירי

  לסמיר.

 

 ותגבורים פטורים

 ושקיבל יםלהשתתף בו תלמיד וים שאים יודעים ערבית. לא יוכלמיועד לתלמיד בסיסיתית 'ערבהשיעור  . 1

  ערבית. אמם- יחידות ומעלה) או ששפת 3ציון עובר בערבית בבחית הבגרות (

את הקודות החסרות בתיאום עם ועדת  ישליםתלמיד שאיו רשאי להשתתף באחד מהקורסים ה"ל  . 2

רשימת שיעורים ממחלקות אחרות שיתן  תפורסםלקראת תחילת שת הלימודים ההוראה המחלקתית. 

  ללמוד במסגרת זו.

'יקוד' (א'+ב'), 'מבוא שיעורי תגבור בקורסי היסוד ב מחויביםאמם איה עברית - א' ששפתתלמידי שה  . 3

 לדקדוק העברי' (א'+ב') ו'יתוח תחבירי' (א'+ב') ללא תוספת תשלום. 

בשיעורי תגבור בסמסטר ב' אם הישגיהם בסמסטר א' יהיו יחויבו אף הם אמם עברית - תלמידים ששפת . 4

ומתבצע מוכים מן הרף שהציבו המרצים בקורסים הידוים. התגבור לתלמידים אלה כרוך בתשלום סמלי 

  מתכות של חוכות אישית (פרטים וספים בדיקאט הסטודטים).ב

  

 חובה לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  המחלקה ללימודי המזרח התיכון

  )124 (סימן מחשב

  מטרת הלימודים

כלכלה, שפות  דת, תרבות, חברה, פוליטיקה,היסטוריה, : המזרח התיכון במגוון היבטיםלהעיק ידע על 

שיטות ו מטרה וספת היא הקיית מיומויות למידהועד ימיו. שביעית - במאה ההאסלאם  מהופעת וספרות,

  חשיבה ביקורתית. וטיפוח ,במדעי התרבות ובמדעי החברה ,מחקר בהיסטוריה

  

  יםהלימודמבה 

o  יתמחלקתית- דותכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

ל סטודט שקיב יחידות לימוד בערבית פטורים מלימודי ערבית בשה א' (קורס יסודות השפה הערבית). 3בעלי 

   .במחלקה מקורסי הבחירה פטור מחויב בהשלמת הק"ז

  

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

 שה א'

  קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ קודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'א
ממוחמד ועד עליית 

האימפריה 
 העות'מאית

124-1-0011 

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם 2 2 4 4 א'

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'ב
 המודרי

124-1-0021 

מבוא לאימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאית

124-1-0041 

  124-1-0051  יסודות השפה הערבית   12  -  12  6  שתי
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 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  הצהריים.הקורס יתקיים ביום ראשון או רביעי בשעות אחר 

  

  תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  שה ב

  קורסי חובה

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

מיומויות  2 - 2 2 א'
 למידה

124-1-1321 

   סמיר- פרו 4 - 4 4 א'

ערבית   4    4  4  א'
  למתקדמים א'

 

ערבית  4  4 4 ב'
 למתקדמים ב'

 

  

בסמסטר א' פרו"ס אחד מבין הפרו"סים שיוגדרו במערכת השעות בשה ב' ** סטודט חייב לבחור 

  כפרו"סים מתודולוגיים, וללמוד בצמוד אליו את הקורס "מיומויות למידה".

  

  שה ב'- *לימודי ערבית

רחב בשפה הערבית ומעוייים לקבל פטור מלימודי ערבית למתקדמים בשה ב' יחויב סטודטים בעלי ידע 

  בבחיה. תיאום ייעשה מול המזכירות.

  

  תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  שה ג'

  סמירים +קורסי חובה

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

קריאת  4 - 4 4 שתי/1/2
 טקסטים

 

  סמיר 4 - 4 4 שתי/1/2

  הדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 
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ג'. יתן לבחור שיעורים מהמחלקה למזה"ת - שיעורי הבחירה במחלקה מיועדים לסטודטים בשים א', ב' ו

  ).ובאישור המזכירות ערבית (לבעלי ידע בשפה הערביתוהחטיבה לשפה ותרבות 

  

פטור מלימודי הערבית (משה א' או ב') מחייב בהשלמת הק"ז  ק"ז קורסי בחירה 10הסטודטים ילמדו 

  ).137) והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (124מקורסי הבחירה של המחלקה למזה"ת (

  'ה אק"ז. 16 –לפטורים מלימודי ערבית ש 

  'ה בק"ז. 24 –לפטורים מלימודי ערבית ש  

  

  דוברי ערבית שפת אם*

סטודטים דוברי ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשה א+ב (מתחילים ומתקדמים) מחויבים 

  ק"ז מקורסי הבחירה במחלקה. 24בהשלמת 

  

 ק"ז) 80מחלקה ראשית  (לימודי המזרח התיכון כ

קבלה למסלול ראשי קבעת בעת קבלה ללימודים באמצעות המחלקה (ולא באמצעות מדור רישום), על   

  הסטודט להגיש טופס מעבר בכתב לועדת הוראה של המחלקה (טופס יתן להוריד באתר המחלקה).

  יתן לעבור למחלקה ראשית גם עד תום שה א' באישור ועדת הוראה.

   

  שה א'

  קורסי חובה

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

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'א
ממוחמד ועד עליית 

האימפריה 
 העות'מאית

124-1-0011 

 124-1-0031 מבוא לדת האסלאם 2 2 4 4 א'

מבוא למזה"ת  2 2 4 4 'ב
 המודרי

124-1-0021 

מבוא לאימפריה  2 2 4 4 ב'
 העות'מאית

124-1-0041 

  124-1-0051  יסודות השפה הערבית   12  -  12  6  ב'

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 
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 תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  

  שה  ב'

  קורסי חובה

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

מיומויות  2 - 2 2 א'
 למידה

124-1-1321 

   פרו"סים** 2 8 - 8 8 שתי/א'/ב'

ערבית   4  -  4  4  א'
  למתקדמים א'

 

ערבית  4 - 4 4 ב'
 למתקדמים ב'

 

  

**הסטודטים רשאים להשלים את לימודי הפרו"ס בשים ב' וג', אולם כל סטודט חייב לבחור בשה ב' 

בסמסטר א' פרו"ס אחד מבין הפרו"סים שיוגדרו במערכת השעות כפרו"סים מתודולוגיים, וללמוד בצמוד 

  אליו את הקורס "מיומויות למידה".

  

 תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56מעבר בכל קורס הוא ציון  תאי 

 שה ג'

  קורסי חובה+ סמירים

  

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

קריאת  4  4 4 שתי/א'/ב'
 טקסטים*

 

  סמירים 2 8  8 8 שתי/א'/ב'

  

  הדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

במחלקה מיועדים לסטודטים בשים א', ב' וג'. יתן לבחור שיעורים מהמחלקה למזה"ת שיעורי הבחירה 

  ).ובאישור המזכירות והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (לבעלי ידע בשפה הערבית

בשיעורי קריאת טקסטים ק"ז. יש אפשרות להמיר חלק מקורסי בחירה  28היקף קורסי הבחירה היו 

  תאימים (דרש אישור ועדת הוראה).מ
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) 124פטור מלימודי הערבית (משה א' או ב') מחייב בהשלמת הק"ז מקורסי הבחירה של המחלקה למזה"ת (

  .ובאישור המזכירות )137והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (

  'ה אק"ז. 34 –לפטורים מלימודי ערבית ש 

  'ה בק"ז. 42 –לפטורים מלימודי ערבית ש  

  

  דוברי ערבית שפת אם*

סטודטים דוברי ערבית שפת אם פטורים מלימודי ערבית בשה א+ב (מתחילים ומתקדמים) מחויבים 

  ק"ז מקורסי הבחירה במחלקה. 24בהשלמת 
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  ק"ז) 28(חטיבה –הלימודים תכית 

  וחטיבה המתמקדת ביהודים ווצרים בחברות מוסלמיות*.מוצעות שתי אפשרויות: חטיבה בדגש כללי 

  בחטיבה אין לימודי השפה הערבית.

  

 שה א'

  קורסי חובה

שעות  סה"כ שעות סה"כ קודות סמסטר
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  124-1-0031 מבוא לדת האסלאם 2 2 4 4 א'

 124-1-0021 מבוא למזה"ת המודרי 2 2 4 4 'ב  

 חמדומבוא למזה"ת ממ 2 2 4 4 ב'
ועד עליית האימפריה 

 העות'מאית

124-1-0011 

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

  תאי מעבר

  לפחות. 65לפחות, ותאי מעבר משה לשה הוא ממוצע ציוים שתי של  56תאי מעבר בכל קורס הוא ציון  

  

  שה ג'

  סמירים +קורסי חובה

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

  סמיר 4   4 שתי/1/2

  

  הדרשים בתואר:   קורסי בחירהסה"כ 

  א, ב, גים שק"ז קורסי בחירה ב 12הסטודטים ילמדו 

  

  חטיבה בדגש על יהודים ווצרים בחברות מוסלמיות

המעוייים בחטיבה בדגש על לימודי יהודים ווצרים בתרבויות האסלאם דרשים לתאם ייעוץ מוקדם 

  במחלקה.

  יש לקחת את קורס הליבה "יהודים ווצרים בתרבויות האסלאם".

  האישי.ב', תקבע בייעוץ - חלוקת הקורסים במהלך השים א' ו
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) ובתאי שעמדו 147ק"ז) מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים ( 28תוכית זו (

  בתאי הקבלה.

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  סטוריה של עם ישראלילה מסלולה

  )125 (סימן מחשב

 

  מטרת הלימודים

המסלול משלב  .את דור החוקרים העתידיעה ההיסטורית הביקורתית ולהכשיר לפתח ולהעמיק את התוד

- לימודים בתחומים של היסטוריה חברתית ואיטלקטואלית של היהודיים וסביבתם התרבותית בארץ

ישראל ובמזרח הקרוב, בארצות הצרות והאסלאם, בפזורה היהודית באירופה, בצפון אפריקה, בצפון 

זיות המעסיקות את אמריקה ועוד. מקום מיוחד מוקדש לדיון בהיבטים היסטוריוגרפים וכן לשאלות המרכ

  קהיליית ההיסטוריוים בדורו.

  הלימודים במסלול מחולקים לשלוש תקופות:

 
  )בית השי, המשה והתלמודהעת העתיקה (ימי ה א. 

  הבייים- ימי  ב. 

  העת החדשה  .ג 

  

  יםהלימודמבה 

o  יתמחלקתית- דותכ 

o ית ראשיתתוכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

  

  ק"ז) 54( מחלקתי- דו –לימודיםהתכית 

 שה א'

  קורסי חובה

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

 125-1-1921 תולדות עם ישראל בתקופת בית שי 2 - 2 2 א'

תולדות עם ישראל בתקופת המשה  2 -  2  2  ב'
  והתלמוד

125-1-1861  

מבוא לספרות בית שי, המשה   2  -  2  2  א'
  והתלמוד

125-1-0087  

תולדות עם ישראל בראשית העת  2 - 2 2 א'
 החדשה

125-1-3161 

 ישראל עם תולדות - ההיסטוריון סדת 2 -  2  2  א'
  החדשה עת בראשית

125-1-3162  

תולדות עם ישראל בימי הבייים  2 -  2  2  א'
  600-1100 משת 

125-1-1151  
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  2  2  'ב

  

תולדות עם ישראל בימי הבייים  2 -
   1100-1500משת 

125-1-1691  

תולדות עם ישראל בעת החדשה  2 -  2  2  ב'
  המאוחרת

125-1-3171  

 עם תולדות -  ההיסטוריון סדת 2 -  2  2  ב'
  המאוחרת החדשה בעת ישראל

125-1-3172  

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית או  4 -    4  א' / ב'
  מזרח התיכון

  

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

    אחר הצהריים.בשעות  רביעיהקורס יתקיים ביום ראשון או 

  

  .ק"ז 22 סה"כ ק"ז בקורסי חובה:

  

 תאי מעבר:

  . הקורסיםבכל  65 לפחות , ועל הסטודט לעמוד בממוצע של56יעמוד על ציון מעבר בכל קורס מבוא 

  

  קורסי בחירה:  -שה  ב'

ק"ז  4ק"ז בתקופה המשית ו , 6ק"ז בתקופה הראשית  .16ק"ז 24הדרשים בתואר:  סה"כ קורסי בחירה

  סטודט).בתקופה השלישית (על פי בחירת ה

  

  סמירים -שה ג'

  .סמירים 2 הדרשים בתואר:סה"כ קורסי סמיר 

  .על פי בחירת הסטודט )ק"ז 4( וסמיר בתקופה המשית ק"ז) 4( בתקופה הראשית סמיר

   סיורים. 2- במהלך התואר הסטודט יחויב ב
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  ק"ז) 80מחלקה ראשית  ( –תכית הלימודים

  שה א'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

 125-1-1921 תולדות עם ישראל בתקופת בית שי 2 - 2 2 א'

תולדות עם ישראל בתקופת המשה  2 - 2 2 ב'
  והתלמוד

125-1-1861 

מבוא לספרות בית שי, המשה   2  -  2  2  א'
  והתלמוד

125-1-0087  

תולדות עם ישראל בראשית העת  2 - 2 2 א'
 החדשה

125-1-3161 

 עם תולדות - ההיסטוריון סדת 2 -  2  2  א'
  החדשה עת בראשית ישראל

125-1-3162  

  125-1-3162 תולדות עם ישראל בתקופת בית שי 2 -  2  2  א'

תולדות עם ישראל בימי הבייים  2 -  2  2  'א
   1100-1500משת 

125-1-1151  

  2  2  ב'

  

תולדות עם ישראל בימי הבייים  2 -
   1100-1500משת 

125-1-1691  

תולדות עם ישראל בעת החדשה  2 -  2  2  ב'
  המאוחרת

125-1-3171  

 עם תולדות -  ההיסטוריון סדת 2 -  2  2  ב'
  המאוחרת החדשה בעת ישראל

125-1-3172  

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית או  4 -    4  א' / ב'
  מזרח התיכון

  

  

 הכללים של הסטודט.פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים  –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

    .16-19או ביום חמישי בשעה  12:00 - 9:00הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 

  

  ק"ז. 22 סה"כ ק"ז בקורסי חובה:

 תאי מעבר:

  בכל הקורסים.  65ממוצע של לפחות ועל הסטודט לעמוד ב, 56ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

  קורסי בחירה:  -שה  ב'
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 8- בתקופה המשית ו 12ק"ז בתקופה הראשית,  26ק"ז,  מתוכם  46סה"כ קורסי בחירה הדרשים בתואר: 

ק"ז (באישור  8בתקופה השלישית. סטודט רשאי ללמוד קורסי בחירה מחוץ למחלקה  בהיקף כולל של 

  וועדת ההוראה) מומלץ קורס בתלמוד או שפה זרה שיה.

  

  סמירים -שה ג'

  סמירים. 3סה"כ קורסי סמיר הדרשים בתואר: 

  ק"ז) על פי בחירת הסטודט.   4ק"ז) וסמיר אחד בתקופה המשית ( 8סמירים בתקופה הראשית ( 2

  ק"ז. 12סה"כ 
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  ק"ז) 28(חטיבה –הלימודים תכית 

  

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

לתקופה חובה בהתאם קורס      8 ב' +' א
 הראשית מבין שלוש התקופות

 

  קורס מבוא בתקופה השייה    2 

  קורס מבוא בתקופת השלישית    2 

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

    .16-19או ביום חמישי בשעה  12:00 - 9:00הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 

  

  .ק"ז 12: סה"כ ק"ז בקורסי חובה

  

 תאי מעבר:

  . הקורסיםבכל  65 לפחות על הסטודט לעמוד בממוצע של, 56עבר בכל קורס מבוא יעמוד על ציון מ

  

  קורסי בחירה:  -שה  ב'

  בתקופה המשית. 4- ופה הראשית ובתק  8ק"ז, 12בחירה הדרשים בתואר:  סה"כ  קורסי

  

  סמירים -שה ג'

  , על פי בחירת הסטודט.אחד בתקופה הראשית סמירה"כ קורסי בחירה הדרשים בתואר: ס

  .)147כית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים (ת

   הלימודים תכיתהערות ל

  'א שה
ק"ז  4את כל קורסי המבוא, וכן קורסים בהיקף של ללמוד סטודט חייב בשה הראשוה ללימודים ה

ק"ז): המחלקה להיסטוריה כללית, ו/או  28 - במחלקות הבאות (למעט סטודט הלומד במסלול משי 

המחלקה המחלקה ללימודי המזרח התיכון (רישום לקורסים אלה ייעשה באישור היועץ האקדמי של 

א. בכל קורסי המבו 65, ועל הסטודט לעמוד בממוצע של 56הרלווטית). ציון מעבר בכל קורס מבוא יעמוד על 

  לפחות. 65מעבר משה לשה דורש ממוצע של 
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  ב' שה 
בשה השייה ידרג הסטודט את תקופות הלימוד לפי בחירתו (ראשית, משית, שלישית), וילמד קורסים 

  ההיקף הדרש בכל תקופה.מתקדמים לפי 

  לפחות.  65מעבר משה לשה דורש ממוצע של 

 

  שה ג'
בשה השלישית ישלים הסטודט את לימוד מכסת הקורסים המתקדמים, וכן ילמד שי קורסים סמיריויים 

בהתאם לדרוג התקופות שבחר. ההשתתפות בקורסי הסמיר מותית בהשלמת לימודי קורסים מתקדמים 

  התקופות לפי ההיקף הכולל הדרש בכל אחת מהן.בכל שלוש 

 

  קורסי בחירה
לו  תלמיד המעויין ללמוד שפה זרה שייה, בוסף לאגלית, יוכל לפות ליועץ ההוראה במסלול כדי שזה יאשר

 4ק"ז. כמו כן אפשר ללמוד במסגרת קורס הבחירה קורס בתלמוד בהיקף של  4את לימודי השפה בהיקף של 

  ק"ז.

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  המחלקה למחשבת ישראל

  )126סימן מחשב (

 

  מטרת הלימודים

ללימוד ולמחקר מדעיים  ותלמידותיה מטרת הלימודים במחלקה למחשבת ישראל היא להכשיר את תלמידיה

וכן להפגיש . והמאגיה היהודית גדה וההלכה, הפילוסופיה הקבלהביצירה היהודית בתחומי הארחבי אופקים 

מיטב המחשבה היהודית לדורותיה. במהלך הלימודים תיתן סקירה רחבה אודות עם  ה/את התלמיד

(כגון: תורת אלוהות, טבע המחשבה היהודית ויילמדו חיבורים העוסקים בושאי יסוד של מחשבת ישראל 

תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קדם  אשרועוד) בעיית הרע, טעמי המצוות , גאולה ,מוסרהעולם והאדם, 

    לימיו.ועד 

  

  יםהלימודמבה 

o יתמחלקתית- דו תכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

  במחלקה ארבעה תחומי לימוד:

זרמים רוחיים בימי בית שי, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית,  - אגדה והלכהמדור 

  מחשבת ההלכה בספרות הרבית לדורותיה, סידור התפילה, תולדות ההלכה ועוד.

 שלהי ימי הבייים, למשל: ספרהמחשבה היהודית מימי  סעדיה גאון ועד  - פילוסופיה יהודית בימי הבייים

- פרשות פילוסופית למקרא, ספרות הפולמוס היהודילוי וספר מורה בוכים לרמב"ם. ה הכוזרי לר' יהודה

  וצרי ועוד.

ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה, תורת הסוד של חסידי אשכז, ספר הזוהר וקבלת האר"י,  - קבלה

  מיסטיקה עכשווית ועוד.מאגיה יהודית, שבתאות, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, החסידות, 

ה ומשה מתקופת העת החדשה המוקדמת, מברוך שפיוזהמחשבה היהודית  - ור הגות יהודית בעת החדשהמד

; המחשבה הלאומית והציוית, המחשבה הדתית המודרית לזרמיה, המחשבה מדלסון וההשכלה ועד היום

   החילוית ועוד.
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  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

 שה א'

  קורסי חובה

 סה"כ סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 -  2 2 א

 הספרות התאית

126.1.1011 

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 -  2 2 ב

  הספרות האמוראית

126.1.1721 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 -  2 2 א

 מושגי יסוד, מקורות ומגמות

126.1.1261 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 -  2 2 ב

 עיוים ברעיוות היסוד

126.1.1581 

יהודית  סופיהמבוא לפילו  2  -   2  2  א

בימה"ב: רב סעדיה גאון ור' 

  יהודה הלוי

126.1.1051  

יהודית  סופיהמבוא לפילו  2  -   2  2  ב

  בימה"ב: הרמב"ם

126.1.1771  

יהודית מבוא לפילוסופיה    2  -   2  2  א

  17-19מודרית: מאות 

126.1.1141  

מבוא לפילוסופיה יהודית   2  -   2  2  ב

  20- מודרית במאה ה

126.1.1651  

מיומויות מחקר במחשבת   2  -   2  2  א/ב

  ישראל

126-1-3501  

  ק"ז 18קורסי חובה:  כסה"

  סה"כ קורסי בחירה הדרשים בתואר:  

  ק"ז 2קורס סמסטריאלי:  1 - שה א'

  ק"ז 16: סמסטריאליים 8או  קורסי בחירה ( שתיים) 4 - שה ב'

  ק"ז. 8רים שתיים: סמי2 ק"ז,  10: קורסי בחירה סמסטריאליים 5 - שה ג'
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 ק"ז) 6( קורסים שלושהלקחת עד  יתן* על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מתוך שלושה מדורים לפחות. 

פילוסופיה כללית,  :הבאות גון קורסים ממחלקותאחרות בושאים הקשורים למחשבת ישראל (כ ממחלקות

).ומקרא , לשון עבריתספרות עברית, היסטוריה של עם ישראל  

בכל הקורסים. 65על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות   

** על התלמיד להשתתף בשי סמירים (יש להגיש עבודה בכל אחד מהם) ממדורים שוים. תאי להשתתפות 

באותו מדור קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמיר ק"ז)  4(בחירה  יקורסשי ו בסמיר: שמיעת מבוא

  ק"ז. 54 - במדור "אגדה והלכה" חייב ללמוד קודם לכן קורס שתי של תלמוד כחלק מ

  סמירים יכולים להיכתב רק במסגרת קורסי המחלקה ולא יכולים להיכתב בקורסים ממחלקות אחרות.

ועמד בתאי ההשתתפות בסמיר: שמיעת קורס מבוא וקורס הערה: יתן לקחת סמיר בשה ב' במידה 

  בחירה מאותו מדור.

  

  ק"ז) 80מחלקה ראשית  ( –תכית הלימודים

  שה א'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 -  2 2 א

 הספרות התאית

126.1.1011 

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 -  2 2 ב

  הספרות האמוראית

126.1.1721 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 -  2 2 א

 מושגי יסוד, מקורות ומגמות

126.1.1261 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 -  2 2 ב

 עיוים ברעיוות היסוד

126.1.1581 

מבוא לפילוסופיה יהודית   2  -   2  2  א

ור' בימה"ב: רב סעדיה גאון 

  יהודה הלוי

126.1.1051  

מבוא לפילוסופיה יהודית   2  -   2  2  ב

  בימה"ב: הרמב"ם

126.1.1771  
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מבוא לפילוסופיה יהודית    2  -   2  2  א

  17-19מודרית: מאות 

126.1.1141  

מבוא לפילוסופיה יהודית   2  -   2  2  ב

  20- מודרית במאה ה

126.1.1651  

מיומויות מחקר במחשבת   2  -   2  2  א/ב

  ישראל

126-1-3501  

  

  סה"כ קורסי בחירה הדרשים בתואר:  

  ק"ז. 2קורס בחירה סמסטריאלי:  1 - שה א'

  ק"ז. 4סמיר שתי:  1ק"ז,  24: קורסי בחירה סמסטריאליים 12קורסי בחירה ( שתיים) או  6 - שה ב'

  .ק"ז 8: סמירים שתיים 2ק"ז  24: קורסי בחירה סמסטריאליים 12קורסי בחירה ( שתיים) או  6 - שה ג'

 

 ק"ז) 8סמסטריאליים ( קורסים 4לקחת עד  יתן* על התלמיד ללמוד קורסי בחירה מכל ארבעת המדורים. 

: ותועץ (כגון קורסים ממחלקות הבאממחלקות אחרות בושאים הקשורים למחשבת ישראל ובאישור הי

  ומקרא לשון עברית, ספרות עברית, פילוסופיה כללית, היסטוריה של עם ישראל

** על התלמיד להשתתף בשלושה סמירים (יש להגיש עבודה בכל אחד מהם) ממדורים שוים. תאי  

להשתתפות בסמיר: שמיעת מבוא וקורס בחירה באותו מדור קודם לכן. תלמיד המבקש להשתתף בסמיר 

  .ק"ז 80 - במדור "אגדה והלכה" חייב ללמוד קודם לכן קורס שתי של תלמוד כחלק מ

סמירים יכולים להיכתב רק במסגרת קורסים מן המחלקה למחשבת ישראל ולא יכולים להיכתב בקורסים 

  ממחלקות אחרות.

  

 תאי מעבר

סטודט יכול להתקבל לתכית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שת לימודיו הראשוה ולאחר שהשיג ממוצע 

לפחות בלימודיו. עליו לשמור על ממוצע ציוים זה לאורך כל תקופת לימודיו עד  80ציוים העומד על 

   בכל הקורסים. 65על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  לסיומם.
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  ק"ז) 28(טיבה ח –הלימודים תכית 

  

 שה א'

  קורסי חובה

  המוצעים: 4מתוך שתיים מבואות  2 יש לבחור

סה"כ  סמסטר

 קודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 -  2 2 א

 הספרות התאית

126.1.1011 

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 -  2 2 ב

 הספרות האמוראית

126.1.1721 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 -  2 2 א

 מושגי יסוד, מקורות ומגמות

126.1.1261 

 עיוים - הסוד והקבלה ותורת 2 -  2 2 ב

 ברעיוות יסוד

126.1.1581 

  126.1.1051  מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב  2  -   2  2  א

  126.1.1771  מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב  2  -   2  2  ב

מבוא לפילוסופיה יהודית   2  -   2  2  א

  17-19מודרית מאות 

126.1.1141  

מבוא לפילוסופיה היהודית בעת   2  -   2  2  ב

  החדשה

126.1.1651  

  

  בכל הקורסים. 65מעבר שה: על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות 

  ק"ז 8סה"כ קורסי חובה: 

  ק"ז 4קורסים סמסטריאליים:  2 –שה א' 

  ק"ז 8סמסטריאליים:  4 או שתיים בחירה קורסי 2 - שה ב'

  ק"ז 4שתי:  סמיר   , 1ק"ז 4בחירה:  קורס 2 -שה ג'
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  סה"כ קורסי בחירה הדרשים בתואר:  

שי מבואות שתיים מתוך הארבעה המוצעים במחלקה וכן ללמוד את קורסי הבחירה על התלמיד ללמוד 

   מתוך שי מדורים לפחות.

על התלמיד להשתתף בסמיר אחד במדור העיקרי שלו. תאי להשתתפות בסמיר: לימוד מבוא וקורס  *

ן. תלמיד המבקש להשתתף בסמיר במדור "אגדה והלכה" חייב ללמוד קודם בחירה באותו מדור קודם לכ

  .ק"ז 28 - לכם קורס שתי של תלמוד כחלק מ

 )147תוכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים (

 במידה והסטודט לא סיים חובותיו בשה א', ישה אפשרות לסיימם בשה ב'. - 

 לעשות "תעודת הוראה" במחשבת ישראל בתאי שיהיו מספיק רשמים.יש גם אפשרות  - 

  לפחות בכל תכית. 65על מת לקבל את התואר, יש להגיע לממוצע של  הערה:

 

  לעיין היטב בתוכית הלימודים המעודכת במחלקה. חובה עליך 
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  להיסטוריה כלליתהמחלקה 

  )127(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

הלימודים במחלקה מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה מימי יוון ורומא ועד ימיו, ובמפגשים של 

תרבויות אלה עם העולם הרחב. מטרת הלימודים היא להקות לתלמידים ידע היסטורי מקיף ולהעיק להם 

חומית ושיתוף פעולה מושגים וכלים מתודיים להבה, יתוח ומחקר היסטוריים. המחלקה מעודדת גישה בין ת

 עם מחלקות אחרות בפקולטה למדעי הרוח והחברה. 

תכית הלימודים מציעה מגוון קורסים ברמות שוות העוסקים בהיבטים פוליטיים, איטלקטואליים, 

בפי התלמידים סוגיות מרכזיות העומדות במוקד  רשתחברתיים ותרבותיים של ההיסטוריה האירופית, ופו

  העכשווי.המחקר ההיסטורי 

  

  יםהלימודמבה 

o יתמחלקתית- דו תכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

 והעת הבייים ימי, העתיקה העת: מדורים בשלושה מתקיימים כללית להיסטוריה במחלקה הלימודים

  .סמירים למדים )השלושה מתוך( מדורים בשי כאשר, החדשה

  

  

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

  

  מבוא  מדור ראשון

  קורסים מתקדמים

  סמיר

  ק"ז 4

  ק"ז 12

  ק"ז 4

  מבוא  מדור שי

  קורסים מתקדמים

  סמיר

  ק"ז 4

  ק"ז 10

  ק"ז 4

  מבוא  מדור שלישי

  קורסים מתקדמים

  ק"ז 4

  ק"ז 8

  ק"ז 2  20- מבוא למאה ה  חובה)( קורסים וספים

  ק"ז 2  מיומויות היסטוריות

  

  שה א'
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  קורסי חובה

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

 12711841 יוון- תחילת תרבות המערב 2  2 2 'א

 12711961 רומא- תחילת תרבות המערב  2  2 2 'ב

 12711081 מבוא לימי הבייים המוקדמים 2  2 2 'א

 12711091 מבוא לימי הבייים המאוחרים 2  2 2 'ב

  12716081  מבוא לעת החדשה המוקדמת  2   2  2  'א

  12716091  מבוא לעת החדשה המאוחרת  2   2  2  'ב

  12710168  מיומות למידה היסטוריות*  2   2  2  'א

  

   .*קורס זה הו הכרחי לסמירים בשה ג'

  להשתתף בהם.והחטיבה במסגרת קורסי המבוא יתקיימו סיורים שחובה על תלמידי המחלקה **

  ללמוד את כל קורסי המבוא בשה א'.יש 

  

  ק"ז 8-6בהיקף  :בשה א'הדרשים  ם מתקדמיםקורסיסה"כ 

  

 65ציון עובר בכל מבוא : תאי מעבר

  

  שה ב'

  

ק"ז במדור  10במדור הראשון, ק"ז  12על הסטודט לצבור הדרשים בשה ב' :  מתקדמים םקורסיסה"כ 

  ק"ז במדור השלישי. 8- השי ו

  

   בקורסים המתקדמים. 65ציון  :מעברתאי 
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  שה ג'

  סמירים +קורסי חובה

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

   סמיר*  2+2  -  2+2  4  א' או ב'

  סמיר 2+2 - 2+2 4 ב'או  א'

  

ק"ז. בכל  8בהיקף של יתן ללמוד סמיר רק לאחר השלמת חובת הקורסים המתקדמים במדור בו למד *

  אחד מהסמירים חלה חובת כתיבת עבודה. הרישום לסמירים יערך באישור יועצי המחלקה בלבד.

  

  ק"ז. 45קורסים המשלימים לסה"כ הדרשים בתואר:   מתקדמים םקורסיסה"כ 

   

  ק"ז) 80( מחלקה ראשית  –לימודיםהתכית 

ממוצע סטודט יכול להתקבל לתכית מחלקה ראשית רק לאחר סיום שת לימודיו הראשוה ולאחר שהשיג 

- התכית מבוססת על התכית הדוובאישור יו"ר ועדת הוראה. לפחות בכל המבואות  85ציוים העומד על 

  ק"ז. 26ק"ז) בתוספת של  54מחלקתית (של 

  

  א כדלקמן:של הלימודים (משה ב') הוהמוצע המבה 

  

  קורסים מתקדמים   מדור ראשון

  *סמיר

  ק"ז 20

  ק"ז 4

  קורסים מתקדמים  מדור שי

  סמיר*

  ק"ז 16

  ק"ז 4

  קורסים מתקדמים  מדור שלישי

  *סמיר

  ק"ז 16

4  

  

   *יתן ללמוד סמיר בכל מדור או שי סמירים במדור ראשון וסמיר אחד במדור שי.
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  שה א'

  קורסי חובה

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

 127.1.1841 יוון- תחילת תרבות המערב 2 - 2 2 'א

 127.1.1961 רומא- תחילת תרבות המערב  2 - 2 2 'ב

 127.1.1081 מבוא לימי הבייים המוקדמים 2 - 2 2 'א

 127.1.1091 מבוא לימי הבייים המאוחרים 2 - 2 2 'ב

  127.1.6081  מבוא לעת החדשה המוקדמת  2 -  2  2  'א

  127.1.6091  מבוא לעת החדשה המאוחרת  2 -  2  2  'ב

  127.1.0168  מיומות למידה היסטוריות*  2   2  2  

  

  . *קורס זה הו הכרחי לסמירים בשה ג'

  

 במסגרת קורסי המבוא יתקיימו סיורים שחובה על תלמידי המחלקה להשתתף בהם 

  

  ק"ז   8-6 בהיקף: מתקדמים הדרשים בשה א'סה"כ קורסים 

  

 תאי מעבר: ציון עובר בכל מבוא 85. 

  

  שה  ב'

  

ק"ז ובמדור השי  20הסטודט לצבור במדור הראשון על :  ם מתקדמים הדרשים בשה ב'קורסיסה"כ 

  ק"ז . 16והשלישי 

  

 תאי מעבר: על הסטודט לעמוד בממוצע של 80 בקורסים. 
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  שה ג'

  

  קורסי חובה +סמירים

  

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

  *סמיר 2+2 - 2+2 4 ב'או  א'

  *סמיר 2+2 - 2+2 4 ב'או  א'

   סמיר  2+2  -  2+2  4  ב'' או א

  

יתן ללמוד סמיר רק לאחר השלמת חובת הקורסים המתקדמים במדור בו . בכל מדור סמיריש ללמוד *  

  ק"ז. הרישום לסמירים יערך באישור יועצי המחלקה בלבד. 12למד בהיקף של 

  מתקדמים הדרשים בשה ג':   םקורסיסה"כ 

  ק"ז מחוץ למחלקה באישור ועדת הוראה. 8ק"ז. יתן ללמוד  80קורסים המשלימים לסה"כ 

  

  ק"ז) 28(חטיבה  –הלימודים תכית 

  לפי הפירוט הבא: הלומדים בתכית זו יבחרו בשיים מתוך שלושת מדורי הלימודים

  מבוא  מדור ראשון

  קורסים מתקדמים

  סמיר

  ק"ז 4

  ק"ז 8

  ק"ז 4

  מבוא  מדור שי

  קורסים מתקדמים

  ק"ז 4

  ק"ז 8

  

  שה א'

  קורסי חובה

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

 12711841 יוון- תחילת תרבות המערב* 2  2 4 'א

 12711961 רומא- תחילת תרבות המערב * 2  2  'ב

מבוא לימי הבייים * 2  2 4 'א
 המוקדמים

12711081 

מבוא לימי הבייים * 2  2  'ב
 המאוחרים

12711091 
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  12716081  מבוא לעת החדשה המוקדמת*  2   2  4  'א

  12716091  מבוא לעת החדשה המאוחרת*  2   2    'ב

  מבואות שתיים בלבד. 2מוד חובה לל*  

  כקורס מתקדם.  * - 20יתן ללמוד את המבוא למאה ה

  

  65ציון  :תאי מעבר

  

  שה ב'

  

  בכל מדור. ק"ז 8קורסים מתקדמים בהיקף של :  בשה ב' ם מתקדמיםקורסיסה"כ 

  

  65 :תאי מעבר

  

  ג'שה 

  +סמירים קורסי חובה

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

  סמיר* 2+2 - 2+2 4 א'+ב'

  

  יילמד באחד המדורים שלמדו.סמיר ה* 

  

  

  )147תכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים (

  

  שפות עתיקות

  ק"ז. 8עתיקה או לטיית בהיקף של יתן ללמוד יווית 

  .בימה"בקורסים מתקדמים בעת העתיקה או ק"ז ייחשבו במקום  4

  ק"ז הותרות יועברו ללימודים כלליים. 4

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  המחלקה לפילוסופיה

  )131 (סימן מחשב

 

  מטרת הלימודים

המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכוות שוות. מטרת 

הלימודים במחלקה כפולה: להציג בפי התלמיד את תורותיהם ומפעלם של גדולי הפילוסופים הקלאסיים 

כדי התמודדות עם בעיות פילוסופיות - יתוח ומחשבה ביקורתית תוך- כליוהמודריים ולפתח אצל התלמיד 

 שוות.

  יםהלימודמבה 

o  יתמחלקתית- דותכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 

  ק"ז) 54( מחלקתי- דו –לימודיםהתכית 

  שה א'

  קורסי חובה

 הקורסמס'  שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ קודות סמסטר

 - מבוא לפילוסופיה   2  2 2 א'
 כללי

131-1-1011 

  - מבוא לפילוסופיה 2  2 2 ב'
 אתיקה

131-1-1501 

קריאה וכתיבה   *2+2 4 4 ב' +א' 
פילוסופית (א+ב 

 שתי)

131-1-1631  

131-1-1641 

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 א'
 עד תאלס - יווית

 אפלטון

131-1-1031  

131-1-2791  

 לפילוסופיה מבוא  2  *1 3  3 ב'
 עד אפלטון - יווית

 האסכולות
  ההליסטיות

131-1-1421  

131-1-2801 

- מבוא ללוגיקה  2  *1 3  3 א'
  תחשיב פסוקים

131-1-1021  

131-1-2091 

 - ללוגיקה מבוא  2  *1 3  3 ב'
    פרדיקטים תחשיב

131-1-1411  

131-1-2101 
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ק"ז) כתחליף  2( 131-1-0050המחלקה עשויה להגדיר את הקורס הסמסטריאלי קריאה מודרכת  *

  לקורס השתי קריאה וכתיבה פילוסופית.

  בתרגילים חובה וכחות* 

  

  תאי מעבר : ציון מעל 56 בכל קורס וממוצע 65 בקורסי חובה שה  א'

  

  שה  ב'

  

  קורסי חובה

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

פילוסופיה החדשה:  2+2  4 4 א'+ב'
 מדקארט עד קאט

 א+ב (שתי)

131-1-1061  

131-1-1071 

פילוסופיה תרגיל ב  *1+1 2 2 א'+ב'
החדשה: מדקארט 

 עד קאט

131-1-1061  

131-1-1071 

**מבוא לתורת   *3    3  3  א'/ב'
  ההכרה

131-1-4041  

 לפילוסופיה מבוא** *3  3 3 א'/ב'
 הלשון של

131-1-1111 

 131-1-2141 לאסתטיקה מבוא** *3  3 3 א'/ב'

**מבוא לפילוסופיה   *3   3  3  א'/ ב'
  מדיית

131-1-1081  

  

  בשיעורים ובתרגילים חובה * וכחות

מתוך ארבעת קורסי המבוא המסומים בשתי כוכביות. היצע קורסי מבואות אלה (מבואות  חור שייםיש לב**

  כלליים) והזמים שלהם משתים משה לשה.

  

 

 תאי מעבר: ציון מעל 56 בכל קורס וממוצע 65 בקורסי חובה שה  ב'
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  שה ג'

  

  קורסי חובה שה ג'

  סמירים.להשתתף בשלושה מחלקה בעל התלמיד  -סמירים

  

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

  סמיר* **    א'/ב'

  סמיר* **    א'/ב'

  כל דחיה ןלא תית –באותה שה   *30.09וכחות חובה בסמירים, הגשת סמירים ב

  היקף הקודות משתים משה לשהוהזמים  ,היצע הסמירים**

  

 

  ק"ז 54להשלמת שיעורי בחירה עד ג':  - הדרשים בשה ב' ו קורסי בחירהסה"כ 
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 תכית הלימודים– מחלקה ראשית ( 80ק"ז)

 קבלה למחלקה ראשית, בסיום שה א' בלבד.

בקורסי חובה במחלקה לפילוסופיה בשה  85תאי קבלה: פיה לוועדת הוראה מחלקתית, ממוצע ציוים מעל 
 א'.

  שה א'  

  קורסי חובה

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

 - מבוא לפילוסופיה   2  2 2 א'
 כללי

131-1-1011 

 - מבוא לפילוסופיה 2  2 2 ב'
 אתיקה

131-1-1501 

קריאה וכתיבה    *2+2  4  4  א'+ב'
פילוסופית (א+ב 

  שתי)

131-1-1631  

131-1-1641  

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 א'
 עד תאלס - יווית

 אפלטון

131-1-1031  

131-1-2791  

 לפילוסופיה מבוא  2  *1 3  3 ב'
 עד אפלטון - יווית

 האסכולות
  ההליסטיות

131-1-1421  

131-1-2801 

- מבוא ללוגיקה  2  *1 3  3 א'
  תחשיב פסוקים

131-1-1021  

131-1-2091 

 - ללוגיקה מבוא  2  *1 3  3 ב'
    פרדיקטים תחשיב

131-1-1411  

131-1-2101 

  

ק"ז) כתחליף  2( 131-1-0050המחלקה עשויה להגדיר את הקורס הסמסטריאלי קריאה מודרכת  *

  לקורס השתי קריאה וכתיבה פילוסופית.

  בתרגילים חובה וכחות* 

 תאי מעבר : ציון מעל 56 בכל קורס וממוצע 65 בקורסי חובה שה  א'
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  שה  ב'

  

  קורסי חובה

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

פילוסופיה החדשה:  2+2  4 4 א'+ב'
 מדקארט עד קאט

 א+ב (שתי)

131-1-1061  

131-1-1071 

פילוסופיה תרגיל ב  *1+1 2 2 א'+ב'
החדשה: מדקארט 

א+ב  עד קאט
 (שתי)

131-1-1062  

131-1-1072 

תורת **מבוא ל  *3    3  3  א'/ב'
   ההכרה

131-1-4041   

 לפילוסופיה מבוא** *3  3 3 א'/ב'
 הלשון של

131-1-1111 

 131-1-2141 לאסתטיקה מבוא** *3  3 3 א'/ב'

**מבוא לפילוסופיה   3   3  3  א'/ ב'
  מדיית

131-1-1081  

  

  בשיעורים ובתרגילים חובה * וכחות

מבואות אלה קורסי מתוך ארבעת קורסי המבוא המסומים בשתי כוכביות. היצע  שלושה**יש לבחור 

  (מבואות כלליים) והזמים שלהם משתים משה לשה.

  

  תאי מעבר: ציון מעל 56 בכל קורס וממוצע 65 בקורסי חובה שה  ב'

  שה ג'

  קורסי חובה שה ג'

  סמירים 3 -על התלמיד במחלקה הראשית להשתתף ב -סמירים

  סמסטר  סה"כ קודות  סה"כ שעות  שעות תרגול  שעות  שם הקורס  מס' קורס

  א'/ב'        **  *סמיר  

  א'/ב'        **  *סמיר  

  א'/ב'        **  *סמיר  

  לא תיתן כל דחייה  - באותה שה *30.09וכחות חובה בסמירים, הגשת סמירים ב 

  היקף הקודות משתים משה לשהו הזמים ,**היצע הסמירים

 

 ק"ז 80להשלמת שיעורי בחירה עד :  ג' ב',הדרשים בשה  קורסי בחירהסה"כ 

  ק"ז) 28( מחלקה משית–תכית הלימודים 
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  שה א'

  קורסי חובה

  בתרגילים חובה וכחות *

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

 - מבוא לפילוסופיה   2  2 2 א'
 כללי

131-1-1011 

 - מבוא לפילוסופיה 2  2 2 ב'
 אתיקה

131-1-1501 

 לפילוסופיה מבוא** 2 *1 3 3 א'
 עד תאלס - יווית

 אפלטון

131-1-1031  

131-1-2791  

 לפילוסופיה מבוא  2  *1 3  3 ב'
 עד אפלטון - יווית

 האסכולות
  ההליסטיות

131-1-1421  

131-1-2801 

- **מבוא ללוגיקה  2  *1 3  3 א'
  תחשיב פסוקים

131-1-1021  

131-1-2091 

 - ללוגיקה מבוא  2  *1 3  3 ב'
    פרדיקטים תחשיב

131-1-1411  

131-1-2101 

  

  בשיעורים ובתרגילים חובה * וכחות

  יש לבחור או מבוא לפילוסופיה יווית (א+ב), או מבוא ללוגיקה (א+ב) **

  

שה  א' חובה בקורסי 65בכל קורס וממוצע  56 מעל ציון:  תאי מעבר   

  שה  ב'

  

  קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות תרגולשעות  סה"כ שעות סה"כ קודות סמסטר

פילוסופיה החדשה:  2+2  4 4 א'+ב'
 מדקארט עד קאט

 א+ב (שתי)

131-1-1061  

131-1-1071 

פילוסופיה תרגיל ב  *1+1 2 2 א'+ב'
החדשה: מדקארט 

 עד קאט

131-1-1061  

131-1-1071 

לתורת **מבוא   *3    3  3  א'/ב'
  ההכרה

131-1-4041  

 לפילוסופיה מבוא** *3  3 3 א'/ב'
 הלשון של

131-1-1111 



 

98 

 

 131-1-2141 לאסתטיקה מבוא** *3  3 3 א'/ב'

**מבוא לפילוסופיה   *3   3  3  א'/ב'
  מדיית

131-1-1081  

  

  בתרגילים חובה וכחות *

יש לבחור אחד מתוך קורסי המבוא המסומים בשתי כוכביות. היצע קורסי מבוא אלה (מבואות כלליים) **

  משתים משה לשה.והזמים שלהם 

 

  תאי מעבר: ציון מעל 56 בכל קורס וממוצע 65 בקורסי חובה שה  ב'

  שה ג'

  

  סמיר אחד .להשתתף ב משיתמחלקה בעל התלמיד  -סמירים

  

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

  סמיר* **    א'/ב'

  כל דחיה ןלא תית –באותה שה   *30.09וכחות חובה בסמירים, הגשת סמירים ב

  משתים משה לשה היקף הקודותוהזמים  ם,היצע הסמירי**

 

  ק"ז 28להשלמת שיעורי בחירה עד ג':  - הדרשים בשה ב' ו קורסי בחירהסה"כ 

 

  

  )147תחומיים ( תכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב

  

  הערות:

ועדת הוראה מחלקתית תכיר רק בקורסים מהמחלקה לפילוסופיה, או קורסים שהוכרו על ידי המחלקה 

ת) לפילוסופיה באותה שה וכן קורס מתחילים בשפה זרה וספת לאגלית (לטיית, יווית, גרמית, או צרפתי

  בלבד.

  

  ראשוןחובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר 
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  המחלקה לספרויות זרות ובלשות

  )132(סימן מחשב  

 

  מטרת הלימודים

ו/או בבלשות. הלימודים במחלקה, בשי  בספרות אגלית ידע רחב ומעמיק הקייתמטרת הלימודים היא 

ת או ואו בלשאגלית ספרות  תלתלמיד יתת האפשרות לבחור במגמ 1התחומים, מתקיימים בשפה האגלית.

 . שולבבמסלול מ

מתמקדים בטקסטים שכתבו בשפה האגלית, בעיקר ספרות בריטית וספרות  הלימודים במגמת הספרות

אמריקאית. מטרת הלימודים היא לפתח הכרות מעמיקה עם תולדות הספרות האגלית לדורותיה ולהקות 

תחומיים - ןלסטודטים גישות שוות ליתוח והבת הטקסט הספרותי. הלימודים מדגישים את הקשרים הבי

בין חקר הספרות לבין תחומי ידע אחרים, ומתחקים אחר קודות ההשקה בין לימודי הספרות ובין לימודי 

 היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, פוליטיקה, אתרופולוגיה, לימודי מגדר, לימודים פוסטקולויאליים,

כתבה בשפה האגלית, הלימודים לימודי תרבות ולימודים קוגיטיביים. במקביל להתמקדות בספרות ש

בוחים את יחסי הגומלין בין מסורות ספרותיות שוות, את תהליכי הייצור של טקסטים ספרותיים והפצתם, 

  ואת הזיקה המורכבת בין הספרות לבין היבטים אחרים של היצירה האושית.

משפטים ומביים . למרות שכולו משתמשים בשפה, יוצרים הבלשות היא מדע העוסק בחקר השפה

משפטים שאחרים אומרים, או יודעים מעט מאד על הדרך בה השפה פועלת. איך יכולות תודות באוויר או 

שרבוטים על גבי הייר להביע רעיוות, מחשבות, רגשות? הבלשות המודרית מקבלת את טעתו של דקארט 

שי, ורואה את חקר השפה כאמצעי שהשפה היא הסימן המובהק ביותר להימצאותה של מחשבה במוח האו

מטרת לימודי הבלשות היא להקות לסטודט ידע בתחום הבלשות התיאורטית והמיושמת להבת החשיבה. 

יסציפליריים כגון דבושאים הבאים: תחביר, סמטיקה, פוולוגיה, בלשות מיושמת, ותחומים איטר

 ות חישובית.בלשות ובלש , -וירורכישת לשון, פסיכוליגויסטיקה

  

  מבה הלימודים

o  ית חד מחלקתיתית המשלבת לימודי  –תכגלית ספרותתכות אובלש 

o ית דוגלית בספרות – מחלקתית- תכות אאו בלש  

o  ית מחלקה ראשיתגלית בספרות –תכות אאו בלש 

o גלית בספרות – חטיבת לימודים מורחבתות אאו בלש  

  

                                                           

הפטור יעודכן בתאי  תלמיד הלומד במחלקה בכל תכיות הלימודים המוצעות, פטור מלימודי האגלית הדרשים באויברסיטה.  . 1
 . כל חובותיו לתואר במחלקהשהתלמיד סיים את 
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 ק"ז) 108חד מחלקתי ( –תכית הלימודים 

ק"ז בכל מגמה, אך קיימת  54ובבלשות (החלוקה היא לפי אגלית ק"ז בספרות  108מחלקתית - תכית חד

תכית זו מומלצת למי ששי התחומים המוצעים  .2ן המגמות, לפי אישור המחלקה)יגם אפשרות ליחס שוה ב

  במחלקה מעייים אותו ומעויין לפתח יכולת לשוית גבוהה באגלית.

  

  חד מחלקתי –שה א' 

  קורסי חובה

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

  132.1.0217   תרופיסלמבוא  4 0 4 4 א' + ב'
132.1.0227 

  132.1.0337  מבוא לדרמה  2  0  2  2  ב'

  132.1.0197  מבוא לשירה  2  0  2  2  'ב

שורשי המסורת   2  0  2  2  א'
  הספרותית המערבית

132.1.1011  

מבוא לבלשות   4  2  6  4  א'
  ותחביר

132.1.1411  

  132.1.0321  מבוא לפוולוגיה  2  1  3  2  ב'

  132.1.2301  מבוא לסמטיקה  2  1  3  2  ב'

סדת קריאה   2  -  2  2  ב'
  בבלשות

132.1.0322  

  132.1.1051  סדת כתיבה אקדמית 4 - 4  4  א' + ב'
132.1.1741 

  

    :א' קורסי בחירה הדרשים בשה

  ק"ז 2-4בהיקף  אגלית בספרותקורסי בחירה 

  ק"ז  2-6קורסי בחירה בבלשות בהיקף 

    

                                                           
ק"ז   -28ק"ז בספרות אגלית ו 80ק"ז בספרות אגלית; או   -28ק"ז בבלשות ו 80יש שתי אפשרויות ליחס שוה בין המגמות:  2

הלימודים המובאים להלן, - כיותבבלשות. בשי המקרים, דרישות הקורסים ותאי המעבר בכל מגמה יהיו בהתאם לתיאורי ת
  או בבלשות.  אגלית ק"ז) בספרות 28חטיבה (כק"ז) או  80כמחלקה ראשית (
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 תאי מעבר משה א' לשה ב'

  .חובהה קורסיאחד מכל בלפחות  70קבלת ציון בלשות: 

  לפחות בכל אחד משאר קורסי החובה. 70ספרות אגלית: ציון "עובר" בסדא לכתיבה אקדמית וציון 

  

  שה  ב'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

סקירת הספרות  4 -  4 4 א'
 Iהאגלית 

132.1.2351 

סקירת הספרות  4 -  4  4 ב'
  IIהאגלית

132.1.1361 

סקירת הספרות  4 -  4 4 ב'
 האמריקאית

132.1.1391 

תיאוריה  4 4 8 6 א' + ב'
 ספרותית

132.1.3161  
132.1.3171 

  תחביר א' 4 2 6 4 א'
 

132.1.2091  
 

  132.1.2101  תחביר ב'  4  2  6  4  ב'

  סמטיקה א' 4 2 6 4 א'
  

132.1.2751  
 

  132.1.2758  סמטיקה ב'  4  2  6  4  ב'

  

  

  ק"ז קורסי בחירה):  4(סה"כ   קורסי בחירה הדרשים בשה ב'

  ק"ז 2-4בהיקף  אגלית בספרותקורס בחירה 

  ק"ז 4קורסי בחירה בבלשות בהיקף 

 

 תאי מעבר משה ב' לשה ג'

של שה ב' לא יוכל לעבור לשה ג' ואיו רשאי  אשר לא השלים את קורסי החובה תלמיד

 להשתתף  בסמירים.
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  שה ג'

  קורסי חובה וסמירים

  

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

   3 סמירים 3-2 8-12 - 8-12 8-12 

סקירת הספרות   2  -  2  2 
  20 - של המאה ה

 

  

  :קורסי בחירה הדרשים בשה ג' 

  ק"ז 8-14בהיקף  אגלית בספרותבחירה  יקורס

  ק"ז 10-14קורסי בחירה בבלשות בהיקף 

  

  הערות: 

  .סמירים בשה ג'קורסי בחירה מתקדמים  ולמסוימים משמשים תאי קדם ל בחירה קורסי . 1

מצטייים המעוייים להמשיך לתואר שי במסלול לבלשות חישובית יוכלו, באישור  ועדת  תלמידים . 2

 הוראה, ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב על חשבון קורסי בחירה שה ג'.

ורס ק"ז של קורס בשפה זרה ברמת מתקדמים על חשבון קורסי הבחירה בבלשות. ק 4יתן ללמוד עד  . 3

 למתחילים לא יוכר לתואר.

  
  

                                                           
, בלשות וספרות אגלית, וישקף את המגמותשתי יחס בין מחלקתית ייקבע ע"פ ה- מספר הסמירים בתכית החד3

- לעיל). במלים אחרות, סטודטית הלומדת תכית חד 2דרישות תכיות הלימודים כפי שהן מפורטות להלן (ראו גם הערה 

ק"ז כ"א), תכתוב סמיר אחד בספרות אגלית וסמיר אחד  54מחלקתית המחולקת שווה בשווה בין שתי המגמות (

ק"ז) וסמיר  80שוה בין שתי המגמות, הסטודטית תכתוב שי סמירים במגמה הראשית ( בבלשות. במקרה של יחס

  .ק"ז) 28אחד במגמה המשית (
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  תכיות בספרויות זרות

  ק"ז) 54בספרות אגלית ( מחלקת-דו –תכית הלימודים 

 שה א'

  קורסי חובה

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

  132.1.0217   תרופיסלמבוא  4 0 4 4 א' + ב'
132.1.0227 

  132.1.0337  לדרמהמבוא   2  0  2  2  ב'

  132.1.0197  מבוא לשירה  2  0  2  2  'ב

שורשי המסורת   2  0  2  2  א'
הספרותית 
  המערבית

132.1.1011  

ת כתיבה סד 4 - 4 4 א' +ב'
 אקדמית

132.1.1051  
132.1.1741 

  

  סה"כ קורסי בחירה הדרשים בשה א':  

  ק"ז 2-4בחירה בספרות אגלית בהיקף  יקורס

  

 תאי מעבר משה א' לשה ב'

  לפחות בכל אחד משאר קורסי החובה. 70ציון "עובר" בסדה לכתיבה אקדמית וציון 

  מחלקתי בספרות אגלית-דו –שה ב' 

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

ת הספרות סקיר 4 - 4 4 א'

 I האגלית 

132.1.2351 

הספרות  תסקיר 4 - 4 4 ב'

 II האגלית 

132.1.2361 

סקירת הספרות  4 - 4 4 ב'
 האמריקאית

132.1.1391 

תיאוריה  4 4 8  6 א'+ב'
  ספרותית

132.1.3161  
132.1.2371 

  

  קורסי בחירה הדרשים בשה ב':  

  ק"ז 2-4בחירה בהיקף  יקורס
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  משה ב' לשה ג' תאי מעבר

 להשתתף  בסמירים. א יוכל לעבור לשה ג' ואיו רשאיב' ל של שה אשר לא השלים את קורסי החובה תלמיד

  

  בספרות אגלית מחלקתי-דו –שה ג' 

  סמירים

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

  סמיר 4 - 4 4 

סקירת הספרות   2  -  2  2 
  20 - של המאה ה

 

  

  קורסי בחירה הדרשים בשה ג':  

  ק"ז 8-14קורסי בחירה בהיקף 

  

  ק"ז) 80מחלקה ראשית בספרות אגלית ( –תכית הלימודים 

  ' שה א  

  קורסי חובה

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

  132.1.1301   תרופיסלמבוא  4 0 4 4 א' + ב'
132.1.1061 

  132.1.1731  מבוא לדרמה  2  0  2  2  ב'

  132.1.0197  מבוא לשירה  2  0  2  2  'ב

שורשי המסורת   2  0  2  2  א'
הספרותית 
  המערבית

132.1.1011  

ת כתיבה סד 4 - 4 4 א'+ ב'
 אקדמית

132.1.1051  
132.1.1741 

  

    :קורסי בחירה הדרשים בשה א' 

  ק"ז 6-10קורסי בחירה בספרות אגלית בהיקף 

 תאי מעבר משה א' לשה ב'

  לפחות בכל אחד משאר קורסי החובה. 70בסדה לכתיבה אקדמית וציון ציון "עובר" 
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  בספרות אגליתראשית  מחלקה –שה  ב' 

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

ת הספרות סקיר 4 -  4 4 א'

 Iהאגלית 

132.1.2351 

ת הספרות סקיר 4 -  4 4 ב'

 II האגלית 

132.1.2361 

סקירת הספרות  4 -  4 4  ב'
  האמריקאית

132.1.1391 

תיאוריה  4 4 8 6 א'+ ב'
  ספרותית

132.1.3161  
132.1.3171 

  

  קורסי בחירה הדרשים בשה ב': 

   ק"ז. 16-18בספרות אגלית בהיקף קורסי בחירה 

 תאי מעבר משה ב' לשה ג'

ב' לא יוכל לעבור לשה ג' ואיו רשאי של שה  אשר לא השלים את קורסי החובה תלמיד

 להשתתף  בסמירים.

 

  בספרות אגליתראשית  מחלקה -שה ג' 

  קורסי חובה וסמירים

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  סמירים 2 8 -  8 8 

סקירת הספרות   2  -   2  2 
  20 - של המאה ה

 

 

  ורסי בחירה הדרשים בשה ג': ק

  ק"ז 24-18בהיקף בספרות אגלית קורסי בחירה 
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  ק"ז) 28חטיבה ( -תכית הלימודים בספרות אגלית 

 בספרות אגליתלימודי חטיבה  - קורסי חובה  –שה א' 

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  132.1.1301 לסיפורתמבוא  4 0 4 4 א'+ ב'
132.1.1061 

בחירה של   2  0  2  2  
קורס אחד מבין 
שי הקורסים 
הבאים: מבוא 
לדרמה, מבוא 

  לשירה

132.1.1731  

  2  2  0  2  132.1.0197  

סדת כתיבה   4  -   4  4  א'+ב'
  אקדמית

132.1.1051  

132.1.1741  

  תאי מעבר משה א' לשה ב'

  לפחות בכל אחד משאר קורסי החובה. 70וציון ציון "עובר" בסדה לכתיבה אקדמית 

 בספרות אגלית לימודי חטיבהקורסי חובה ב –שה ב' 

א' או ב' 
בהתאם 

לסקירות 
 הבחרות

 2בחירה של  8 -  8 8
 3סקירות מבין 
הסקירות 
המופיעות 

  :4מטה
סקירת הספרות 

  Iהאגלית 
סקירת הספרות 

  IIהאגלית 
סקירת הספרות 

 האמריקאית

  

  

  

132.1.2351 

132.1.2361 

132.1.1391 

תיאוריה  4 4 8  6  א'+ ב'
  ספרותית

132.1.3161  
132.1.3171 

  

 בספרות אגלית לימודי חטיבה –שה ג' 

  סמיר 4 - 4 4 א'+ ב'

  )147תכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים (
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  תכיות בבלשות

  ק"ז) 54( מחלקתי בבלשות-דו –הלימודים תכית 

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

מבוא לבלשות   4  2  6  4  א'
  5ותחביר

132.1.1411  

מבוא   2  1  3  2  ב'
  לפוולוגיה

132.1.0321  

מבוא   2  1  3  2  א'
  לסמטיקה

132.1.2751  

סדת קריאה   2  -   2  2  ב'
  בבלשות

132.1.0322  

   : קורסי בחירה הדרשים בשה א'

  ק"ז 8קורסי בחירה בהיקף 

 תאי מעבר משה א' לשה ב'

  בבלשות. כל קורסי החובהלפחות ב  70ציון  . 1

  

  מחלקתי בבלשות-דו–שה  ב' 

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  תחביר א' 4 2 6 4 א'
 

132.1.2091  
 

  132.1.2101  תחביר ב'  4  2  6  4  ב'

  סמטיקה א' 4 2 6 4 א'
  

132.1.2751  
 

  132.1.2758  סמטיקה ב'  4  2  6  4  ב'

  

  

                                                           
רכישת  -  הקורס מבוא לבלשות ותחביר מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשות בסמסטר ב' ולקורס מבוא למדע קוגיטיבי  5

  שפה. 
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  קורסי בחירה הדרשים בשה ב':  

  ק"ז 2-4קורסי בחירה בהיקף 

  

  תאי מעבר

 לשנה ג' ואינו רשאי להשתתף  בסמינרים.של שנה ב' לא יוכל לעבור  אשר לא השלים את קורסי החובה תלמיד

  

  דו מחלקתי בבלשות –שה ג' 

  סמירים

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

  סמיר 4 - 4 4 

  

  ורסי בחירה הדרשים בשה ג':  ק

  ק"ז 12-14קורסי בחירה בהיקף 

  

  הערות:

  .סמירים בשה ג'קורסי בחירה מתקדמים  ולמסוימים משמשים תאי קדם ל בחירה קורסי . 1

 מצטייים המעוייים להמשיך לתואר שי במסלול לבלשות חישובית, יוכלו, באישור  ועדתתלמידים  . 2

 הוראה, ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב על חשבון קורסי בחירה שה ג'.

זרה ברמת מתקדמים על חשבון קורסי הבחירה בבלשות.  ק"ז של קורס בשפה 4יתן ללמוד עד  . 3

  קורס למתחילים לא יוכר לתואר.
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  ק"ז) 80מחלקה ראשית בבלשות ( –תכית הלימודים   . 4

  שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

מבוא לבלשות   4  2  6  4  א'
  6ותחביר

132.1.1411  

מבוא   2  1  3  2  ב'
  לפוולוגיה

132.1.0321  

מבוא   2  1  3  2  א'
  לסמטיקה

132.1.2751  

סדת קריאה   2  -   2  2  ב'
  בבלשות

132.1.0322  

  

  ק"ז קורסי בחירה):   16-12קורסי בחירה הדרשים בשה א' (סה"כ 

 ק"ז 12-16קורסי בחירה בבלשות בהיקף 

 תאי מעבר משה א' לשה ב'

  בבלשות. כל קורסי החובהבלפחות   70ציון ממוצע של  . 2

  

  ראשית בבלשותמחלקה  –שה  ב' 

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  תחביר א' 4 2 6 4 א'
 

132.1.2091  
 

  132.1.2101  תחביר ב'  4  2  6  4  ב'

  132.1.2751  סמטיקה א'  4  2  6  4  א'

   4 2 6 4 'ב
  סמטיקה ב'

  
132.1.2758 

  

  קורסי בחירה הדרשים בשה ב':  

                                                           
רכישת  -  מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשות בסמסטר ב' ולקורס מבוא למדע קוגיטיביהקורס מבוא לבלשות ותחביר   6

  שפה. 
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  ק"ז 10-12קורסי בחירה בהיקף 

 תאי מעבר משה ב' לשה ג'

של שה ב' לא יוכל לעבור לשה ג' ואיו רשאי  אשר לא השלים את קורסי החובה תלמיד

  להשתתף  בסמירים.

  

  ראשית בבלשות מחלקה –שה ג' 

  סמירים קורסי חובה+

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

 סמירים 2 8 - 8 8 
 בבלשות

 

  

  קורסי בחירה הדרשים בשה ג': 

  ק"ז  18-20קורסי בחירה בהיקף 

  הערות: 

  קורסי בחירה מתקדמים ולסמירים בשה ג'. מסוימים משמשים תאי קדם ל בחירה קורסי . 1

המעוייים להמשיך לתואר שי במסלול לבלשות חישובית, יוכלו, באישור ועדת מצטייים  תלמידים . 2

 חשבון קורסי בחירה שה ג'. ההוראה, ללמוד את הקורס "מבוא למדעי המחשב" על

ק"ז של קורס בשפה זרה ברמת מתקדמים על חשבון קורסי הבחירה בבלשות. קורס  4יתן ללמוד עד  . 3

  למתחילים לא יוכר לתואר.
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  ק"ז) 28חטיבה ( -תכית הלימודים בבלשות  

  

 חטיבה בבלשות – 7קורסי חובה – שה א'

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

מבוא לבלשות   4  2  6  4  א'
  8ותחביר

132.1.1411  

מבוא   2  1  3  2  ב'
  לפוולוגיה

132.1.0321  

מבוא   2  1  3  2  ב'
  לסמטיקה

132.1.2301  

  

 חטיבה בבלשות - 9קורסי חובה –שה ב' 

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  תחביר א' 4 2 6 4 א'
 

132.1.2091  
 

  132.1.2101  תחביר ב'  4  2  6  4  ב'

  132.1.2751  סמטיקה א'  4  2  6  4  א'

   4 2 6 4 ב'
  סמטיקה ב'

  
132.1.2758 

  

 חטיבה בבלשות –שה ג' 

  סמיר    4 

  

  ג':   -סה"כ קורסי בחירה הדרשים בשים א'

  10ק"ז 4קורסי בחירה בהיקף 

  

  )147תכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים (

                                                           
 .לפחות בכל קורסי החובה בבלשות 70תאי מעבר משה א' לשה ב': ציון  7
רכישת - הקורס מבוא לבלשות ותחביר מהווה דרישת קדם לקורסי המבוא בבלשות בסמסטר ב' ולקורס מבוא למדע קוגיטיבי  8

  שפה. 
. שיויים בקורסי החובה יתאפשרו רק באישור וועדת סמטיקה א'+ב' ותחביר א' אוקודות חובה: תחביר א'+ב' וסמטיקה א'  12 9

 הוראה מחלקתית.
  חלק ב' של סמטיקה, אחד מהם ייחשב לו כקורס בחירה.גם את חלק ב' של תחביר וגם את ללמוד את  שבחר תלמיד 10
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  תחומיות מומלצות-תכיות בין

  :ספרות אגליתעם   .א

בקשר בין חקר הספרות ובין תחומי ידע אחרים, או ממליצים היות ולימודי הספרות עוסקים בהרחבה 

הבאים, המאפשרים לסטודטים ליישם את התובות התיאורטיות  מחלקתיים - במיוחד על הצירופים הדו

  והפרשיות שרכשו בתחום ידע אחד גם בתחום הידע המקביל לו. 

  א)קודות כ" 54מחלקתית: ספרות אגלית ופסיכולוגיה (-. תכית דו1

  קודות כ"א) 54מחלקתית: ספרות אגלית ופוליטיקה וממשל (-. תכית דו2

 קודות כ"א) 54מחלקתית: ספרות אגלית וסוציולוגיה ואתרופולוגיה (-. תכית דו3

  קודות כ"א) 54מחלקתית: ספרות אגלית והיסטוריה (-תכית דו .4

  ודות כ"א)ק 54מחלקתית: ספרות אגלית ופילוסופיה (-. תכית דו5

מומלץ גם לשלב לימודי ספרות אגלית במחלקה עם לימודים בחטיבות ותוכיות לימוד שוות הרלווטיות 

לתחומי העיין של המסלול לספרות כמו למשל החטיבה ללימודי מגדר, החטיבה לתקשורת והחטיבה 

  ללימודים אוסטריים וגרמיים.

  ב. עם בלשות:

  ומדעי המחשבלימודי בלשות 

לשלב בין בלשות למדעי המחשב, המחלקה מציעה שתי תכיות, באחריות  ים מצטייים המעויייםלתלמיד

  משותפת עם המחלקה למדעי המחשב.

ק"ז) וחטיבה במדעי המחשב, או מדעי המחשב כתכית ראשית  80יתן ללמוד בלשות כתכית ראשית (

  עי המחשב מצא בשתון המחלקה למדעי המחשב.וחטיבה בבלשות. תיאור התכית הראשית והחטיבה במד

  

  מחלקתית: בלשות ופסיכולוגיה-תכית דו

ים המעוייים בהיבטים הקוגיטיביים של שימוש בשפה, כמו למשל רכישת שפה תלמידהתכית מיועדת ל

  קודות בפסיכולוגיה.  -54קודות בבלשות ו 54ים ילמדו תלמידאצל ילדים. ה

  

  

  יטיבייםהתכית במדעים קוג

תחום הבלשות הוא חלק מאשכול התחומים המרכיבים את תכית הלימודים במדעים קוגיטיביים. יתן 

  ק"ז או כחטיבה מורחבת בשילוב עם תחומים וספים. 54ללמוד בלשות בהיקף של 
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  לימודי השלמה לתעודת הוראה

של תוכית תעודת הוראה למורים  המחלקה לספרויות זרות ובלשות אחראית על החלק הלשוי והבלשי

גלית. המחלקה ממליצה שתלמידים המעוית ילשפה האים בלימוד תעודת הוראה ילמדו תוכק"ז.  108י  

  ים שילמדו את הקורסים הבאים במחלקה, יהיו פטורים מהם לאחר מכן בלימודי תעודת ההוראה:תלמיד

  

  שתי  ק' 4  מבוא לסיפורת

  א'סמס'   ק' 2  מבוא לשירה

    ק' 2  מבוא לדרמה

    ק' 2  שורשי המסורת הספרותית המערבית

  שתי  ק' 4  כתיבה אקדמית באגלית

  סמס' א'  ק' 4  מבוא לבלשות ותחביר

  'א' סמס  ק'  2  מבוא לסמטיקה

  סמס' ב'  ק' 2  מבוא לפוולוגיה

  סמס' א'  ק' 4  תחביר א' ( שה ב')

    ק' 4  בלשות יישומית

  

  

  

 על התלמיד לקרוא בוסף את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשוןחובה 
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  אמויותהמחלקה ל

  )134(סימן מחשב  

  מטרת הלימודים

ת ות המערבייותכית הלימודים לתואר ראשון מבוססת על גישה בין תחומית ומתמקדת רובה ככולה באמו

כפי שהן התפתחו במהלך הדורות. עיין רב מופה לתפיסות מתודולוגיות , הישראלית תרבותובוהגלובליות 

, מגדר, תיאוריה וביקורת . ייחודה של התכית מתבטא,  בין היתר, ומוסיקלית יתחזותחדשות, תרבות 

 יצירה ולימודילימודי תולדות עם לימודי  –והן לפן המעשי  עיויפן הלהן בעידודם של התלמידים להיחשף 

  אשכולי לימודי מכווים כוללים מסלול אמות דיגיטלית ומסלול באמות וטיפול. אוצרות.

  יםהלימודמבה 

o  יתות  מחלקתית- דותכק"ז 54 – בתולדות האמ 

 ק"ז 54 –יצירה ולימודי האמות בתולדות משולבת תכית: חזותית אמותמחלקתית  - דותכית 

   יצירה ולימודי האמות בתולדות משולבת תכית: חזותית אמות –מחלקה ראשית 

 ק"ז 80 – (מעבר רק בשה ב')

o ות יצירה 28 –חטיבת לימודים מורחבתק"ז באמ 

o ות 28 - חטיבת לימודים מורחבתק"ז בתולדות האמ  

  

  offenber@bgu.ac.il  שרה אופברגיו"ר ועדת הוראה: ד"ר 

  ק"ז) 54( בתולדות האמות מחלקתי- דו –לימודיםהתכית 

 א'שה 

  קורסי חובה

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

מושגי יסוד בתולדות  2 - 2 2 'א
 האמות

134-1-0210 

 134-1-0074 אמות ימי הבייים 2 - 2 2 ב'

מבוא לאמות העת  2 - 2 2 א'
 החדשה המוקדמת

134-1-0114  

מבוא לאמות  2 - 2 2 ב'
 ועכשוויתמודרית 

134-1-0094 

מקורות מיתולוגיים  2 - 2 2 'ב
 אמותתולדות הל

134-1-0230 

עתיקה אמות ** 2 - 2 2 א / ב
 סיתאוקל

134-1-0064 

מקורות וצריים  2 - 2 2 'א
 אמותתולדות הל

134-1-0170 

  ק"ז 14סה"כ 
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  לפחות. 65וממוצע של  56ציון סופי של לשה ב':  תאי מעבר

  

  שה ב'

  קורסי חובה

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

קריאה/ כתיבה   2  -  2  2  ' ב
קורס  - מחקר

  מתודולוגי

134-1-0245  

מבוא לאמות ** 2 - 2 2 א' 
 יהודית

134-1-0081 

 134-1-0240 אמות ישראלית 2 - 2 2 א'

 ק"ז 24סה"כ 

 

  .ק"ז ולמחלקה ראשית בלבד 54בתוכית הדו מחלקתית בתולדות האמות קורס זה מיועד לסטודטים * 

  באתר המחלקה בוגע לפתיחת הקורס קורס זה ייתן אחת לשתיים. יש להתעדכן* *

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 20: קורסי בחירה

  לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תאי מעבר לשה ג'

  

  שה ג'

  +סמיריםקורסי חובה

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

 134-1-0140 אסתטיקה 2 - 2 2 ב'א'/

  134-1-0070 אוצרות 2+2 - 4 4 א'+ב'

134-1-0080 

  סמירים  2*** 4+4 - 8 8 א'+ב'

  ק"ז 14סה"כ 

  
  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 20: קורסי בחירה

   : השלמת קורס מבוא בתחום הסמיר.תאי קדם ***
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  ק"ז) 54(יצירה  ולימודי האמות בתולדות משולבת תכית: חזותית אמותב מחלקתי- דו –לימודיםהתכית 

 שה א'

  קורסי חובה

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

מושגי יסוד בתולדות  2 - 2 2 'א
 האמות

134-1-0210 

 134-1-0074 אמות ימי הבייים 2 - 2 2 ב'

מבוא לאמות העת  2 - 2 2 א'
 החדשה המוקדמת

134-1-0114 

 134-1-0094 אמות מודרית 2 - 2 2 ב'

   א'

 

2  

 

2 - 2  

 

  155-1-0211 *יסודות הרישום

 

  ק"ז 10סה"כ 

ק"ז ( משולבת תולדות האמות ואמות  54מחלקתית אמות חזותית  - *מיועד לסטודטים בתוכית הדו

  ק"ז. 80יצירה) ולמחלקה ראשית 

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 8: קורסי בחירה מתוך תולדות האמות

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה מתוך אמות יצירה

  לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תאי מעבר לשה ב'

  שה ב'

  קורסי חובה

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

קריאה/ כתיבה   2  -  2  2  ב'א' / 
קורס  - מחקר

  מתודולוגי

134-1-0245  

 134-1-0240 אמות ישראלית 2 - 2 2 א'

  ק"ז 4סה"כ 

  יתן לקחת גם בשה א'מתוך מבחר  ** קורסי בחירה 

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 8: האמות קורסי בחירה מתוך תולדות

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה מתוך אמות יצירה

  לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תאי מעבר לשה ב'
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 ס: רישום פיגורטיבי מתקדם, יסודות  הציור הפיגורטיבי, ציור פיגורטיבי מתקדם חייב בקוררישום לקורסים

 של שה א'. יסודות הרישוםקדם 

  

  

  שה ג'

  +סמיר קורסי חובה

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

 134-1-0140 אסתטיקה 2 - 2 2 ב'א'/

  134-1-0070 אוצרות 2+2 - 4 4 א'+ב'

134-1-0080 

  סמיר * 4 - 4 4 א'+ב'

  155-1-0162  פרויקט אישי  2+2  -  4  4  ב' א' +

155-1-0172 

  ק"ז 14סה"כ 

  : השלמת קורס מבוא בתחום הסמיר*תאי קדם

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 8: קורסי בחירה מתוך תולדות האמות

   ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה מתוך אמות יצירה
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  יצירה ולימודי האמות בתולדות משולבת תכית אמות חזותית: -מחלקה ראשית –לימודיםהתכית 

  ק"ז) 80( 

  ומעלה. 80*מעבר למחלקה ראשית מותה בסיום שה א' בממוצע 

 שה א'

  קורסי חובה

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

מושגי יסוד בתולדות  2 - 2 2 'א
 האמות

134-1-0210 

 134-1-0074 הביייםאמות ימי  2 - 2 2 ב'

מבוא לאמות העת  2 - 2 2 א'
 המוקדמתהחדשה 

134-1-0114 

 134-1-0094 אמות מודרית 2 - 2 2 ב'

מקורות ** 2 - 2 2 א'
מיתולוגיים 

 אמותתולדות הל

134-1-0230 

אמות עתיקה ** 2 - 2 2 א / ב
 סיתאוקל

134-1-0064 

מקורות וצריים  2 - 2 2 'א
 אמותתולדות הל

134-1-0170 

   א'

 

-  

 

- - 2  

 

  155-1-0211 *יסודות הרישום

 

  ק"ז 16סה"כ 

  

ק"ז ( משולבת תולדות האמות ואמות  54מחלקתי אמות חזותית  - *מיועד לסטודטית בתוכית הדו

  ק"ז. 80היצירה) ולמחלקה ראשית 

  הקורס.**קורס זה ייתן אחת לשתיים. יש להתעדכן באתר המחלקה בוגע לפתיחת 

  לפחות. 65וממוצע של  56תאי מעבר לשה ב': ציון סופי של 

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 20: קורסי בחירה מתוך תולדות האמות

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה מתוך אמות יצירה

  

  

  שה ב'
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  קורסי חובה

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

קריאה/ כתיבה   2  -  2  2  ב'א' / 
קורס  - מחקר

  מתודולוגי

134-1-0245  

 134-1-0081 **אמות יהודית 2 - 2 2 א' /ב'

 134-1-0240 אמות ישראלית 2 - 2 2 א'

  134-1-0053  אמות עכשווית  2  -  2  2  ב'

  ק"ז 8סה"כ 

  .הקורס לפתיחת בוגע המחלקה באתר להתעדכן יש*קורס זה ייתן אחת לשתיים. 

  

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 20: קורסי בחירה מתוך תולדות האמות

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה מתוך אמות יצירה

  לפחות. 65וממוצע של  56ציון סופי של  :תאי מעבר לשה ג'

  

  שה ג'

  +סמירים קורסי חובה

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

  134-1-0140  אסתטיקה  2  -  2  2  א' / ב'

  134-1-0070 אוצרות 2+2 - 4 4 א'+ב'

134-1-0080 

  סמירים  2*** 4+4 - 8 8 א'+ב'

  155-1-0162  פרויקט אישי  2+2  -  4  4  א' + ב'

155-1-0172 

  ק"ז 18סה"כ 

  מבוא בתחום הסמיר.*תאי קדם: השלמת קורס 

  

  

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 20: קורסי בחירה מתוך תולדות האמות
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  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה מתוך אמות יצירה

  

  ק"ז) 28( חטיבהתולדות האמות –הלימודים תכית 

  

 שה א'

  קורסי חובה

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

מושגי יסוד  2 - 2 2 'א
בתולדות 
 האמות

134-1-0210 

אמות ימי  2 - 2 2 ב'
 הבייים

134-1-0074 

מבוא לאמות  2 - 2 2 א'
העת החדשה 

 המוקדמת

134-1-0114  

 

 134-1-0094 אמות מודרית 2 - 2 2 ב'

קריאה/ כתיבה   2  -  2  2  ב'א' / 
קורס  - מחקר

  מתודולוגי

134-1-0245  

  ק"ז 10סה"כ 

  ק"ז, לצבירה בשים א', ב', ג'. 14: קורסי בחירה

  לפחות. 65וממוצע של  56: ציון סופי של תאי מעבר

 

  שה ב'

  .בחירה קורסי של צבירה המשך, זו בשה חובה קורסי אין

  

  שה ג' 

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

  סמיר* 4  -  4 4 ב'א' + 

  ק"ז 4סה"כ 

  
  : השלמת קורס מבוא בתחום הסמירתאי קדם*

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  התוכית ללימודי מדית ישראל

  במחלקה ללימודים רב תחומיים

  )167(סימן מחשב 

  

להקות ידע במגוון רחב של ושאים הקשורים במדית ישראל, חברתה  היא מטרת הלימודים

ותרבותה. התכית מבוססת על גישה רב תחומית ועוסקת בהיבטים שוים של החברה הישראלית 

כגון: היבטים פוליטיים, תרבותיים, חברתיים וצבאיים. הלימודים במסלול מוכרים כשיעורי 

 .השלמה ללימודי תעודת הוראה  באזרחות

  המסלול מורכב משלושה צירים:

מתקופת היישוב והמאבק להקמת המדיה, דרך . הלימודים עוסקים היסטורי-א. ציר כרוולוגי

  הצמתים המרכזיים בתולדות מדית ישראל ועד לימיו.

כמו: בטחון ויחסי חוץ, חברה וכלכלה, מיעוטים בחברה  םדיון בשורה של ושאי - ב.  ציר ושאי

  אל והתפוצות, ישראל והעולם  הערבי, דמוגרפיה והתיישבות, תרבות ואמות.הישראלית ישר

התכית מבוססת על תפישה רב תחומית ובין תחומית ועזרת בשיעורים ג. ציר מתודי: 

מתודולוגיים וסדאות מחקר שכוותן לחשוף את הלומדים לשיטות ותשתיות מחקר עדכיות, 

 יסטוריה ובמדעי החברה בי זמו. במסגרת זו ייחשפוולבעיות המחקר האופיייות לעיסוק בה

. בהם הגלומותהזדמויות המחקריות ול )דוגמת "ארכיון בן גוריון"( –הלומדים לארכיוים בארץ 

  החברה והרוח. ההוגות במדעישיטות מחקר וספות  יילמדו גם

  

  מבה הלימודים

o ית דומחלקתית-תכ 

o מורחבת לימודים חטיבת 

  

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –הלימודיםתכית 

  שה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 167-1-0101 מדית ישראל מבוא היסטורי 2 -  2 2 א

 167-1-0111 מדית ישראל מבוא היסטורי 2 -  2 2 ב'

היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים בלימודי  2 -  2 2 א'
 מדית ישראל

167-1-0018 

היבטים תיאורטיים  בעקבות התיעוד 2 -  2 2 ב'
 ומתודולוגיים

167-1-0183 

החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים  2 -  2 2 א'
 אתרופולוגיים

167-1-0381 

החברה הישראלית היבטים סוציולוגיים  2 -  2 2 ב'
 אתרופולוגיים

167-1-0391 
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 167-1-0227 יהודית להיסטוריה ישראליתמהיסטוריה  2 -  2 2 'א

 167-1-0197 2מבוא לתרבות ישראלית  2 -  2 2  א'

 167-1-0237 מושגי יסוד -ישראל במזרח התיכון   2 2  א'

  

  

  

  ק"ז  18סה"כ ק"ז  בקורסי החובה:  

  

  :משה לשה מעברתאי 

 קורסי המבואלפחות בכל  56ציון  .1

  הקורסיםלפחות בכל  65ממוצע  .2

  

  

  +ג'שה ב'

  ק"ז  28:  סה"כ קורסי בחירה הדרשים בתואר

  

  

  שה ג'

  קורסי חובה+סמירים

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

שתי או 
 סמסטריאלי

שי סמירים     8ק"ז 8
מתוך תכית 
הלימודים של 

 המסלול.

 

  

  (שי סמירים) ק"ז 8סה"כ קורסי סמיר: 

   כל סטודט, יידרש לקחת במהלך שות לימודיו שי סיורים מאלה היתים על ידי התוכית. 
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  ק"ז) 28חטיבה מורחבת (-תכית הלימודים 

  שה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

להיסטוריה מהיסטוריה יהודית  2 -  2 2 א'
 ישראלית

167-1-0227 

  מבוא לתרבות ישראלית 2 -  2 2 'א

  או

 מושגי יסוד -ישראל במזרח התיכון

167-1-0197  

  או

167-1-0237 

 167-1-0101 מדית ישראל מבוא היסטורי 2 -  2 2 א

 167-1-0111 מדית ישראל מבוא היסטורי 2 -  2 2 ב'

היבטים  החברה הישראלית 2 -  2 2 א'
 סוציולוגים אתרופולוגיים

167-1-0381 

החברה הישראלית היבטים   2  -   2  2  ב'
  סוציולוגים אתרופולוגיים

167-1-0391  

  

  :מעבר משה לשהתאי 

  לפחות בכל קורסי המבוא 56ציון . 1

  לפחות בכל הקורסים 65ממוצע . 2

  

  + ג'שה ב'

  ק"ז  21  סה"כ קורסי בחירה הדרשים בתואר:

  

  סמיר -שה ג'

  קורסי חובה+סמירים

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

שתי/או 
 סמסטריאלי

4 4     

  

   כל סטודט, יידרש לקחת במהלך שות לימודיו סיור אחד מאלה היתים על ידי התוכית.

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  תרבות ערבית יהודית:ללימודי הביאויברסיטאית התוכית 

  )193(סימן מחשב 

  

Jewish-Arab Culture Studies  

  

  מטרת הלימודים

שלוש דקות להיכרות עם אלף שות תרבות ויצירה של יהודים בארצות האסלאם? בואו 

היוצרים סה שלוש שים. לראשוה באקדמיה הישראלית אספו מיטב החוקרים, המורים, 

תחום ידע ותחום מחקר שיעסוק בזהותם  –פליה חדשה ציוהתלמידים לייסד דיס

התכית ובתרבותם של היהודים בארצות האסלאם מן האלף הראשון לספירה ועד לימיו. 

-יהודית היא תכית לימודים לתואר ראשון, המוקמת כתכית בין-ללימודי תרבות ערבית

בתמיכת קרן מדעי הרוח של יד הדיב ו אביב-טת תלטאית, בשיתוף אויברסיאויברסי

  בירושלים. 

והיסטוריה של היהודים קולוע, הגות, פילוסופיה תרבות וקד בשפה, ספרות, התוכית תתמ

תעסוק בהקשרים בין העברית התכית כמו כן בארצות ערב מעליית האסלאם ועד לימיו. 

היהודית הקלאסית -לימודי שפה ערבית ספרותית והכרות רחבת עם הערביתלערבית: ב

מתוך מטרה להפגיש בין סוגי כתיבה היהודית המאוחרת, -של הערבית השויםוהדיאלקטים 

שוים שהתקיימו במרחב היהודי ערבי: פיוט, שירה אדלוסית, הלכה, מדרש ופילוסופיה 

    .ות הערבית לתרבות העברית בתחומים אלוין התרבולבחון את אופי התרגום והמעבר ב

פלירית של התוכית באה לידי ביטוי ביכולתה לבחון שאלות בוערות ציחדשותה הדיס

  בחברה הישראלית באופן המשלב תחומי דעת שוים: 

בין יהדות לאסלאם ובין תעסוק ביחס בין מסורת לחילון; בין מזרח למערב; התוכית 

קורסים העוסקים ב"ספרות המזרחית" בדורות גם תציע . התוכית צרות, יהדות לאסלאם

תכית זו מציעה  האחרוים וזיקתה לגופי המסורת היהודית ערבית ולספרות החול הערבית. 

יהודית מן המאות האחרוות, שלא - ידע בתרבות הערבית-אפוא אסופה מחודשת של גופי

  בית באויברסיטאות בארץ. שולבו ולא ידוו עד כה במסגרת אקדמית איטגרטי

במיקומה של התכית החדשה באויברסיטת בן גוריון במסגרת חשיבות רבה או רואים 

הלימודים הרב תרבותיים, ומתוך שיתוף פעולה הדוק עם המחלקות למזרח תיכון, ספרות 

עם המחלקות  –עברית והיסטוריה של עם ישראל. שיתוף הפעולה יהיה כמובן אף רחב יותר 

שבת ישראל, לאמות, לממשל ופוליטיקה, להיסטוריה כללית, התכית למדית ישראל למח

שכן כוחה של התכית הזו בכך שהיא מאגדת גוף ידע חשוב, שעלם עד כה והופיע רק  –ועוד 

  טיפין טיפין במחלקות השוות. 

  

ות, לשאלות אלה (הלימודיות והמחקריות) יש היום תהודה רבה גם במשק ההוראה, בעיתו

יצאו שכרים  בוגרי התכיתבמדיה, בתחום הציבורי ובכסת הישראלית. או סבורים כי 

ידע, ביסיון איטלקטואלי ובדרך לימוד, ובעיקר יתסו בתפית מחשבה (איך לחשוב -בגופי

לתחומי המחקר המתקדם בלימודי הספרות,  –מחדש בעברית). בוגרי התכית באשר ילכו 

הספר התיכויים, או -והאסלאם, או שיפו לתחומי ההוראה בבתיההיסטוריה, היהדות 
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לתחומי העיתוות והמדיה החדשה, או שיעסקו בספרות ובתרגום, ביצירה בתחומי הקולוע 

שאו עמם ארגז של כלי יובתיאטרון, או שיפו לתחומיה של הפעילות החברתית והפוליטית, י

  מחשבה ולשון חדשיים.

  

  מסלול הלימודיםהמסגרת האירגוית של 

יהודית תפעל באויברסיטת בן גוריון במסגרת הלימודים -התכית ללימודי תרבות ערבית

תחומיים. באויברסיטת תל אביב היא תפעל בפקולטה למדעי הרוח, בית הספר למדעי -הרב

  התרבות, החוג לספרות. 

  

  :ה הלימודיםית הלימודים מביתתכתלמידי ל כוללת לימודי ליבה משותפים בתכ

למדו בשתי יאויברסיטת בן גוריון בגב ואויברסיטת תל אביב והם י

למדו ישל קורסי ליבה וחלק מקורסי הבחירה יק"ז  12 : סה"כהאויברסיטאות

. בוסף יתקיימו למדו באויברסיטת האםיה ושאר הקורסים ייבאויברסיטה השי

  משותפים.ימי עיון, כסים, סמיר מחלקתי וסדאות מחקר 

  

לאחר ביצוע ההרשמה וקבלת אישור על קבלה ללימודים בחוגים הבחרים יבו הסטודטים 

את תוכית הלימודים בעזרת היועצים באויברסיטת האם (רשימת הקורסים מופיעה 

  בידיעון של אויברסיטת האם).

  

  תאי מעבר משה לשה

  סיום בהצלחה של קורס שפה ערבית

  לפחות 65ממוצע של 

  

  ראשי התכית:

 nono@bgu.ac.il: קרקוצקיןפרופ' אמון רז 

  sokerh@gmail.com: ד"ר חה סוקר שווגר

 shabatha@post.bgu.ac.il: ד"ר הדס שבת דיר

 shimonadaf@gmail.com: פרופ' שמעון אדף
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  ק"ז 54מחלקתית: -תוכית דו

  

   מבה התוכית

  ק"ז  24 קורסי ליבה:

  

  - סה"כ לפי החלוקה הבאה:ק"ז  14 קורסי שפה:

  ק"ז (שים א'+ב') 10 –ערבית ספרותית 

  ק"ז  4 –ערבית יהודית 

  

  ק"ז 8 קורסי בחירה:

  

  ק"ז  8 סמירים:

  

, על הסטודט לעמוד בדרישות הלימודים תוכית לתרבות ערבית יהודיתק"ז ב 54 מתוך סה"כ של

 :הבאות

 ק"ז באויברסיטת בן גוריון 18 פחות* ל

 לפחות סמיר אחד באויברסיטת בן גוריון בגב* 

  באויברסיטת תל אביב השותפה לתוכית. ק"ז  12 חות*לפ
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  תוכית הלימודים

שעות    שעות   שה א':    מספר הקורס 

  תרגול 

סה"כ 

  שעות 

סה"כ 

  קודות 

  אויברסיטה   סמסטר 

. ערב-מ  

אורייטציה 

בתרבות 

  המערבית

  ת"א  א'  2  2     2

בין עברית   

  לערבית 

  ת"א  א'  2  2     2

היסטוריה   

יהודית 

  מודרית

  אבג  שתי  4  4     4

אבי דרך   

בתרבות 

- ערביתה

: סדרת יהודית

  הרצאות 

  אבג  ב'   2  2      2

הקול המזרחי   

בספרות 

  העברית 

  אבג  ב'   2  2      2

מבוא למזרח   0021-1-124

התיכון 

  המודרי 

  אבג   ב'        4  4  2  2

122-1-1561  

  

משוררים 

עברים בעולם 

  מוסלמי 

  אבג  א'  2  2    2

יסודות השפה   

הערבית 

   ספרותית 

  אבג  א'+ב'  6  8    8

              שה ב':   

ההיסטוריה   

של היהודים 

בארצות 

האסלאם 

בתקופה 

  המודרית 

  אבג  א  2  2     2

תורת   122-1-2101

הספרות: 

  אבג  ב'  4  2  2  2
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מיטשה עד 

  דרידה 

שפה ערבית   

ספרותית 

  מתקדמים 

  אבג  א'   4  4     4

  קורסי בחירה  

  

  אבג ות"א  א'+ב'  6  6      6

שפות יהודיות   123-2-0077

בעת החדשה 

(שפה ערבית 

  יהודית)

  אבג  א'  2  2     2

              שה ג':   

משווה קריאה   

בטקסטים 

-בערבית

  חדשה  יהודית

  ת"א  א'   2  2      2

  אבג ות"א  א'+ב'  8  8     8  ב.א  יםסמיר  
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  אויברסיטאית ללימודי אפריקה-תוכית הביןה

  )192  (סימן מחשב

 

  מטרת הלימודים

 הם מתושביה שרבים העובדה, לאפריקה ישראל של קרבתה. עליוה חשיבות אפריקה ללימודי, בפרט בישראל

 את הופכים אלה כל - האחרוות בשים לישראל אפריקה ממדיות פליטים אלפי של והגעתם אפריקה יוצאי

, 21- ה המאה של היבשת את באפריקה רואים רבים, כיום. לחיוי אפריקה על הידע ואת היבשת עם ההיכרות

  .האפריקאית תיוהתרבו ואת ותהחבר את להבין מבלי, חיים או בו העולם את באמת להבין יהיה קשה כן ועל

 ותרבות פוליטיקה, היסטוריה על ידע לתלמידים להקות היאאויברסיטאית - תוכית הביןב הלימודים מטרת

 באפריקה העוסקים קורסים של עשיר מגוון כוללת התוכית. שוים ובאזורים בתקופות אפריקה ביבשת

 מאפשרת שהיא בכך היא הב החדשותו ודתיים תרבותיים, גיאוגרפיים, פוליטיים, היסטוריים מהיבטים

 האחרות אויברסיטאותשתי הב והן גוריון ןב תבאויברסיט הן אפריקה בושאי קורסים ללמוד לסטודט

   .הפתוחה והאויברסיטה אביב- תל אויברסיטת: לתוכית השותפות

  לעמוד בדרישות הלימודים הבאות:על הסטודט ק"ז בלימודי אפריקה,  54מתוך סה"כ של 

 ק"ז באויברסיטת בן גוריון 18לפחות  - 

 לפחות סמיר אחד באויברסיטת בן גוריון בגב - 

  *ק"ז באחת או יותר מהאויברסיטאות החיצויות המשתתפות בתוכית 6לפחות  - 

שבע של - למידת קורסים באויברסיטאות חיצויות איה מחייבת סיעות (יתן ללמוד בקמפוס באר*

האויברסיטה הפתוחה, או לבחור בקורסים מקווים), אך סטודטים הבוחרים לסוע ללמוד באויברסיטה 

  .יהםסבסוד חלקי על סיעותלאחרת יזכו 

 תאויברסיטטעם מ" אויברסיטאית- הבין בתוכית אפריקה בלימודי בוגר" התואר יועק תוכיתה לבוגרי

  .האם שלהם

  ).www.africanstudies.co.il( אפריקה ללימודי אויברסיטאית- הבין כיתלמידע וסף, היכסו לאתר התו

  

  יםהלימודמבה 

o  יתמחלקתית- דותכ  

  

  ק"ז) 54מחלקתי (-דו -תכית הלימודים 

  

  ק"ז 12 - קורסי מבוא

  ק"ז 34 - קורסי בחירה

  ק"ז 8 - סמירים
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  חלוקת קורסים מומלצת:

  

  שה א':

  .ק"ז 12קף יקורסי מבוא בה - 

  באויברסיטת בן גוריון בגב.* מומלץ ללמוד את כל קורסי המבוא 

  ק"ז. 6קורסי בחירה בהיקף  - 

  

  :שה ב'

  .ק"ז 20קורסי בחירה בהיקף 

  

  :שה ג'

  .ק"ז 8קורסי בחירה בהיקף  - 

  ק"ז. 8סמירים בהיקף  - 

   

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  המחלקה לפסיכולוגיה

  )101(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

בפסיכולוגיה מיועדת למי שמעויין בגישה המדעית להכרת פש האדם,  המוח האושי, תכית הלימודים 

את תפקוד  לימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפי הסטודטיםוקוגיציה. ה , רגשותוהקשר ביו לבין התהגות

אצל הבוגר ואצל ההתהגות בבריאות ובחולי  הרגשות, האישיות, האדם בכל הרמות: החשיבה, התפיסה,

  בכל התחומים הללו יושם דגש על גישות מחקריות.ביאישיים ואישיים.  ,הילד, במצבים חברתיים

 גבוהיםלתארים המחלקה מקה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את הלימודים 

  בכל האויברסיטאות בארץ.  בפסיכולוגיה

  

  יםהלימודמבה 

מחלקתית - דובתוכית  תומתהלות לימוד שלוש שכ מבוססת עלהלימודים תכית  - מחלקתית- דותכית 

להירשם לתוכית לימודים עם כל אחת מהמחלקות בפקולטה למדעי הרוח  . סטודט רשאיק"ז) 54(

, שלהן קיים תהליך תכיות לימוד משותפות עם מחלקות מפקולטות אחרות 2והחברה. בוסף, קיימות 

  :קבלה משותף

 יהול - פסיכולוגיה  

 אי  - מדעי החייםט חייב לעמוד בתאי הקבלה לפסיכולוגיה, סטודוסף לתית זו בפסיכולוגיה. בתכ

 הקבלה של המחלקה למדעי החיים.

 

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –תכית הלימודים

  שה א'

  קורסי חובה

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

 101-1-0079/0089   לפסיכולוגיה מבוא 4 2 6 5 א+ב

 101-1-0059/1071 פסיכולוגיה פיזיולוגית 4 *1 5 4 א+ב

מבוא  3 2 5 3 א

 ***לסטטיסטיקה

101-1-0049 

יסודות פילוסופיים של  2 0 2 2 ב

 הפסיכולוגיהמדע 

101-1-0012 

 101-1-0069 ***הסקה סטטיסטית 3 2 5 3 ב
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  ל פעם בשבועייםתרגו *

בפסיכולוגיה עבור קורסי  ק"זסטודטים שלמדו את הקורסים של סטטיסטיקה בכלכלה יקבלו פטור ללא  **

  סטטיסטיקה של פסיכולוגיה וילמדו קורסי בחירה אחרים במקומם.

 מעבדה המועברת באופן מקוון.*** הקורס מלווה בשעת 

  

  

  ב' -משה א' ל תאי מעבר

  .65לפחות בקורסי חובה שה א' וממוצע מיימום  56ציון 

תלמיד שלא יעמוד בתאי המעבר יוכל לאחר אישור של וועדת הוראה מחלקתית לחזור פעם אחת בלבד על 

  קורסים מתקדמים.לימודי שה א'. תלמיד זה יהיה במעמד של שה א' ולא יוכל ללמוד 

  

 שה ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

  101-1-0027יסויית פסיכולוגיה 2  2 3 א

רגרסיה ושיטות יתוח רב  2 1 3 3 א

  משתיות

101-1-0189 

 101-1-0067 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 4 4 א

 101-1-0037 חברתיתפסיכולוגיה  3 0 3 3 ב

  101-1-0057  פסיכולוגיה קוגיטיבית  3  1  4  4  ב

-101-1  התהגות אבורמאלית  4  0  4  4  א+ב
0139/0149  

  101-1-0117  פסיכולוגיה ארגוית*  2  0  2  2  א

יהול, כאשר בסמסטר ב' הם צריכים לקחת את הקורס "מאקרו" –לסטודטים מתכית פסיכולוגיה רק *חובה 

  הקורס יכול להילמד כקורס בחירה על ידי שאר הסטודטים של פסיכולוגיה. המחלקה ליהול.היתן דרך 

  

  

  ג - משה ב' ל תאי מעבר

  שתי. 65, וממוצע מיימום שה ב' כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  56ציון 

  .להמשיך את לימודיו במחלקה השייה, לא יוכל ) עד סוף השה 2סטודט שלא יסיים אגלית ברמת פטור (מתקדמים 
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  שה ג'

  סדאות /סמירים +קורסי חובה

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

 101-1-0098/0108 אישיות 4 2 6 4 א+ב

  סדא 2-4 0 2-4 2-4  א ו/או ב

 101-1-0039 *למידה  2 0 2 2 א

  101-1-0077  *תפיסה  2  0  2  2  א'

 יתן ללמוד את שי הקורסים אחד כחובה ואחד כבחירה.יש ללמוד אחד מהשיים כקורס חובה.  *

  

 לשה ג' סדאות

אחת. הרישום לסדאות הוא על בסיס הגרלות, הערכות פעם בשה (בקיץ) עבור כל  סדאלמוד ל חובה

סדאות שבהן הביקוש עולה על שישן הסטודטים העולים לשה ג'. הרישום הוא על בסיס הגרלות מכיוון 

מספר המקומות המוצעים. שימו לב: על כל סטודט שסיים שה ב' להשתתף בהגרלה. ההגרלה מתייחסת הן 

  לסדאות סמסטר א', הן לסדאות סמסטר ב' והן לסדאות השתיות. כל סטודט יוגרל לסדא אחת.

  

  :  ג'- שים ב' וסה"כ קורסי בחירה הדרשים ב

רשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שה במועדי  ק"ז מתוך קורסים במחלקה לפסיכולוגיה. 54- השלמה ל

  הייעוץ וההרשמה לקורסים.

  

  הערות:

אשר פיצל/ה את לימודי שה א' או חוזר/ת על שה א' יחולו עליו/ה החובות של השתון  ה/תלמיד  .א

  המקורי בו החל/ה את לימודיו/ה בפועל באויברסיטה.

רסים הלמדים הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הו קורס המהווה דרישת קדם לכל יתר הקו –קורסי קדם  ב.

מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית" ו"פסיכולוגיה יסויית" הם קורסים במחלקה. הקורסים: "

  המהווים דרישת קדם לכל הסדאות בפסיכולוגיה. 

"פסיכולוגיה  המבוא של אותו התחום (למשל, הקורסקורסי הבחירה מחייבים את קורס בוסף, 

  קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו'). התפתחותית" הו קורס

  

  תיקון ציון

 סטודט יהיה רשאי לחזור על קורס אחד במהלך התואר אף אם לא כשל בו ובכפוף לתאים הבאים:

האחרון גם אם הוא מוך יותר מהציון שהושג בפעם א. הציון הקובע בקורס שלמד פעם וספת הוא הציון 

  הראשוה.
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ב. סטודט הבוחר לחזור על קורס חייב לעמוד בכל הדרישות והמטלות של הקורס, כולל תרגילים, עבודות 

  ובחיות.

ג. סטודט הבוחר לחזור על קורס אחראי לוודא כי אין חפיפה בשעות בין קורס זה לקורסים אחרים אליהם 

  רשום. במידה ויש חפיפה עליו לדאוג למתן אישור חפיפה משי המרצים.הוא 

ד. על הסטודט לקחת בחשבון שחזרה על קורס יכולה להוביל לחפיפה במועדי המבחים ומעצם זאת לצורך 

    במועדים מיוחדים.

  

  ג' בלבד- קורסים לתלמידי שה ב' –התמקדות במחקר 

ת להשכיל ולהתמחות בושאי המחקר הספציפיים בהם מספר קורסים במחלקה מאפשרים לתלמידים/ו

עוסקים החוקרים במחלקה. בקורסים אלו, הסטודטים קוראים מאמרים עדכיים ומרכזיים בתחום מחקר 

ספציפי, משתתפים בדיוים בכיתה על אודות הסוגיות המרכזיות בתחום, ולרוב גם מתסים בעבודת מחקר 

ים אלו הסטודטים משתלבים בפרויקטים מחקריים הערכים מעשית בתחום ובכתיבה מדעית. בקורס

  במחלקה, והוגים מחקרים כאלו בעצמם.

  

כדי להירשם לקורסים מסוג זה, יש לפות ישירות למרצה או להיעות להזמות אימייל שמרצים שולחים 

"ז בקורסי ק 4יתן ללמוד עד  לעיתים דרך המזכירות. המרצה תסביר לסטודטים לאיזה קורס להירשם.

  ההתמקדות במחקר.

  

תאי קדם להשתתפות בקורס התמקדות במחקר: תלמידי/ות שה ב' החל מסמסטר א' ובתאי שבמקביל 

  הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה יסויית" (או כבר למדו בקיץ).

  

  

  .הרישום לקורס מותה באישור המרצה

הסטודטים. לא כל סטודט יתקבל לקורס התמקדות כמות המקומות בקורסים המודרכים פחותה מכמות 

במחקר. תאי הקבלה משתים ממעבדה למעבדה. את תקות קורסי ההתמקדות במחקר יתן למצוא באתר 

  המחלקה.

  

  :תואר שי בפסיכולוגיהלימודי מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ל

  המגמות הקלייותעם דגש על  - לפסיכולוגיה –מבחן לתארים מתקדמים (מתא"ם) 

  ידי המרכז הארצי לבחיות והערכה.- יתן על

 ן/אפשר השוואה בין הישגיהםמתקדמים. הוא מ קריטריון אחיד לקבלה ללימודים מהווה המבחן 

בכל המוסדות המעיקים כיום תואר  ות/מחקריות של המועמדים- הלימודיים והמיומויות הלימודיות

  ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתהגות.

  תואר הראשון.בלתואר שי על סמך הידע הלמד  ות/תלמידים מיוןמטרת המבחן לסייע ב
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פרקים פרדים: ידע והבה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת הבה ולמידה מתוך  שיהמבחן מורכב מ

  מאמרים פסיכולוגיים.

לידיעתכם, מזה מספר שים שהקבלה לתואר השי בפסיכולוגיה באויברסיטת בן גוריון איה מתחשבת 

דיו לצורך קבלה כמי שהממוצע שלו הוא  87(קרי, מי שהממוצע שלו גבוה מ  87בממוצע ציוים העולה על 

87.(  

  

  בשיתוף הפקולטה למדעי הטבעמחלקתית - ביולוגיה: תכית דופסיכו

 מיועדת התכית. לפסיכולוגיה ולמחלקה ביולוגיהל למחלקה היה משותפתכוביולוגיה פסיהתוכית 

 בדגש על מדעי בייהם החפיפה ולתחומי ובפסיכולוגיה בביולוגיה איתן בסיס לקבל המעוייים לסטודטים

שאים יתים לסטודטים  המוח. התוכית כוללת מספר קורסים ייעודיים לשילוב של פסיכוביולוגיה

 אחדכל ב מתקדמים בלימודים להמשיך יוכלו שמסיימיה כך בויה התכיתבפסיכולוגיה או מדעי החיים. 

   ) ובמיוחד בתחום מדעי המוח.פסיכולוגיה או ביולוגיה( התחומים משי

  גבוהה להשכלה המועצה ידי על מאושרת התכית

 B.Sc. in Psychology  -  בפסיכוביולוגיה .B.Sc  :הניתןם התואר ש

 120מחלקתיות הכוללות רק - ת ביגוד לכל שאר התוכיות הדוקודו 25.132כוללים ו עמוסים לימודי התואר

  קודות. תוכית הלימודים מורכבת מ:

בין חובה - קודות בחירה (חלקן בחירת 13קודות חובה בביולוגיה,  63.25קודות חובה בפסיכולוגיה,  54

קודות אגלית (לתלמידים אשר אים פטורים על  2קורסים מוגדרים מראש) בפסיכולוגיה ו/או ביולוגיה, ו 

  פי מבחן הפסיכומטרי).

  לפרוט מלא של קורסי החובה והבחירה בתכית אא בידקו את שתון הפקולטה למדעי הטבע.

  (ביולוגיה). 205(פסיכולוגיה) ו  101רכיבי לימוד:  2- *סטודט יהיה רשום ל

 

  חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון 



 

136 

 

  סוציולוגיה ואתרופולוגיה המחלקה ל

  )102 (סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה ועדו להקות כלים תיאורטיים ומתודולוגים לחקר 

החברה על שלל היבטיה: מבה החברה, תרבותה, יחסי כוח ושליטה, קבוצות חברתיות, פערים חברתיים, 

 סבירו להשועד מושגייםוכלים  מחקריותותהליכי שוי חברתי. הקורסים השוים מעיקים מיומויות 

  ולפרש מבים ותהליכים חברתיים באופן כללי ובחברה הישראלית בפרט. 

, תכית הלימודים מאפשרת לבוגריה להמשיך בלימודי מוסמך בסוציולוגיה ואתרופולוגיה בארץ ובחו"ל

  .או להשתלב בעולם העבודה עם תואר בוגר

  

  יםהלימודמבה 

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

  שה א'

  קורסי חובה

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

  3 5  '+ב 'א

3 

1  

1 

2  

2 

  102.1.0118 יסודות הסוציולוגיה

102.1.0128 

  3 5 '+ב'א

3 

1  

1 

2  

2 

מבוא 
 לאתרופולוגיה

102.1.0098  

102.1.0108 

יסודות  3 2 5 5 א'
 סטטיסטיקהה

102.1.0078 

  102.1.0016  מבוא לשיטות מחקר  2  1  3  2  א'

שיטות מחקר   2  2  4  3  ב'
  כמותיות

102.1.0017  

    קורס בחירה*  2  0  0  2  ב'

  

  לתלמידי שה א' בכל שה.במחלקה *יש לבחור קורס בחירה אחד בלבד מתוך הקורסים המוצעים 
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  :משה א' לשה ב' תאי מעבר

  בשה א'.לפחות בכל אחד מהקורסים הלמדים  56. ציון  1 

  כל קורסי שה א'.הכולל את  ,לפחות 70ציון ממוצע משוקלל   .2

קורס החובה בו לחזור פעם אחת בלבד על  ת/לממוצע הדרש לעיל, רשאי ה/שלא הגיע ה/תלמיד . 3

ה א'. ש לראשוה קורסי  מה/, וזאת בשת הלימודים העוקבת את השה בה סייםשלוןיצבר/ה כ

  במעמד של שה א'.היה ת/יזה/ו  ה/תלמיד

  . כישלון בקורס חובה בשה א' איו מאפשר מעבר לשה ב'.4

  יגרור הפסקת לימודים אקדמית. , או כישלון חוזר בקורסכישלון בשי קורסי חובה

  שה ב'

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

  4 6 'ב +'א

4  

 

2  

2 

2  

2 

  102.1.0019 ישראליתהחברה ה

102.1.0029 

שיטות מחקר * 2 2 4 3 או ב' 'א
 יותאיכות

102.1.0149 

קורס בלימודים ** 2 - 2 2 א' ו/או ב'
  אזוריים

 

  

  *הקורס מועבר פעם אחת בשה בסמסטר א' או ב'. יש לעקוב אחרי פרסום מערכת השעות באתר המחלקה.

ימודים אזוריים: קורסים המתמקדים בושא לבמחלקה **יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים 

  .חברה הישראליתמחוץ ל ותבחבר

  תלמידי שה ב' רשאים ללמוד את קורסי הבחירה המוצעים במחלקה ומפורסמים בכל שה. קורסי בחירה

  

  :משה ב' לשה ג' תאי מעבר

 .שה ב' חובה כקורסילפחות בקורסים המוגדרים  56ציון  . 1

 .'הקורסים שלמדו בשה בלכל הפחות הכולל את כל  65שוקלל ממוצע מ . 2

קורס החובה בו לחזור פעם אחת בלבד על  ת/לממוצע הדרש לעיל, רשאי ה/שלא הגיע ה/תלמיד . 3

'. בשה  לראשוה קורסי מה/, וזאת בשת הלימודים העוקבת את השה בה סייםשלוןיצבר/ה כ

 '.בהיה במעמד של שה ת/יזה/ו  ה/תלמיד

  כישלון בקורס חובה בשה ב' איו מאפשר מעבר לשה ג'. . 4

  כישלון בשי קורסי חובה, או כישלון חוזר בקורס יגרור הפסקת לימודים אקדמית.
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  שה ג'

  

  +סמיריםקורסי חובה

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

תיאוריות * 2 1 3 2.5 'בא' או 
 סוציולוגיות 

102.1.348 

תיאוריות * 2 1 3 2.5 או ב' 'א
 אתרופולוגיות 

102.1.348 

 102.1.0000 סמיר** 4  4 4 ב' - א' ו

  

  *הקורס מועבר פעם אחת בשה, בסמסטר א' או ב'. יש לעקוב אחרי פרסום המערכת באתר המחלקה.

  בכל שה.במחלקה *יש לבחור סמיר אחד מתוך רשימה של סמירים המוצעים 

  

  .תתפרסם בכל שה במחלקה רשימת קורסי בחירה. ק"ז 54 –השלמה ל  קורסי בחירה

   

  הערות:

 ה/לימודיו ה/החובות כאילו החל ה/על שה א' יחולו עליו ת/את לימודי שה א' או חוזר ה/אשר פיצל ה/תלמיד

 את לימודי שה א'.  מה/בשה בה סיים

  

  תיקון ציון
  

  לעשות זאת: ה/לחזור על הקורס יכול ת/ולשם כך מבקש בקורס ה/שכשל ה/תלמיד

  ההשתתפות הראשוה בקורס הדון. בשה העוקבת לאחררק  א.

  . ללמוד את שי חלקי הקורס באותה שה אקדמית, ולעמוד בכל חובותיו . ישב

  
במהלך לימודי  רק בקורס אחדומבקש/ת לשפר הציון יכול/ה לעשות זאת  שלא כשל/ה בקורסתלמיד/ה 

  לעיל. ב' - א'התואר. החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים 

   

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  מחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  )128 (סימן מחשב

 

  מטרת הלימודים

זו  מדע הגאוגרפיה עוסק במיקום תופעות פיזיות ואושיות, בפיזורן במרחב וביחסי הגומלין שבייהן. במסגרת

ת זא .מיפוי ויתוח תופעות אלה בצורה שיטתית ויסיויתתיאור, סיווג, מדידה, הגאוגרפיה עוסקת בזיהוי, 

 מטרת הלימודים הכללית היא. הג"ג ות המידעתוך שילוב ידע מתחומי הג"ג הפיסית, האושית וטכולוגי

להקות לתלמידים ידע בסיסי בגאוגרפיה על כל עפיה, ולפתח הבה ויכולת יתוח של תהליכים מרחביים. 

בוגר) במטרה להגיע התכית מאפשרת התמקדות תחומית כבר במסגרת התואר הראשון (לימודים לתואר 

  להתמחות ושאית ממוקדת במסגרת לימודי התואר השי (לימודים לתואר מוסמך).

  

  יםהלימודמבה 

o ית חד מחלקתיתתכ 

o יתמחלקתית- דו תכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

 

 ק"ז) 108חד מחלקתי ( –לימודיםהתכית 

להתמחות בתחומים הבאים: גאוגרפיה פיזית, גאוגרפיה מחלקתית יתן - החדתכית הלימודים במסגרת 

  אושית וטכולוגיות מידע גאוגרפיות (טמ"ג).

  

 מגמה
חובת 

 מח'

  התמחויות

ק"ז  

 לסיורים

סמיר 

 בתחום

 בחירה

מחוץ 

 למחלקה

 סה"כ
חובה 

 תחומית
 בחירה

 108 10 4 3 16 20 55 גאוגרפיה פיזית

גאוגרפיה 

 אושית
55 4 26 3 4 10 108 

ת וטכולוגי

 תומידע גאוגרפי
55 20 16 3 4 10 108 
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 תחומי הלימודים

  

  - גיאוגרפיה פיזית

הגאוגרפיה הפיזית מתמקדת בגורמים ובתהליכים הטבעיים המעצבים את פי השטח של כדור הארץ בקי 

הגאוגרפיה  מידה שוים של מרחב וזמן. מטרת התכית היא להקות לסטודטים ידע תאורטי וכמותי בושאי

מדים לתארים מתקדמים בתחום. תוכית הלימודים כוללת מגוון קורסים והפיזית והכשרה מתאימה לל

. הלימוד בשדה ובמעבדה הוא חלק איטגרלי אקולוגיהו גאומורפולוגיה, קרקע, הידרולוגיהבושאי אקלים, 

אורך הזמן על עיצוב והתפתחות של תוכית הלימודים. יתן דגש על הבת ההשפעה של שיויים סביבתיים ל

  וכימות תהליכים במרחב. לזיהוי הוף הטבעי. בתכית מוצע שילוב עם טכולוגיות מידע גאוגרפיות

  

 
 גאוגרפיה אושית

ם של פעילות תחום הגיאוגרפיה האושית במחלקה כולל מגוון קורסים אשר עוסקים בהיבטים המרחביי

  הממשק עם הסביבה. אושית/ חברתית והבת

תחום לימודים זה שם דגש על היבטים תאורטיים ותכויים בלימוד ערים ואזורים, לימוד סוגיות שוות 

  פוליטית במרחבים שוים.הבתחום ממשק אדם וסביבה, ויתוח הגיאוגרפיה החברתית ו

   

 טכולוגיות מידע גאוגרפיות
תצפיות על פי השטח של כדור הארץ מפלטפורמות שוות תחום הטמ"ג עוסק במדעי המידע הגאוגרפי כולל 

(מוטסות ולוויייות), אחסון המידע המתקבל במערכות מידע וביצוע יתוח מרחבי מתקדם של התוים 

שאספו ליצירת מידע גאוגרפי חדש. התחום במחלקה מציע לסטודט הכשרה בעיקר במערכות מידע 

מרחבי כולל גאוסטטיסטיקה. קורסי הבחירה המתקדמים בתחום  גאוגרפיות (ממ"ג), חישה מרחוק ויתוח

מתבססים על קורסי חובה שיתים לכלל הגאוגרפים והם באורייטציה לשימושי מחשב, מכשור ומדידה. 

הידע שיירכש על ידי הסטודט יוכל לאפשר לו להמשיך לתארים מתקדמים ולשלב יתוח מרחבי מבוסס טמ"ג 

עסוק במחקר בסיסי בתחום הטמ"ג; או לשמש כמומחה בתחומי החישה מרחוק במחקר גאוגרפי כולל; ל

 ומערכות מידע גאוגרפיות במשק הישראלי בסקטור  הפרטי וציבורי.

 

  שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  תאי קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 - מבוא לחברה 4  4 4 'א  
 סביבה ומרחב

128-1-0155 

 128-1-1021 סטטיסטיקה 2 2 4 3 א'  

כלכלה  2  2 2 'ב  
 לגאוגרפים

128-1-1111 
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למדעי כדור מבוא  4  4 4 ב'  
  הארץ

128-1-1051 

מבוא לעולם  4  4 4 'א  
  עירוי

128-1-1061 

שיטות 
  כמותיות א'

 128-1-1691  ב' סטטיסטיקה 2 2 4 3 ב'

מבוא  3 2 5 3  ב'  
לגיאואיפורמטי

 קה

128-1-0105 

מתמטיקה   2  -  3  3  'א  
  1 לגיאוגרפים

128-1-0135  

מתמטיקה   2      2  ב'  
  2לגאוגרפים 

128-1-0138  

  128-1-0023  כימיה לגאוגרפים   2      2  ב'  

פיזיקה   2      2  א'  
  לגאוגרפים

128-1-0027  

  128-1-0108  כתיבה מדעית  2      2  א'  

טופוגרפיה   0      0  א'  בחית ידע
  (למידה עצמית)

128-1-0005  

  

  קורסי חובה תחומיים

  טמ"ג

 שם הקורס שעות  ק"ז

מדע תוים  4  4
 למתקדמים

מעבדה בשיטות  4  4
 ממ"ג

 Rתכות מרחבי  3  3

  קוד פתוח 4  4

3  3 Q2  

יתוח מערכות  2  2

  JAVAמידע/
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  גאוגרפיה פיזית

 שם הקורס שעות  ק"ז

 מעבדה בקרקע 4  4

 משאבי מים 4  4

 סחיפהתהליכי  4  4

- מחזורים בין גאו 4  4
  כימיים

אקולוגיה של  4  4
  הוף

  

  גאוגרפיה אושית

 שם הקורס שעות  ק"ז

מבוא לגאוגרפיה  4  4
 תרבותית

  

 תאי מעבר

בכל אחד ) ובתאי ש3(ראה סעיף  בכל קורסי החובה המחלקתיים 70תאי המעבר לשה ב' יהיה ממוצע 

  ).בציון סופי 60 מיימוםבבחיה ו 60 מיימום(ציון עובר התלמיד  השיגמקורסי החובה 

- בשה א' ושממוצע ציויו המשוקלל גבוה מ באחד או יותר מקורסי החובה המחלקתייםסטודט שכשל   .א

ים בהם כשל בשה ב'. במקביל ילמד את קורסי החובה של שה ב', לחזור על הקורס, יהיה חייב 70

בתאי  רקיו ולהשתתף בקורסי ההתמחות (חובה ו/או בחירה כמתחייב. התלמיד יוכל לבחור בתחום לימוד

קדם לתחום הלימודים הבחר ו/או לכל אחד מקורסי  - שקורסי החובה בהם כשל אים מהווים תאי

  ההתמחות (חובה ו/או בחירה).

 70- ל 60וממוצע ציויו המשוקלל הכולל הוא בין  באחד מקורסי החובה המחלקתייםסטודט שכשל   .ב

 בשה ב', ויהיה חייב לחזור על הקורס בו כשל. קורסי חובה בלבדלמוד יורשה ל

ולא יוכל  יופסקו לימודיו 70- וממוצע ציויו המשוקלל הכולל מוך מ בשי קורסי חובהסטודט שכשל   .ג

לאחר הפסקת לימודיו רשאי יהיה הסטודט להרשם שית למחלקה בתאי  תייםש .לחזור על שה א'

  ות הקבלה של אותו שתון.שיעמוד בכל דריש

בסמסטר ב' (שה א') הוא הצלחה בקורס מבוא  הקורס מבוא לגאומורפולוגיהקדם ללימוד - תאי  .ד

  ).יוריםלגיאולוגיה (כולל השתתפות בס

שיטות ציון עובר בקורס  בסמסטר ב' של שה א' הוא מטארולוגיה וקלימטולוגיההתאי ללימוד מבוא ל  .ה

  בסמסטר א'.כמותיות 

  

  ב'שה  
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  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  תאי קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 סטטיסטיקה
  א'+ב'

מבוא למדע  4 - 4 4 א'
 תוים

128-1-1241 

מבוא למדעי   4    4  4  'א  
  הסביבה

128-1-2571  

מבוא  4 - 4 4 א'  
לפוליטיקה 

 ומרחב

128-1-2001 

מבוא לחישה  4  4 4  'א  
 מרחוק

128-1-0095 

תולדות  2  2 2  ב'  
המחשבה 

  בגאוגרפיה

128-1-1281 

שיטות מחקר   2   2  2  א'  
  איכותיות

?  

מבוא למדעי   2   2  2  ב'  
  הקרקע

128-1-0110  

 

 תאי מעבר

ציון עובר בכל הקורסים. אי מילוי התאי בקורס אחד איו חוסם את המעבר לשה ג', אך הסטודט חייב   .א
 בשה ג'.לחזור על הקורס 

  בכל הקורסים. אי מילוי התאי חוסם מעבר לשה ג'. 65ציון ממוצע מיימאלי של    .ב

 השלמת כל חובות שה ב' (כולל תרגילים).  .ג

  הצלחה בכל קורסי המבוא של שה ב' היא תאי להשתתפות בסמיר.  .ד
  

  שה ג'

  סמיר

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

 128 סמיר  2  2 2 א'

 128 סמיר  2  2 2 ב'

  128-1-3171  סיורים  --- ---  ---  3  ב'

  בתחום גאוגרפיה אושית – ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

 ק"ז. 54תכית זו מאפשרת לתלמיד ללמוד במחלקה וספת בהיקף זהה של 
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קורסי הבחירה קודות זכות וספות להשלמת התואר יבחרו מתוך   -  7ק"ז תמורת ימי הסיור ו 2יוכרו 

  במחלקה.

  

 שה א'

  קורסי חובה

  

  :תאי מעבר

  כמפורט בתאי המעבר בתכית החד מחלקתית

  

  'שה א

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

 מבוא לגיאו 2 2 4 3 'ב
  איפורמטיקה

128-1-0105 

 128-1-1111 כלכלה לגאוגרפיה 2  2 2 'ב

מתמטיקה  2  2 2 א'
 לגאוגרפים

128-1-135 

 128-1-0108 כתיבה מדעית 2  2  2  'א

  128-1-0023 כימיה לגאוגרפים  2   2  2  ב'

  

  :תאי מעבר

  כמפורט בתאי המעבר בתכית החד מחלקתית

  

  שה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול שעותסה"כ  סה"כ קודות סמסטר

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

 - מבוא לחברה 4  4 4 א'
 סביבה ומרחב

128-1-0135 

 128-1-1021 סטטיסטיקה א' 2 2 4 3 א'

 128-1-1691  סטטיסטיקה ב' 2 2 4 3  ב'

מבוא לעולם  4  4 4  'א
  עירוי

128-1-1061 

למידה עצמית 
  בחית ידע

  128-1-0005  טופוגרפיה 0   0  0
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שיטות מחקר  2  2 2 א'
 איכותיות

? 

מבוא לפוליטיקה  4  4 4 א'
 ומרחב

128-1-2001 

  128-1-1281  תולדות המחשבה  2   2  2  ב'

  128-1-1241  מבוא למדע תוים  4   4  4  א'

  128-1-2571  מבוא למדעי הסביבה  4   4  4  א'

  

  

  שה ג'

  סמיר

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

 128 סמיר * 2  2 2 א'

 128 סמיר  2  2  ב'

  128-1-3191  סיורים  --- ---  ---  2  ב'

עבודת הסמיר בשה ג' תיכתב באחד התחומים לפי בחירת התלמיד, מותה במספר המקומות  *

  הפויים בסמיר

  

  בתחום גאוגרפיה פיזית – ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

 ק"ז. 54תכית זו מאפשרת לתלמיד ללמוד במחלקה וספת בהיקף זהה של 

קורסי הבחירה קודות זכות וספות להשלמת התואר יבחרו מתוך   -  7ק"ז תמורת ימי הסיור ו 2יוכרו 

  במחלקה.

  

 שה א'

  קורסי חובה
  מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול שעות סה"כ סה"כ קודות סמסטר

 128-1-0135 1מתמטיקה לג"ג  2  2 2 'א

 128-1-0138 2מתמטיקה לג"ג  2  2 2 'ב

  128-1-0023  כימיה לג"ג  2    2  2  ב'

  128-1-0027  פיסיקה לג"ג  2    2  2  א'

 –מבוא לחברה   4    4  4  'א
  סביבה ומרחב

128-1-0155  
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  תאי מעבר:

  כמפורט בתאי המעבר בתכית החד מחלקתית

  

  שה ב'

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

 128-1-1281  תולדות המחשבה 2  2 2 'ב

מבוא למדעי  4  4 4 א'
 הסביבה

128-1-2571 

 128-1-1241 מבוא למדע תוים 4  4 4 א'

 128-1-0110 מבוא למדעי הקרקע 2  2  2  ב'

  

  תאי מעבר:

  כמפורט בתאי המעבר בתכית החד מחלקתית

  

   

  128-1-1021  סטטיסטיקה א'  2  2  4  3  א'

 128-1-1691  סטטיסטיקה ב' 2 2 4 3  ב'

 128-1-0108  מדעיתכתיבה  2  2 2  א'

מבוא  2 2 4 3 'ב
  לגיאואיפורמטיקה

128-1-0105 

 128-1-1111 כלכלה לגאוגרפיה 2  2 2 'ב

מבוא למדעי כדור   4   4  4  ב'
  הארץ

128-1-1051  

  א'

למידה עצמית 
  בחית ידע

  128-1-0005  טופוגרפיה  0   0  0
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  שה ג'

  סמיר

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

 128 סמיר * 2  2 2 א'

 128 סמיר  2  2 2 ב'

  128-1-3191  סיורים  --- ---  ---  2  ב'

עבודת הסמיר בשה ג' תיכתב באחד התחומים לפי בחירת התלמיד, מותה במספר המקומות  *

  הפויים בסמיר

  

  תחום טמ"ג – ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

 ק"ז. 54תכית זו מאפשרת לתלמיד ללמוד במחלקה וספת בהיקף זהה של 

קורסי הבחירה קודות זכות וספות להשלמת התואר יבחרו מתוך   -  15ק"ז תמורת ימי הסיור ו 2יוכרו 

  במחלקה.

  

 שה א'

  קורסי חובה

  

   

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

 128-1-0135 1מתמטיקה לג"ג  2  2 2 'א

 128-1-0138 2מתמטיקה לג"ג  2  2 2 'ב

  128-1-0023  כימיה לג"ג  2    2  2  ב'

 –מבוא לחברה   4    4  4  'א
  סביבה ומרחב

128-1-0155  

  128-1-1021  סטטיסטיקה א'  2  2  4  3  א'

 128-1-1691  סטטיסטיקה ב' 2 2 4 3  ב'

 128-1-0108  מדעיתכתיבה  2  2 2  א'

מבוא  2 2 4 3 'ב
  לגיאואיפורמטיקה

128-1-0105 

  א'

  למידה עצמית 

  128-1-0005  טופוגרפיה  0   0  0
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  תאי מעבר:

  כמפורט בתאי המעבר בתכית החד מחלקתית

  

  שה ב'

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

מבוא למדעי  4  4 4 א'
 הסביבה

128-1-2571 

 128-1-1241 מבוא למדע תוים 4  4 4 א'

חישה מרחוקמבוא ל 4  4  4  ב'  128-1-0095 

  

  תאי מעבר:

  המעבר בתכית החד מחלקתיתכמפורט בתאי 

  שה ג'

  סמיר

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

 128 סמיר * 2  2 2 א'

 128 סמיר  2  2 2 ב'

  128-1-3191  סיורים  --- ---  ---  2  ב'

עבודת הסמיר בשה ג' תיכתב באחד התחומים לפי בחירת התלמיד, מותה במספר המקומות  *

  הפויים בסמיר

  

  ק"ז) 80( מחלקה ראשית  –לימודיםהתכית 

המחלקה הראשית יתן להתמחות בתחומים הבאים: גאוגרפיה פיזית, תכית הלימודים במסגרת 

  (טמ"ג). גאוגרפיה אושית וטכולוגיות מידע גאוגרפיות

  חובת מגמה
 מח'

ק"ז  התמחויות
 לסיורים

סמיר 
 בתחום

חובה 
מחוץ 
למחל

 קה

 סה"כ

בחירה 
 בתחום

בחירה 
בתחום 

 אחר
גיאוגרפיה 

 פיזית
55 10 7 2 4 2 80 

גאוגרפיה 
 אושית

55 10 7 2 4 2 80 

טכולוגיות 
מידע 

 גאוגרפיות

55 10 7 2 4 2 80 
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  שה א'  

  קורסי חובה

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

 - מבוא לחברה 4  4 4 'א
 סביבה ומרחב

128-1-1041 

 128-1-1021 סטטיסטיקה א' 2 2 4 3 א'

 128-1-1111 כלכלה לגאוגרפים 2  2 2 'ב

  ב'

 

למדעי כדור מבוא  4  4 4
  הארץ

128-1-1051 

מבוא לעולם  4  4 4 א'
  עירוי

128-1-1061 

 128-1-1691  ב' סטטיסטיקה 2 2 4 3 ב'

  128-1-0027  פיזיקה לגאוגרפים  2   2  2  א'

  128-1-0108  כתיבה מדעית  2   2  2  א'

  א'

  למידה עצמית

  128-1-0005  טופוגרפיה  0   0  0

  128-1-0023  כימיה לגאוגרפים  2   2  2  ב'

מתמטיקה   2   2  2  א'
  1לגאוגרפים 

128-1-0135  

מבוא   2 2  4  3  ב'
  לגאואיפורמטיקה

128-1-0105  

  128-1-0138  2מתמטיקה   2    2  2  ב'

 

 

 תאי מעבר:

 כמפורט בתאי המעבר בתכית החד מחלקתית  שה א'.
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   שה  ב'

  קורסי חובה

  

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

מבוא למדעי   4   4  4  'א
  הסביבה

128-1-1571  

 128-1-1241 מבוא למדע תוים 4  4 4 א'

 128-1-0095 מבוא לחישה מרחוק 4  4 4  'א

תולדות המחשבה  2  2 2  ב'
  הגאוגרפית

128-1-1281 

שיטות מחקר   2   2  2  א'
  איכותיות

?  

  128-1-0110  מבוא למדעי הקרקע  2   2  2  ב'

מבוא לפוליטיקה   4   4  4  א'
  ומרחב

128-1-2001  

  

 תאי מעבר

  מעבר בתכית החד מחלקתית  שה ב'בתאי הכמפורט 

  

  שה ג'

  סמיר

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

 128 סמיר * 2  2 2 א'

 128 סמיר * 2  2 2 ב'

  128-1-3191  סיורים  --- ---  ---  2  ב'

   את עבודת הסמיר בשה ג' יש לכתוב בתחום ההתמחות.*
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  ק"ז) 28(חטיבה –הלימודים תכית 

  

 ג'- שה א'

  קורסי חובה

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

מבוא למדעי כדור  4  4 4 ב'
  הארץ

128-1-1051 

 - מבוא לחברה 4  4 4 'א
 סביבה ומרחב

128-1-1041 

מדעי מבוא ל 4  4 4 'א
 הסביבה

128-1-1571 

 128-1-1061  מבוא לעולם עירוי 4  4 4 א'

 128-1-1111 כלכלה לגאוגרפים 2  2 2 'ב

סמסטר 
 אחרון לתואר

  128-1-3241  סיור  --- ---  ---  1

  

  ק"ז ממקבץ הקורסים המוצעים במחלקה. 9ג' הם - הדרשים בשים א' קורסי בחירהסה"כ 

  

  )147תחומיים (תכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב 

  

  הערות:

פרסום הושאים לעבודות הסמיר ובחירתם ייעשו בסוף סמסטר ב' של שה ב'. ייתן רקע בסיסי 

ידי - לאיסוף החומר לכתיבת העבודה, כדי שחלק מהעבודה יבוצע כבר בקיץ (גם במקרה של החייה על

לאחר קבלת אישור זה מורה מן החוץ). השתתפות התלמיד בסמיר מחייבת את אישור המחה. רק 

יירשם התלמיד באיטרט יש להגיש את עבודת הסמיר עד סוף השבוע הראשון שלאחר תום שת 

(ראה החיות בסוף החוברת). עבודה שתוגש בעותק דיגיטלי למזכירות המחלקה ולמרצה הלימודים 

 שלאחר מכן., והסטודט יאלץ לחזור על הסמיר בשה לא תתקבללאחר המועד שיקבע ע"י המרצה 

  

  בחיות

 -  בסיום כל קורס. ציון עובר בבחית קורס חובה במחלקה לגיאוגרפיה קיימת מערכת בחיות שוטפת

 . במקרים מיוחדים65 –. ציון עובר בקורס עם סימול תואר שי בקורס התמחות/בחירה 56 - ו ומעלה 60

ב' יתקיימו מיד עם סיום הקורס. בחית מועד - תיתן עבודת גמר במקום בחיה. בחיות מועד א' ו

מיוחד תיתן רק על פי המתחייב מתקון הבחיות. בקשה למועד מיוחד תוגש לכל המאוחר שבועיים 

  לאחר תום מועד הבחיות. 



 

152 

 

  

. ציון המועד האחרון הוא הקובע יום החובות הקשורות בקורס הוא תאי הכרחי בכדי לגשת לבחיהס

ולא הציון הגבוה מבין השיים. שקלול הציון הסופי בהתאם למטלות שקבעו במהלך הקורס יקבע ע"י 

חזר על כל מרצה בפרד. סטודט שכשל בקורס בשי מועדים רשאי להיבחן שית (שי מועדים) לאחר ש

  הקורס פעם וספת ועמד בכל חובותיו.

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  חיוךהמחלקה ל

  )129(סימן מחשב  

 

  מטרת הלימודים

המחלקה לחיוך מציעה תכית לימודים מרתקת לתואר ראשון השעת על יסודות מתחומי מדעי הלמידה, 

מחשבת החיוך והיבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים של הפרט והחברה. תלמידי המחלקה זוכים להיכרות 

בישראל ועם ידע עדכי על תהליכים ארגויים, אישיים והתפתחותיים בתוך רחבה עם מבה החברה והחיוך 

מערכת החיוך ומחוץ לה. לצד המפגש האקדמי עם ושאים אלו, בוגריו רוכשים מיומויות למידה מתקדמות 

והים מסביבה תומכת המאפשרת פיתוח זהות אישית ומקצועית והבה מורכבת של הבעיות החברתיות עמן 

 ים אשי חיוך. בוגריו עוסקים במגוון תפקידים במערכת החיוך הפורמלית והבלתי פורמלית, כוללמתמודד

תפקידי יהול, הדרכה, פיתוח תכיות ומחקר. הלימודים במחלקה מהווים בסיס לתארים מתקדמים במגוון 

) או כחטיבה מחלקתית (בשילוב עם מחלקה וספת- תחומים. יתן להירשם ללימודים במחלקה במסגרת דו

(כחלק מלימודים רב תחומיים). תלמידים מצטייים יוכלו להרחיב את הלימודים במחלקה לאחר השה 

  הראשוה.

  יםהלימודמבה 

o יתמחלקתית- דו תכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

   ק"ז) ובמחלקה וספת באויברסיטה. 54( לחיוךתכית זו מיועדת לתלמידים הלומדים במחלקה 

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  3 6 א' + ב'

3 

1  

1 

2  

2 

מבוא לשיטות *
מחקר כמותיות 

 בחיוך

12911021  

12911721 

  3 6 א' + ב'

3 

1  

1 

2  

2 

מבוא * *
למחשבת 

 החיוך

12912251  

12912261 

  3 6 א' + ב'

3 

1  

1 

2  

2 

מבוא * *
לפסיכולוגיה של 

 החיוך

12911031  

12911921 
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  3 6 א' + ב'

3 

1  

1 

2  

2 

מבוא  **
לסוציולוגיה של 

  חיוך

12912371  

12912381 

  

  הערות:

* כל הסטודטים הלומדים במחלקה לחיוך מחויבים ללמוד את הקורס "מבוא לשיטות מחקר כמותיות" 

  , להוציא סטודטים הלומדים חיוך ופסיכולוגיה או חיוך וסוציולוגיה.לחיוךבמחלקה 

כל הסטודטים הלומדים חיוך דרשים ללמוד את שלושת קורסי המבוא הוספים. שיים מתוך השלושה * * 

   חובה ללמוד בשה א', את הקורס השלישי יתן ללמוד בשה ב'.

  

  :  א'בשה  שיתן ללמודסה"כ קורסי בחירה 

  ק"ז 2בהיקף  אחד בכל סמסטר קורס בחירה

  

  לשה ב' תאי מעבר

   .56ציון מעבר בבחיות הוא החובה,  מקורסי אחד בכל לפחות 70 של סופי .  ציון1

 תלהמשיך א יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים )70 - פחות מ ציון סופי  .  תלמידים שכשלו (קיבלו 2

  במחלקה לחיוך.  לימודיהם 

  שה ב'

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

שיטות מחקר * 2 1 3 3 א'
 כמותיות בחיוך

12912881 

  2 1 3 3 ב'

 

מבוא לשיטות **
מחקר איכותיות 

 בחיוך

12910102 

  2 4 א' + ב'
2 

 - 2  
2 

מערכת החיוך 
בישראל: סוגיות 

  מרכזיות
 מפה וקודות

12910140  
12911402 

  2  4  א'+ב'
2  

  2  
2  

סוגיות במחקר על 
למידה והוראה בבית 

  הספר

129-1-0278  
129-1-0288  

  

  הערות:

כל הסטודטים הלומדים במחלקה לחיוך מחויבים ללמוד את הקורס "שיטות מחקר כמותיות בחיוך" * 

  ופסיכולוגיה., להוציא סטודטים הלומדים חיוך במחלקה לחיוך

במחלקה את הקורס "מבוא לשיטות מחקר איכותיות" כל הסטודטים הלומדים בחיוך מחויבים ללמוד ** 

  .לחיוך

את הקורס "סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר" יתן ללמוד בשה ב' או בשה ג'. הקורס איו *** 

  .גירת התוארמהווה קורס חובה לסמהווה תאי מעבר לשה ג' אך הוא 
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  לשה ג': תאי מעבר

   .56בבחיות הוא ציון מעבר   של שים א'+ ב'. החובה מקורסי אחד בכל לפחות 70 של סופי ציון.  1

שיטות מחקר כמותיות בחיוך, איו מהווה תאי קדם לקורס מבוא לשיטות מחקר איכותיות הקורס . 2

  בחיוך.

 להמשיך את יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים )70 - פחות מ ציון סופי  תלמידים שכשלו (קיבלו . 3

  במחלקה לחיוך.  לימודיהם 

  שה ג'

  חובה קורס

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  2 4 א' + ב'

2 

 2  

2 

 סמיר* 
מרשימת 
 הסמירים

 

אחרת ע"י מרצה הקורס, והדבר כתב באופן ברור * הוכחות בכל הסמירים היה חובה אלא אם הוחלט 

 בסילבוס.

  

  הערות:

 וחיוך: פסיכולוגיההלומדים במסלול דו מחלקתי  תלמידים . 1

ילמדו במחלקה לפסיכולוגיה: במקום מבוא לשיטות מחקר  - מתודולוגייםהקורסים את ה  .א

שיטות בשה ב': במקום יסטית. הסקה סטטמבוא לסטטיסטיקה ו - כמותיות בחיוך ילמדו

 ית.יילמדו פסיכו' יסו - מחקר כמותיות בחיוך

התפתחותית ילמדו ו , אבורמליתלוגיה חברתית, אישיותהקורסים פסיכו - קורסי בחירה  .ב

 במסגרת המחלקה לפסיכולוגיה.

 .במחלקה לחיוךהסטודטים הקורס מבוא לשיטות מחקר איכותיות ילמדו את   .ג

 

 וחיוך: אתרופולוגיה-סוציולוגיהתלמידים הלומדים במסלול דו מחלקתי  . 2

אתרופולוגיה: במקום מבוא - את הקורס המתודולוגי של שה א' ילמדו במחלקה לסוציולוגיה  .א

 לשיטות מחקר בחיוך ילמדו: יסודות הסטטיסטיקה ומבוא לשיטות מחקר.

את הקורסים המתודולוגיים של שה ב': שיטות מחקר כמותיות בחיוך ומבוא לשיטות מחקר   .ב

     ילמדו במחלקה לחיוך. –איכותיות בחיוך 
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  ק"ז) 80מחלקה ראשית  ( –תכית הלימודים

 תכית זו מיועדת לתלמידים המעוייים להרחיב את לימודי החיוך במסגרת לימודי התואר הראשון. הרישום

ללימודים במסלול זה עשה לאחר סיום השה הראשוה ללימודים במסלול הדו מחלקתי.  התלמיד/ה 

  שה א', חובות סיום ק"ז. לאחר  80 של בתוכית זו ישתתף/תשתתף בשעורים במחלקה  לחיוך בהיקף

 ראשית. חלקהבתוכית חיוך מ מועמדות ללימודים ועומד/ת בדרישות, להגיש  בכך, הרוצה תלמיד/ה, רשאי

כל  של משוקלל פי ממוצע-שה א' (על הטובים ביותר בלימודי ההישגים בעלי לתלמידים מוצעת התוכית

ה על גבי טופס בקש א'). לאחר סיום חובות שה א' רשאי התלמיד/ה להגיש בשה המצויים קורסי החובה

  המופיע באתר המחלקה. מספר המקומות בתכית מוגבל.

  ללמוד בתכית זו יוכל/תוכל להתמקד באחד מהמסלולים הבאים:תלמיד/ה הבוחר/ת 

  א. פסיכולוגיה במערכת החיוך

  ב. מהל חברה ומדייות חיוך 

  לימודים והוראה. תכיותג.  

  

  . הקבלה לתוכית ראשית1

  ומעלה.  - 90יתן להתקבל לתוכית ראשית משה ב' ובתאי שממוצע הציוים בקורסי חובה שה א' הוא מ

ומשית בפקולטה למדעי הטבע חייבים בתום בשה א' ראשית חיוך מחלקה . סטודטים שהתקבלו לתוכית 2

  לפחות, ולא יופסקו לימודיהם. 90שה א' להגיע לממוצע של 

פי שקלול הציוים באותה - ומעלה איו מבטיח קבלה למחלקה ראשית. ההחלטה מתקבלת על 90ממוצע 

  השה.

  

  ק"ז 80מחלקה ראשית  -פירוט תכית הלימודים

*סטודטים המתקבלים למחלקה ראשית חייבים ביעוץ אצל יו"ר ועדת הוראה מחלקתית לגבי ביית מערכת 

  ג'.- שעות לשים ב' ו

  

  שה א'

 ) ית הלימודים דו מחלקתיתטים ילמדו על פי תוכק"ז) 54הסטוד  

  שה  ב'

  קורסי חובה

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

  3  6  א'+ב'
3 

1  
1 

2  
2 

קורס וסף מבין 
שלושת הקורסים  
  שלא למד בשה א'

 

שיטות מחקר  2 1 3 3 א'
 כמותיות בחיוך

12912881 

מבוא לשיטות מחקר  2 1 3 3 ב'
 איכותיות בחיוך

12910102 

  2 4 א' + ב'
2 

 2  
2 

מערכת החיוך 
סוגיות  בישראל:

12910140  
12911402 
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  מרכזיות
 וקודות מפה

  2 4 א' + ב'
2 

 2  
2 

סמיר מרשימת 
 הסמירים

 

  2  4  א'+ב'
2  

 2  
2  

סוגיות במחקר על * 
למידה והוראה בבית 

  הספר

129-1-0278 

  
* את הקורס "סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר" יתן ללמוד בשה ב' או בשה ג'. הקורס איו 

  .לסגירת התואר חובהמהווה קורס  הואמהווה תאי מעבר לשה ג' אך 

  ק"ז אשר יתחלקו בין השים. 34ג' - ב' ו סה"כ קורסי בחירה שיתן ללמוד בשים א',

 

 תאי מעבר לשה ג'

   .56בבחיות הוא  ציון מעברשל שים א' + ב'.  החובה מקורסי אחד בכל לפחות 70 של סופי ציון.  1

 תלהמשיך א יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים )70 - פחות מ ציון סופי  .  תלמידים שכשלו (קיבלו 2

  במחלקה לחיוך.  לימודיהם 

  שה ג'

  קורס חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

  2 4 א'+ב'

2 

 2  

2 

סמיר (סמיר אחד 
במסלול הלמד) 

מרשימת 
 הסמירים
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   קורסי בחירה דרשים בתוכית מחלקה ראשית: 

  ק"ז.  4קורסי בחירה במסלול הבחר, כל קורס בהיקף  4

  הבחירה המוצעים בתוכית .ק"ז מקורסי  16* תלמידים בתוכית מחלקה ראשית דרשים ללמוד 

במסלול לפסיכולוגיה במערכת החיוך חייבים ללמוד את הקורסים הבאים: פסיכו' של האישיות,  *  תלמידים

  ק"ז. 14. סה"כ וקוגיציה בחיוךפסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית 

דרישות הקדם של  התוכית לה הם חייבים לבדוק את  –*  תלמידים המעוייים להמשיך לימודים לתואר שי 

  רוצים להציג את מועמדותם.

  

  תאי מעבר:

   .56ציון מעבר בבחיות הוא  .שים א'+ ב'קורסי החובה של  כלבסמיר, וסיום  לפחות 70 של סופי .  ציון1

 אתלהמשיך  יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים )70 - פחות מ ציון סופי  .  תלמידים שכשלו (קיבלו 2

  במחלקה לחיוך. לימודיהם 

   

  ק"ז) 28(חטיבה –הלימודים תכית 

 הלומדים  לתלמידים וגם אחרת במחלקה ראשית מחלקה בתוכית הבוחרים תכית זו מיועדת לתלמידים

  .)147(  תחומיים - במחלקה ללימודים רב

 

הקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחיוך ועוד שי קורסים מתוך שלושת קורסי  ללמוד את על התלמידים 

  ., ג'א', ב' שים של הבחירה מקורסי לבחור ק"ז) יתן 10(  הקודות יתרת את ק"ז)  18( המבוא הוספים

  

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  3 6 ב' א' +

3 

1  

1 

2  

2 

מבוא לשיטות *
מחקר כמותיות 

 בחיוך

12911021  

12911721 

  3 6 א' + ב'

3 

1  

1 

2  

2 

* מבוא *
 למחשבת החיוך

12912251  

12912261 

  3 6 א' + ב'

3 

1  

1 

2  

2 

* מבוא *
לפסיכולוגיה של 

 החיוך

12911031  

12911921 
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  3 6 א' + ב'

3 

1  

1 

2  

2 

* מבוא *
לסוציולוגיה של 

  חיוך

12912371  

12912381 

  

במחלקה * כל הסטודטים הלומדים במחלקה לחיוך מחויבים ללמוד את הקורס "מבוא לשיטות מחקר" 

  , להוציא סטודטים הלומדים חיוך ופסיכולוגיה או חיוך וסוציולוגיה.לחיוך

הוספים. חובה ללמוד קורסי המבוא מ שייםכל הסטודטים הלומדים חטיבה בחיוך דרשים ללמוד את * * 

  יתן ללמוד בשה ב'. י, את הקורס השלפחות קורס אחד מקורסים אלו בשה א'

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה **

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

 ק"ז) יש להשלים מתוך היצע קורסי הבחירה במחלקה. 10את יתרת קודות הזכות (

  לשה ב' תאי מעבר 

ציון מעבר בבחיות , בקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות ובקורס מבוא וסף לפחות 70 של סופי ציון . 1

 .56הוא 

  לפחות. 70השי בשה ב' בציון סופי של אם למד רק קורס מבוא אחד בשה א' יש להשלים את הקורס  . 2

 תלהמשיך א יוכלו  לא חובה, קורס באותו פעמיים )70 - פחות מ ציון סופי  .  תלמידים שכשלו (קיבלו 3

  במחלקה לחיוך. לימודיהם 

   

  :כלליות לכלל הסטודטים הערות

 דרש המרצה. המרצה י"ע אחרת קבע אם אלא חובה, היא סמיר בפגישות או בקורס התלמידים וכחות .1

 . *בשיעור התלמידים וכחות את לבדוק

 באותה או הסמיר הקורס חלקי שי את ללמוד במידה ומדובר בקורס או סמיר שתי תלמידים חייבים . 2

  . לימודים, הציון ידווח בסוף השה לאחר מילוי כל מטלות הקורס שת

הקורס. שיוי מועד זה  למד  בה שה אותה של בספטמבר 30 הוא עבודת סמיר להגשת אחרון . תאריך3

  בסמכות ועדת ההוראה של המחלקה בלבד.

 ממזכירות הגשה אישור ולקבל גיבוי עותק ברשותם להשאיר  התלמידים על סמיר  עבודת הגשת . בעת4

  .המחלקה

 שבועות מסיום הסמסטר. 5תאריך אחרון להגשת עבודות רגילות הוא . 5

 אחרון להגשת בקשה למועד ד' הוא שבוע מיום החשיפה האחרון של הבחיה במועד ג'.תאריך . 6

  

מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת  30%- סטודט רשאי להיעדר בסמסטר, בשל "אירוע מזכה" מ*

  ח'.- תתי סעיפים ב' 27וכחות. אירוע מזכה קבע על פי תקון הבחיות. סעיף 
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  קורסים דרישות

 שלון בבחיה יגרום להפסקת לימודים בקורס.י. כ56מעבר בבחיות הוא ציון .  1

 השתי, תחשב כבחיה. הציון בחישוב יותר או 30%שמשקלה  חובה בקורס בית .  עבודת2

   

  חזרה על קורסים

 ילגב רק זאת יוכלו לעשות קורס, על חזרה ידי-על הציון את לשפר תלמידים שלא כשלו בקורס אך רוצים .  1

  סמירים). או בחירה קורסי לגבי (ולא חובה קורסי

  ממו. חלק על ולא במלואו הקורס יחזרו על קורס חובה, על .  תלמידים המבקשים לחזור2 

  .  חזרה על קורס תהיה אך ורק בשה עוקבת.3 

  

 סיום חובות לב.א.

 20 - ה עד המחלקה  למזכירות כך על לתואר ב.א. יודיעו  חובותיהם  את לסיים למידים המבקשים .   ת1

 .המתאימים לכך הטפסים את וימלאו  אותה שה של בדצמבר

  לפחות. 65על מת לקבל את התואר יש להגיע לממוצע של    .2

  

  חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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 היחידה לקידום המקצועיות בחיוך (לימודי תעודת הוראה)

  )130(סימן מחשב 

  

  מטרת הלימודים

: במקצועות הלמדים בביה"ס העל יסודימכשירה סטודטים להוראה לקידום המקצועיות בחיוך היחידה 

, מתמטיקה, תעשיה ויהול, מדעי המחשב, אגלית, לשון עברית, ספרות עברית, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה

סוציולוגיה), עולם  - ברה, (פסיכולוגיהמחשבת ישראל, היסטוריה, אזרחות, גיאוגרפיה, פילוסופיה, מדעי הח

  והדסת חשמל, אלקטרויקה ומכוות. הערבים והאסלם, תקשורת, אומות, יהול עסקי, קולוע, מקרא

יסודי, בהוראת - לשיבוץ לשת ההתמחות (סטאז') בבי"ס עללבוגרים מועקת תעודת הוראה, שהיא תאי הכרחי 

- שיון הוראה לכתות י"איהחיוך רשאי לדרוש תואר שי לקבלת רמשרד המקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה. 

  י"ב.

כל התוכיות כוללות לימודים תיאורטיים ומעשיים שמטרתם להכשיר את הלומדים לקראת עבודתם כמורים 

יסודיים. הלימודים עוסקים בחיוך, פדגוגיה ודידקטיקה. במקביל מתסים הלומדים בבתי - בבתי הספר העל

  תוך ליווי בהחיה אישית וקבוצתית. ספר בחרים, 

  כל הקורסים הים קורסי חובה ויש בהם חובת וכחות.

  ש"ש. 24 - הקף הלימודים לקראת תעודת הוראה הוא

  

 מבה הלימודים

o ית דותית- תכש. 

o ית חדתית לבוגרים בעלי תואר - תכשBA למד בבית הספרלפחות במקצוע ה. 

o ית אקדמיה כיתהית - תוכתוכ .(תיתי ודו שמסלול חד ש) המלווה במלגה  
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  )ש"ש 41ק"ז + 20שתי (- תוכית דו  .א

  

  ש"ש 12 -שה א'

  מבה הלימודים

סה"כ  סמסטר

 ק"ז

 מס' הקורס שם הקורס שעות יום 

להוראת דידקטית  סדה  ש"ש 3 א' 0 א'+ב'

 *המקצוע

 

  0 א'+ב'

 

לפי 

 תיאום

  ש"ש 6

מתקיים 

 בביה"ס 

  130.1.0194 המקצועהתסות בהוראת 

130.1.0204 

עבודה מודרכת בשדה   ש"ש 3    0  א'+ב'

  (פרקטיקום)

  

    

  *כל סטודט יבחר את הסדה לפי מקצוע ההוראה שלו.

   

  (כולל אקדמיה כיתה) ק"ז  20 -שה ב'

  

סה"כ  סמסטר

 ק"ז

 מס' הקורס שם הקורס שעות יום 

היבטים פסיכולוגיים  ש"ש 3 ג' 6 א'+ ב'

 וסוציולוגיים בהוראה

130.1.0164  

130.1.0165  

  130.1.0019  לקויות למידה  ש"ש 1  ג'  2  'ב

  129.1.0140  מערכת החיוך בישראל  ש"ש 1  ג'  2  'ב

129.1.1402  

  130.1.0087  לדמוקרטיה ואזרחותחיוך   ש"ש 1  ג'  2  ב'

  130.1.0115  הוראהו למידה  ש"ש 1  ג'  4  א'

    הערכה  ש"ש 1  ג'  2  ב'

  130.1.0107  חקר הפרקטיקה  ש"ש 1  ג'  2  א' 

    קורס בחירה  ש"ש 1  ג'  2  ב'
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  ש"ש) 14ק"ז +  20שתית (- תוכית חד  .ב
  

  מבה הלימודים

סה"כ  סמסטר

 ק"ז

יום 

 בשבוע

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  129.1.0140 מערכת החיוך בישראל ש"ש 1 ג' 2 'ב

129.1.1402 

  *להוראת המקצועדידקטית סדה  ש"ש 3 א' 0 'ב'+ א

  0 א'+ ב'

 

לפי 

 תיאום

ש"ש 6  

 מתקיים

 ס"בביה

  130.1.0194 התסות בהוראת המקצוע

130.1.0204 

היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים   ש"ש 3  ג'  6  'ב'+ א

  בהוראה

130.1.0164  

130.1.0165  

  130.1.0019  בחירה /למידהלקויות   ש"ש 1  ג'  2  א'

  130.1.0105  הוראהו למידה  ש"ש 2  ג'  4  'א

    הערכה  ש"ש 1  ג'  2  ב'

   חקר הפרקטיקה  ש"ש 1  ג'  2  א'

  130.1.0087  לדמוקרטיה ואזרחותחיוך   ש"ש 1  ג'  2  ב'

  130.1.0066  עבודה מודרכת בשדה  ש"ש 3  א'  0  א'+ב'

130.1.0076  

  130-1-0107  בחירה  ש"ש 1  ג'  2  ב'א' או 

סוגיות במחקר על למידה והוראה   ש"ש 2  ג'  4  א'+ב'

  בבית הספר/בחירה

  

  

  *כל סטודט יבחר את הסדה לפי מקצוע ההוראה שלו.

   

   תוכית אקדמיה כיתה ג.

סה"כ  סמסטר

 ק"ז

 מס' הקורס שם הקורס שעות יום

  סדה דידקטית להוראת המקצוע* ש"ש 3 א' 0 א'+ב'

לפי  0 א'+ב'

 תיאום

ש"ש  6

מתקיים 

 בביה"ס

  130.1.0194 התסות בהוראת המקצוע*

130.1.0204 

  עבודה מודרכת בשדה (פרקטיקום) ש"ש 3 א' 0 א'+ב'
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    התסות  ש"ש 3  ג'  0 א'+ב'

    חקר הפרקטיקה  ש"ש 1  ג'  2  א'

  130.1.0019  לקויות למידה  ש"ש 1  ג'  2  א'

  130.1.0115  למידה והוראה  ש"ש 1  ג'  2  ב'

   בחירה  ש"ש 1  ג'  2  ב'

  130.1.0087  חיוך לדמוקרטיה ואזרחות  ש"ש 1  ג'  2  ב'

היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים   ש"ש 3  ג'  6 א'+ב'

  בהוראה

130.1.0164  

130.1.0165  

    הערכה  ש"ש 1  ג'  2  ב'

  

  

  תאי המעבר לקבלת תעודת הוראה (לכל התוכיות)

המבחן  75בבית הספר וציון ובהתסות  בדידקטיקה של הוראת המקצוע, לפחות, 80ציון   . 1

  הבקיאות.

  , לפחות, בלימודי שה א'.75ציון ממוצע של   . 2

 .סדת עבודה מודרכת בשדהב, לפחות, 80ציון ממוצע של   . 3

 , לפחות, בכל לימודי תעודת הוראה.70לקבלת תעודת הוראה: ציון ממוצע משוקלל של   . 4

 לפחות, בקורסים התיאורטיים. 70ציון  . 5

  

  הערות (לכל התוכיות): 

. בהתאם ללימודי התואר ואזרחות חייבים בלימודי השלמההיסטוריה, אגלית  *  סטודטים להוראת

ישלמו שכר לימוד לפי תקות , באויברסיטת בן גוריון, ישתלבו בקורסי המחלקותשסטודטים 

  ימים יתכו השלמות בהתאם ללימודי התואר.בתחומי דעת מסו .האויברסיטה

  

  : להלן הושאים של קורסי ההשלמה  

לתלמידי היסטוריה של עם ישראל: מבואות מהיסטוריה כללית: עת חדשה, ימי הבייים,  – היסטוריה

העת העתיקה.  לתלמידי היסטוריה כללית: מבואות מהיסטוריה של עם ישראל בכל שלושת 

  התקופות ה"ל.

מפלגות מדיי, המשטר הפוליטי בישראל, מיעוטים בישראל, החברה בישראל, הרעיון ה     –אזרחות 

  מבוא היסטורי. - בישראל, דת ומדיה, מדית ישראל

יסודות   פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה של האישיות, –מדעי החברה 

  .תקוגיטיביסוציולוגיה, מבה חברתי של ישראל, פסיכולוגיה ה

ים בהתאם לחוזר מכ"ל שפורסם מהדסים שילמדו להוראת המתמטיקה ישלימו קורס - מתמטיקה

  בתשע"ז, ומפורטים באתר היחידה.

  :סטודטים שידרשו להשלמות, יתקבלו בתאים הבאים
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  * ההשלמות הן תאי לקבלת תעודת הוראה.

לשיקול דעת היחידה, ובהתאם למס' קורסי ההשלמה שידרשו, ייתכן והדרישה תהיה להשלמתם לפי 

  הלימודים לתעודת הוראה.

  .השיעורים. חובת וכחות חלה בכל לימודי תעודהביחידה לקידום המקצועיות בחיוך הלימודים הם   *

  

 ויים במידת הצורךהיחידה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שי. 

  

 חובה לקרוא את תקון הלימודים לתואר ראשון
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  המחלקה לפוליטיקה וממשל

  )138(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

לך רכישת ידע  המאפשרתהמחלקה לפוליטיקה וממשל מציעה סביבת לימודים חדשית, מצוית ומעיית 

 וכלים בתחום.

ויחסים  סגל המחלקה מוה מרצים מצויים וחוקרים מובילים הן בתחומים המקובלים של מדע המדיה

והן  -  או יחסים בילאומיים פוליטיקה השוואתית, , פוליטיקה ישראליתה מדייתבכגון מחש – בילאומיים

 בתפר בין פוליטיקה ותחומים אחרים כמו סוציולוגיה, גאוגרפיה, והיסטוריה.

המחלקה מציעה תכית לימודים ופעילויות שוות (כגון כסים וסמירים) המאפשרות הסתכלות רפלקסיבית 

  ל גישות תיאורטיות ותהליכים חברתיים.וביקורתית ע

תחומית ובכך שואפת להרחיב את הידע העיוי והמחקרי - המחלקה לפוליטיקה וממשל שמה דגש על גישה רב

פורמאלית והמהותית בשאלות של זהות, בתחומי היחסים בין האזרח ומערכות השלטון, ובהבת המשמעות ה

  .של הדמוקרטיה

את ההבה המדעית של ההתהגות הפוליטית במסגרותיה המוסדיות  כמו כן, מסה המחלקה להעמיק

  והאידיאולוגיות.

  
  

  יםהלימודמבה 

o  יתראשיתתכ  

o  יתדו מחלקתיתכ 

o חטיבת לימודים מורחבת 

  

  

  ק"ז) 80( מחלקה ראשית  –לימודיםהתכית 

  בשה הראשוה.  *85יתן להתחיל ללמוד את התוכית בשה ב'. תאי מעבר ממוצע של 

  שה א'  

  קורסי חובה

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

לפוליטיקה  מבוא 4 2 6 6 א'
 וממשל

138.1.0261 

מבוא למחשבה  4 1 5 5 א'
 מדיית

138.1.0131 

  2.5 5 א'+ב'

2.5 

0.5  

0.5 

2  

2 

מבוא ליחסים 
 בילאומיים

138.1.0241  

138.1.0251 
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  2.5 5 א'+ב'

2.5 

0.5  

0.5 

2  

2 

מבוא היסטורי 
 לפוליטיקה בת זמו

138.1.0171  

138.1.0181 

המשטר הפוליטי  4 1 5  5  ב'
  בישראל

138.1.0121 

  
 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

   .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  הקורס יתקיים ביום ראשון או רביעי בשעות אחר הצהריים.

  

 תאי מעבר: ציון 70 לפחות בקורסי החובה.

  שה  ב' 

  

  קורסי חובה

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

מבוא לגישות ושיטות  2 2 4 6 + ב' א'
בחקר הפוליטיקה 

 והממשל

138.1.0151  

138-1-0161 

  2 - 4 4 א'+ב'

2 

  מבוא לתיאוריה

 פוליטית עכשווית 

138.1.0147  

138.1.0149 

מבוא לפוליטיקה  4 - 4 4 א'
 השוואתית

138.1.0291 

  

תאי מעבר:  ציון 70 לפחות בקורסי החובה ועל הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות 65 
 בכל הקורסים.

  

  שה ג'

  + סמיריםקורסי חובה 

  

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

  סמיר*   4 4 

   סמיר   4 4 

   קורסי תשתית   12  12 

  ג':  - סה"כ קורסי בחירה הדרשים בשה ב' ו
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  .ק"ז 24קורסי בחירה בהיקף 

  *רשימת קורסי הסמיר, התשתית וקורסי הבחירה תפורסם באתר המחלקה

 

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

 שה א'

  קורסי חובה

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

מבוא לפוליטיקה  4 2 6 6 א'
 וממשל

138.1.0261 

מבוא למחשבה  4 1 5 5 א'
 מדיית

138.1.0131 

  2.5 5 ב' א'+

2.5 

0.5  

0.5 

2  

2 

מבוא ליחסים 
 בילאומיים

138.1.0241  

138.1.0251 

  2.5 5 ב' א'+

2.5 

0.5  

0.5 

2  

2 

מבוא היסטורי 
 לפוליטיקה בת זמו

138.1.0171  

138.1.0181 

הפוליטי המשטר  4 1 5  5  ב'
  בישראל

138.1.0121 

  

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

  

   לפחות בקורסי החובה 70ציון : תאי מעבר

  

  שה ב'

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

מבוא לגישות  2 2 4 6 + ב' א'
ושיטות בחקר 

 הפוליטיקה והממשל

138.1.0151  

138.1.0161 

פוליטיקה מבוא ל 4 - 4 4 א'
 השוואתית

138.1.0291 

  

  בכל הקורסים. 65ועל הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  לפחות בקורסי המבוא 70ציון : תאי מעבר

  

  שה ג'
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  סמירים קורסי חובה+

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

  סמיר    4 א'/ב'

  

   .ק"ז 14קורסי בחירה בהיקף ג':   -ב'ו הדרשים בשה קורסי בחירהסה"כ 

  .המחלקה והבחירה תפורסם באתר* רשימת קורסי הסמיר 
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  ק"ז) 28(חטיבה –תכית הלימודים 

 שה א'

  קורסי חובה

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

מבוא לפוליטיקה  4 2 6 6 א'
 וממשל

138.1.0261 

המשטר הפוליטי  4 1 5 5 ב'
 בישראל

138.1.0121 

 *מבוא למחשבה 4 1 5 5 א'
 מדיית

138.1.0131 

  2.5 5 ב' א'+

2.5 

0.5  

0.5 

2  

2 

*מבוא ליחסים 
 בילאומיים

138.1.0241  

138.1.0251 

  2.5 5  ב' א'+

2.5  

0.5  

0.5 

2  

2 

*מבוא היסטורי 
לפוליטיקה בת 

  זמו

138.1.0171  

138.1.0181 

  * יש לבחור קורס אחד בלבד מתוך השלושה 

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה *

 . טחובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

    .16-19או ביום חמישי בשעה  12:00 - 9:00הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 

  

  לפחות בקורסי החובה 70ציון : תאי מעבר

  

  שה ב'

  ק"ז מתוך קורסי הבחירה המוצעים ע"י המחלקה 8: הדרשים בשה ב' קורסי בחירהסה"כ 

  

  שה ג'

  סמירים קורסי חובה+

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

  סמיר*    4 

  * רשימת קורסי הסמיר והבחירה תפורסם באתר המחלקה. 

  

  )147לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים (תכית זו מיועדת גם 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  דו מחלקתי BA  -מתמטיקה ל

)140(סימון   

  לימודים: תוכית

  )ק״ז 37( 2-1 ברשימות קורסים  •

 המחלקה י"ע המוצעים השוים הקורסים מתוך וספים בחירה קורסי חמישה לפחות  •
  .ק״ז 20 לפחות של בהיקף ,מתמטיקה לתלמידי

  

  ק"ז 57לפחות  –סה"כ לתואר 

   מדעי הטבע.רשימות הקורסים מופיעים בשתון 
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  התוכית למדעי ההתהגות

  )141(סימן מחשב 

  מטרת הלימודים

תכית הלימודים במדעי ההתהגות עוסקת בהתהגות האושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורים: פרט 

ם ע(פסיכולוגיה), חברה (סוציולוגיה) ותרבות (אתרופולוגיה). מטרת הלימודים היא להקות לתלמידים היכרות 

הפסיכולוגיה, אתרופולוגיה וסוציולוגיה ומאפשרת הן שילוב בין התחומים והן התמקדות באחד מהם. תחומי 

הכרות זו כוללת הקיית כלים תיאורטיים ומחקריים בשלושת הדיסציפליות בוסף להתוודעות לכלים 

 טיפוליים  בפסיכולוגיה.

אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את מחלקתי, בסיס - התכית מקה לתלמידיה, הלומדים במסלול החד

הסוציולוגיה  הלימודים לתואר מוסמך ללא דרישות השלמה בכל האויברסיטאות בארץ בתחומי הפסיכולוגיה,

 והאתרופולוגיה.

   מבה הלימודים

o הגות- מסלול חדמחלקתי במדעי ההת 

 

  ק"ז) 108חד מחלקתי ( –לימודיםהתכית 

  שה א'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

  2  0  2  2  'ב
יסודות פילוסופיים של מדע 

  הפסיכולוגיה
101.1.0012  

 101.1.0049 **מבוא לסטטיסטיקה 3 2 5 3 'א

 101.1.0079/0089 מבוא לפסיכולוגיה 4 2 6 5 'ב +'א

 101.1.0059/1071 פסיכולוגיה פיזיולוגית 4 *1 5 4 'ב +'א

 101.1.0069 **הסקה סטטיסטית 3 2 5 3 'ב

 102.1.0118/0128 יסודות הסוציולוגיה 4 2 6 5 'ב +'א

  102.1.0098/0108  מבוא לאתרופולוגיה  4  2  6  5  'ב +'א

  102.1.0016  מבוא לשיטות מחקר  2  1  3  2  א'

  2  0  2  2  'ב
קורס בחירה בסוציולוגיה 

  ואתרופולוגיה
102.1.  

  *תרגיל פעם בשבועיים

 **הקורס מלווה בשעת מעבדה המעוברת באופן מקוון
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  תאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שה א' למעמד של תלמיד/ת שה ב'

 לפחות בכל אחד מהקורסים הלמדים בשה א'  56ציון  . 1

  שה א'.החובה של לפחות הכולל את קורסי  70ציון ממוצע משוקלל  . 2

לחזור    ,ת הוראהלאחר אישור מועד לעיל, רשאי/ת  2תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הדרש לפי סעיף 

 שה א' או על חלק מהם, וזאת בשת הלימודים העוקבת את השה בה פעם אחת בלבד על לימודי

  קורסי שה א'. תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שה א'. סיים/מה לראשוה את 

  ג'- שה ב' ו להירשם לקורסים שלסטודט שלא עומד בתאים אלה, איו רשאי 

 

  שה  ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 101.1.0027 פסיכולוגיה יסויית 2 - 2 3 'א

 101.1.0067 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 4 4 'א

 101.1.0057 פסיכולוגיה קוגיטיבית 3 1 4 4 'ב

 101.1.0037 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 'ב

 101.1.0189 רגרסיה ושיטות יתוח רב משתיות 2 1 3 3 'א

 101.1.0139/1049 התהגות אבורמלית 4 - 4 4 '+ב'א

 102.1.0019/0029 החברה הישראלית 4 4 8 6 '+ב'א

 102.1.0149 איכותיותמבוא לשיטות מחקר  2 2 4 3 ב'/א'

ו/או  'א
 'ב

 .102.1 קורס בלימודים אזוריים** 2 0 2 2

  

סים המתמקדים בחברה מחוץ יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים בושא לימודים אזוריים: קור *

  לישראל.

 

  תאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שה ב' למעמד של תלמיד/ת שה ג'

לפחות הכולל את כל הקורסים  65המוגדרים כקורסי חובה שה ב' וממוצע משוקלל לפחות בקורסים  56ציון 

 .שלמדו בשה ב'

  

  

  שה ג'
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  + סמיריםקורסי חובה

  

סה"כ  סמסטר
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 101.1.0098/0108 אישיות 4 2 6 4 'ב +'א

או  101.1.0039 למידה או תפיסה* 2   2 2 'א
101.1.0077 

 102.1.0100 תיאוריות אתרופולוגיות  2 1 3 3 'א

 102.1.0348 תיאוריות סוציולוגיות  2  1 3 3 'א

סמיר מתחום סוציולוגיה  4  4 4 א' +ב'
 ואתרופולוגיה

102.1. 

ו/או  'א
 'ב

 .101.1 מתחום פסיכולוגיה סדא 2-4  2-4 2-4

  הקורסים, אחד כחובה והשי כבחירה*יתן ללמוד את שי 

  קורסי בחירה 

o  ק"ז יש לבחור קורסים בין 108מעבר לשיעורי החובה, להשלמת חובות הלימודים במסגרת סה"כ   

  השעורים המוגדרים כשעורי בחירה.

o .ה במועדי הייעוץ וההרשמה לקורסיםרשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל ש 

o  ק"ז לפחות בפסיכולוג 8יש ללמודתרופולוגיה 8- יה וק"ז לפחות בסוציולוגיה וא  

  

   סדאות וסמירים לשה ג'

  : דרישות קדם

o .'ה בציון עובר בכל קורסי החובה של ש 

o .'ה גלהיות תלמיד/ת ש 

o  יסויית", "רגרסיה ושיטות הקורסים "מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", "פסיכולוגיה

 המהווים דרישת קדם לכול הסדאות בפסיכולוגיה.משתיות" הם קורסים - יתוח רב

o  יסויית", "רגרסיה ושיטות הקורסים "מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", פסיכולוגיה

משתיות", "מבוא לשיטות מחקר איכותיות" הם קרסים המהווים דרישת קדם לכול - יתוח רב

 הסמירים בסוציולוגיה ואתרופולוגיה.

o  אותטים הרישום לסדה ( בקיץ) עבור כל הסטודערכות פעם בשבפסיכולוגיה הוא על בסיס הגרלות ה

העולים לשה ג'. ההגרלה מתייחסת לסדאות בסמסטר א', סמסטר ב' ולסדאות שתיות. כל סטודט יוגרל 

  לסדא אחת.

  הערות
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ות כאילו החל/ה תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שה א' או חוזר/ת על שה א' יחולו עליו/ה החוב  .א

לימודיו/ה בשה בה סיים/מה את לימודי שה א'. (דוגמה: תלמיד/ה שהחל/ה לימודיו/ה בשה תשע"א, 

למד/ה מערכת מפוצלת והשלים/מה את לימודי שה א' בתשע"ב, יחולו עליו/ה החובות של התלמידים 

 אשר החלו לומדים בתשע"ב).

 דרישת קדם לכול יתר הקורסים בפסיכולוגיה.הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הו קורס המהווה   .ב

קורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו התחום (למשל, הקורס "פסיכולוגיה התפתחותית"   .ג

 הו קורס קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו')

  

  מחקרוהל השתתפות ב

משום שהיא מעמיקה את ההבה של המחקר  השתתפות במחקר היה חשובה עבור הסטודטים/יות

שעות כבדק  12 - לקה רשא/ית להשתתף בהפסיכולוגי מזווית הראיה של הבדקים/ות. כל סטודט/ית במח

קודות בציון הסופי  5שעות תזכה בבווס של  12במהלך שת הלימודים הראשוה שלו/ה. השלמת במחקרים 

  בקורס "מבוא לפסיכולוגיה".

  תיקון ציון

  ולשם כך מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ת לעשות זאת: שכשל/ה בקורסלמיד/ה ת

  מדובר בקורס חובה בלבד. א. 

  ר ההשתתפות הראשוה בקורס הדון.רק בשה העוקבת לאחב. 

 בכל חובותיו.  רס באותה שה אקדמית, ולעמודבמידה ומדובר בקורס שתי, יש ללמוד את שי חלקי הקוג. 

במהלך לימודי  רק בקורס אחדומבקש/ת לשפר הציון יכול/ה לעשות זאת  כשל/ה בקורסשלא תלמיד/ה 

  (לא תקף לקורסים בפסיכולוגיה). ד' לעיל- תהייה בהתאם לסעיפים ב' התואר. החזרה על הקורס
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  ג' בלבד- מיועדים לתלמידי שה ב' –מחקר וקריאה מודרכת 

התסות בעבודת מחקר תוך השתלבות בפרויקטים  כוות הקורסים הללו היא לאפשר לתלמידים/ות

  מחקריים הערכים במעבדות של חוקרי המחלקה.

יתן  ק"ז בלבד. 4הקורסים יתים במתכות של קריאה מודרכת או מחקר מודרך, ויתן לצבור בהם עד 

  ללמוד את הקורסים באחת משתי האפשרויות:

  תי 4מחקר מודרךק"ז קורס ש - ת הלימודים  תלמיד יהיה חייבי חלקי הקורס באותה שלהשתתף בש

האקדמית, גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'. לא יתן ללמוד רק חלק אחד של מחקר מודרך שתי. 

 הציון השתי עבור שי הסמסטרים ייתן בסיום שי הסמסטרים.

  ק"ז קורס סמסטריאלי 2קריאה מודרכת - יתן לקחת בי .מסטר ב'סמסטר א' או בס תן להירשם לא

  לשי קורסים של קריאה מודרכת.

ה, ככלל, קורס מודרך יוחה על ידי מרצה מן המיין מהמחלקה לפסיכולוגיה או סוציולוגיה ואתרופולוגי

  או על ידי מרצה מן המיין ממחלקה אחרת אשר ושא מחקרו/ה יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה. 

ם סוציולוגיה ואתרופולוגיה תלמידי/ות שה ב' החל מסמסטר רשאים/יות להירשם לקורסים אלה מתחו

  ב' (לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי אחד).

רשאים/יות להירשם לקורסים אלה מתחום פסיכולוגיה תלמידי/ות שה ב' החל מסמסטר א' ובתאי 

צה. את שבמקביל  הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה יסויית". הרישום לקורס מותה באישור המר

  הרישום יש לבצע בתקופת הרישום לקורסים בלבד.

  כחלק מחובות הקורס המודרך יש להגיש דו"ח בכתב למחה שעליו ייתן ציון. 

  עייו באתר המחלקה בקישור "מחקרים מודרכים".  - : תקות וחובותחשוב

  

  :להירשם ללימודי תואר שי בפסיכולוגיה עתידיםמידע לתלמידים ה

 לפסיכולוגיה –מתקדמים (מתא"ם) מבחן לתארים 

המבחן מהווה קריטריון אחיד לקבלה ללימודים  מתקדמים.  ידי המרכז הארצי לבחיות והערכה- יתן על

מחקריות של המועמדים/ות - הוא מאפשר השוואה בין הישגיהם/ן הלימודיים והמיומויות הלימודיות

במדעי ההתהגות. מטרת המבחן לסייע במיון בכל המוסדות המעיקים כיום תואר ראשון בפסיכולוגיה ו

תלמידים/ות לתואר שי על סמך הידע הלמד במהלך השתיים הראשוות ללימודי התואר הראשון. 
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המבחן מורכב משי פרקים פרדים: ידע והבה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת הבה ולמידה מתוך 

  מאמרים פסיכולוגיים.

המחלקה לפסיכולוגיה באויברסיטת בן גוריון איה מתחשבת בממוצע  לידיעתכם, מזה מספר שים

דיו לצורך  87בקבלה לתואר השי בפסיכולוגיה (קרי, מי שהממוצע שלו גבוה מ  87ציוים העולה על 

  ).87קבלה כמי שהממוצע שלו הוא 

   

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  כלכלההמחלקה ל

  )142(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

המחלקה לכלכלה מציעה מספר תוכיות לימודים לקראת תואר בוגר בכלכלה. תוכיות אלו מכווות להקות 

לסטודטים כלים, יתוח ופיתרון בעיות בתחום הכלכלה, הן בעבודתם ככלכלים והן בהמשך לימודיהם 

ובתחומים שבהם  לקראת תארים גבוהים יותר. בחירת התוכית תלויה בעיקר בטיות האישיות של התלמיד

  הוא מתעיין מחוץ לכלכלה. 

 הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לכלכלה, הן לתלמידיה והן כקורסי שירות יתו על ידי מורי המחלקה או

  על ידי מורים שקיבלו מיוי לכך מרמ"ח כלכלה בלבד.

  

  יםהלימודמבה 

o ית חד מחלקתיתתכ 

o יתמחלקתית- דו תכ  

o  יתמחלקה ראשיתתכ 

o לימודים מורחבת חטיבת 

  

 

   חד מחלקתי –לימודיםהתכית 

  

  :שתי התמחויותהתכית החד מחלקתית כוללת 

 הל עסקיםק"ז 108-כלכלה במסלול מ 

 אותכלכק"ז 116 -לה במסלול חשבו 

  

  

  מהל עסקים:ב התמחות

  

בסיסיים תכית הלימודים בכלכלה עם התמחות במיהל עסקים כוללת, מלבד לימודי הכלכלה, גם לימודים 

אות, מימוןבמיהל  הל עסקים כגון: חשבוושאי מיית היא לתת לתלמיד השכלה רחבה בוכו'. מטרת התכ

   .יישומיתוכלכלה 
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  שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011  

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות   3 2 5 3 ב'/א'
  בכלכלה

142.1.0029 

סטטיסטיקה 
  לכלכלים א'

 

  א'

 ב'

3  

3 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

סטטיסטיקה 
 לכלכלים א'

 סטטיסטיקה
 ב' לכלכלים

142.1.0211  

142.1.0030 

יסודות  3 2 5 3 א'  
 החשבואות
  לכלכלים

 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
  א' לכלכלים

142.1.0014 

  

  תאי מעבר 

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70ציון של  תאי מעבר לשה ב' . 1

 '.ו ב 'א –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלים  שיטות כמותיות בכלכלהעובר בקורס ציון  . 2

 

 על שה א' היא עפ"י השתון שהיה בתוקף בשת תוכית הלימודים הקובעת לגבי הסטודטים החוזרים 

  החזרה.

   בכל מקום בו אמר "תלמיד" הכווה לתלמיד ותלמידה כאחד.  * 
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  שה  ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 המחירים א'תורת 

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031  

142.1.1041 

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

   בכלכלה

 כלכלה א' מקרו

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051  

142.1.1551 

סטטיסטיקה 
  , לכלכלים א' וב'

  א'+ ב'מבוא לכלכלה 

שיטות כמותיות 
 בכלכלה

מבוא  3 2 5 4 ב'
  לאקוומטריקה

142.1.1081 

, מבוא לכלכלה א' וב'
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 מימון הפרמה א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מימון הפירמה 

  2מימון הפירמה 

142.1.1061  

142.1.3011 

  142-1-0068  סטטה לכלכלים  1  1  1  1  ב'  'א לכלכלים מחשבים

 

 תאי מעבר

, ומאקרו 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים 

  .2כלכלה 

  לפחות. 65בוסף, תאי המעבר משה לשה הוא ציון ממוצע משוקלל של 
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  שה ג'

  + סמיריםקורסי חובה

  

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

, 2ו 1מאקרו כלכלה 
 2ו 1מחירים 

  ב'

  

 א'

3  

  

3 

3  

  

3 

-  

  

- 

3  

  

3 

  כלכלת ישראל

  או

צמיחה, יציבות ורווחה 
 בכלכלת ישראל

142.1.1111  

  או

142.1.0112 

+ יסודות החשבואות
  תאי מעבר לשה ג'.

חשבואות יהולית   3 2 5  3 א'
  לכלכלים

142.1.1711 

בסמ' חובה להירשם 
  א' לסמיר

   סמיר  3    3 א'

  

  

  :  ג' -א'בשה הדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

  ק"ז.  30בהיקף  מתקדמים קורסי בחירה 10

ת כלכל ,דילמות חברתיות, כלכלת מגדר, כלכלת ספורט ,כלכלה ציבורית יתן לבחור בין קורסים הבאים:

כלכלת , כלכלה יסויית, מתמטיקה לכלכלים א', מבוא לתורת המשחקים, איפורמציה, משחקים שיתופיים

כלכלת סביבה, בחירה חברתית, כלכלת פיתוח, מכרזים, ארגון תעשייתי, מדייות כלכלית ודאיות, - אי

מתפרסמת בכל (רשימה מעודכת בישראל, צמיחה כלכלית, תחרויות אסטרטגיות, תכון מערכות מס ורווחה, 

  סמסטר).

 יתן ללמוד קורסים מרשימה ב', החל משה א', סמס' ב'. (רשימת הקורסים"ז. ק 18קורסי בחירה בהיקף  6

   מתפרסמת בכל סמסטר).
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  ק"ז) 116( -התמחות בחשבואות -מחלקתית -חד –לימודיםהתכית 

  

תוכית הלימודים בכלכלה עם התמחות בחשבואות מיועדת להקות לתלמיד השכלה חשבואית רחבה בוסף 

הכלכלה. תוכית הלימודים בחשבואות היא בהתאם לאישור מועצת רואי חשבון, ועשויה להשתות על ושאי 

בהתאם להחלטת המועצה. בוגרי התוכית פטורים מרוב הבחיות לקבלת רשיון רואה חשבון (כהוג בשאר 

  .האויברסיטאות)

  שה א'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011  

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות   3 2 5 3 ב'/א'
  בכלכלה

142.1.0029 

  

סטטיסטיקה 
 לכלכלים א'

  3 א'ב'

  

3 

5  

  

5 

2  

  

2 

3  

  

3 

סטטיסטיקה 
  'לכלכלים א'

סטטיסטיקה 
 ב'לכלכלים 

142.1.0211  

142.1.0030 

מבוא לחשבואות  6 3 9 6 א'+ב'  
  א'+ב' פיסית

142.1.1411  

142.1.1421 

  142.1.1401  יסודות המשפט  3  -  3  2  א'  

יסודות המשפט   3  -  3  2  ב'  יסודות המשפט
  העסקי

142.1.1521  

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
  א' לכלכלים

142-1-0014 

  

 תאי מעבר לשה ב'

, ומבוא לחשבואות פיסית מבוא לכלכלה א' וב'קורסים: לפחות ב 70ציון של  תאי מעבר לשה ב' . 1

 א'+ב'.

 .של שה א' בכל קורסי החובהעובר ציון  . 2

 , רשאי להגיש65לפחות הוא  "מבוא לחשבואות פיסית"תלמיד המתמחה בחשבואות שציוו בקורס 

  ראש המסלול לחשבואות.בקשה לחזור על הקורס.  כל בקשה תידון לגופה על ידי 
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, איו רשאי להמשיך 65- תלמיד המתמחה בחשבואות שציוו בקורס "מבוא לחשבואות פיסית" פחות מ

  במסלול חשבואות והמחלקה רשאית לשות את מסלול לימודיו, במידה והסטודט לא ביקש אחרת.

 

 הלימודים הקובעת לגבי הסטודטים החוזרים על שה א' היא עפ"י השתון שהיה בתוקף בשתתוכית  

  החזרה.

  בכל מקום בו אמר "תלמיד" הכווה לתלמיד ותלמידה כאחד.  * 

 

  שה  ב'

  קורסי חובה

סה"כ   סמסטר דרישות קדם
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  א' ב'תאי מעבר לשה 

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031  

142.1.1041 

  א' תאי מעבר לשה ב'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051  

142.1.1551 

 142.1.1081  מבוא לאקוומטריקה 3 2 5 4 'א תאי מעבר לשה ב'

  א' תאי מעבר לשה ב'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מימון הפירמה 

  2מימון הפירמה 

142.1.1061  

142.1.3011 

מבוא לחשבואות  3 2 5 4  'ב תאי מעבר לשה ב'
  יהולית

142.1.1101 

  א' תאי מעבר לשה ב'

  ב'

3  

3 

6  

6 

3  

3 

3  

3 

  חשבואות פיסית א' 

  'בחשבואות פיסית 

142.1.1361  

142.1.1391 

 142.1.1511  דיי תאגידים  3  3 3  2  א'  תאי מעבר לשה ב'

 142.1.1371  משפט מסחרי  3  3 3  3  ב'  תאי מעבר לשה ב'

 מחשבים לכלכלים
  א'

מערכות מידע בארגון   3  3 3  3  ב'
  לחשבואיים

142.1.0020 

מחשבים לכלכלים 
  א'

  142-1-0068  סטטה לכלכלים  1  1  1  1  א'

  

 תאי מעבר לשה ג'

 2, מאקרו כלכלה 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1הקורסים: תורת המחירים  בכל חמשתציון עובר   .1

  החובה בחשבואות של שה ב. בקורסי  וציון עובר ואקוומטריקה
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  ה הוא ציון ממוצע משוקלל שלה לשאי המעבר משאי המעבר המוזכרים לעיל, תוסף לתלפחות. 65ב 

  שה ג'

  +סמיריםקורסי חובה

  

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב' תאי מעבר לשה ג'

  תאי מעבר לשה ג'

 דוחות מאוחדים א'

  א'

 ב'

3  

3 

7  

7 

3  

3 

4  

4 

דוחות מאוחדים 
 א'+ב'

142.1.1701  

142.1.1721 

דוחות יתוח  3 3 6 3 ב' תאי מעבר לשה ג'
 כספיים

142.1.1771  

 142.1.1621  מבוא למיסים 3 2  5 2 א' תאי מעבר לשה ג'

  תאי מעבר לשה ג'

 ביקורת חשבוות א'

  א'

 ב'

3  

3 

3  

3 

-  

- 

3  

3 

  א' ביקורת חשבוות

  ביקורת חשבוות ב'

142.1.1671  

142.1.1681  

ביקורת מערכות  3 - 3 3  ב'  תאי המעבר לשה ג'
  ממוחשבות

142.1.2131 

  תאי המעבר לשה ג'

חובה להירשם 
  בסמסטר א' לסמיר

 142.1.1691  סמיר בחשבואות 3 - 3 3  א'

 142.1.3131  רווחי הון ושוק ההון 3 - 3 3  ב' תאי מעבר לשה ג'

 142.1.0078  דיי מיסוי בילאומי 2 - 2 2  ב' תאי מעבר לשה ג'

  תאי מעבר לשה ג'

מבוא לחשבואות 
 יהולית

חשבואות יהולית  3 - 3 3  א'
  מתקדמת

142.1.2051 

ושאים מיוחדים  3 3 6 3  א' תאי מעבר לשה ג'
  בחשבואות

142.1.0090 

  

  

 תאי מעבר לשה ד'

  בחשבואות.בכלכלה ו. ציון עובר בכל המקצועות של שה ג' 1

  רק במקרים מיוחדים (כמו בתואר השי).מועד א'. מועד ב' יאושר לבחיות בבשה ד' חלה חובה לגשת . 2  

  . הוכחות בכל השיעורים היה חובה.3  
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  שה ד'

  סמסטרים. הסמסטר הראשון מתחיל בקיץ. 3 - *שת ההשלמה מחולקת ל

  קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' קורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 קודות

 דרישות קדם מסטרס

חשבואות  142.1.2311
פיסית 

 מתקדמת א'

  א' 3 10 5 5

חשבואות  142.1.2141
פיסית 

 מתקדמת ב'

חשבואות  ב' 3 14 7 7
פיסית 

 מתקדמת א'

חשבואות  142.1.0291
פיסית 

 מתקדמת ג'

חשבואות  ג' 3 14 7 7
פיסית 

 מתקדמת ב'

ביקורת  142.1.1781
חשבוות 

 מתקדמת א'

  א' 1 3 1.5 1.5

ביקורת  142.1.1791
חשבוות 

 מתקדמת ב'

ביקורת  ב' 3 6 3 3
חשבוות 

 מתקדמת א'

ביקורת   142-1-0227
חשבוות 

 מתקדמת ג'

ביקורת  ג' 3 6 3 3
חשבוות 

 מתקדמת ב'

מיסוי  142.1.1801
מקרקעין 

 ומע"מ

  א' 3 6 0 6

  א' 3 6 0 6 מיסוי תאגידים 142.1.1811

מיסוי תאגידים  142.1.0046
 מיוחדים

מיסוי  ג' 3 4 0 4
 תאגידים

מיסוי יחיד  142.1.0094
 ותכון מס

חשבואות  ג' 3 4 0 4
פיסית 

 מתקדמת א'

  

  אותטים שסיימו את חובותיהם האקדמיות בכלכלה וחשבות השלמה רק סטודרשאים להתקבל לש
 וקיבלו ציון עובר בכל הקורסים.

 ם חופפים  הסמסטריםה האקדמית הרגילה.  לסמסטריםאיו בן  סמסטרבששבועות,  6-7א' הי
מחדש בהתאם  הסמסטריםשבועות כל אחד. בכל שה יקבעו מועדים ואורך  9-11ג' בי - ב' וסמסטרים
 .העבריללוח השה 

  יק זיכויו מעי, הדבר איית זו לתואר שבמידה והמחלקה מאשרת הכרה אקדמית של קורס/ים מתכ
 אר שי)פי הכללים של תו- בתשלום שכר הלימוד (יבוצע על
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  ק"ז) 54(  תמחלקתי- דו –לימודיםהתכית 

  

בפקולטה  הבוחר בתוכית דו מחלקתית בכלכלה, חייב לבחור גם בתוכית מחלקתית מקבילה במחלקה אחרת

  . למדעי הרוח והחברה

  

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011  

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות   3 2 5 3 ב'/א'
  בכלכלה

142.1.0029 

  

סטטיסטיקה 
 לכלכלים א'

  א'

 ב'

3  

3 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

סטטיסטיקה 
  +ב'לכלכלים א'

 סטטיסטיקה
 ב' לכלכלים

142.1.0211  

142.1.0030 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
  א' לכלכלים

142.1.0014 

  

  תאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70ציון של  תאי מעבר לשה ב' . 1

  א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלים  שיטות כמותיות בכלכלהעובר בקורס ציון  . 2
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  שה ב'    

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 1תורת המחירים 

  א'

 ב'

4 

4  

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031  

142.1.1041 

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 כלכלה א' מאקרו

  א'

 ב'

4  

4   

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051  

142.1.1551 

, מבוא לכלכלה א' וב'
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 142.1.1061  1מימון הפירמה  3 2 5 4 א'

מבוא   3  2  5  4  ב'  תאי מעבר לשה ב'
  ומטיקהלאקו

142.1.1081  

  142-1-0068  סטטה לכלכלים  1  1  1  1  ב'  מחשבים לכלכלים א'

  

  תאי מעבר

, 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים  . 1

  .2ומאקרו כלכלה 

 לפחות. 65תאי המעבר משה לשה הוא ציון ממוצע משוקלל של  . 2

  

  שה ג'

  +סמיריםקורסי חובה

דרישות 
  קדם

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

תאי 
מעבר 
  לשה ג'

  ב'

  

 א'

3  

  

3 

3  

  

3 

-  

  

- 

3  

  

3 

  כלכלת ישראל

  או

צמיחה, יציבות 
ורווחה בכלכלת 

 ישראל

142.1.1111  

  או

142.1.0112 

תאי 
מעבר 
  לשה ג'

חובה 
להירשם 

 בסמסטר א'

  סמיר 3   3

תאי 
מעבר 
  לשה ג'

חובה 
להירשם 

  בסמסטר א'

כתיבה עבודה       1
  מחקרית בכלכלה

142.1.0102 
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תאי 
מעבר 
  לשה ג'

קורס בחירה     3  3  
או  מרשימה א'

  *2מימון 

  

  

  איו חייב בקורס כתיבה עבודה מחקרית. 2* סטודט הלומד מימון 

יהיו פטורים  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה   הערה :  

. במקומם יצטרכו לקחת רק לאחר אישור מועדת הוראה מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

ק"ז  54קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת 

ורסים סטודטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הק בכלכלה.

  בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.
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  ק"ז)  )54יהול מערכות בריאות/כלכלה ויהול -תמחלקתי- דו –תכית הלימודים

 שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011  

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות   3 2 5 3 ב'/א'
  בכלכלה

142.1.0029 

  

סטטיסטיקה 
 לכלכלים א'

  א'

 ב'

3  

3 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

סטטיסטיקה 
  +ב'לכלכלים א'

 סטטיסטיקה
 ב' לכלכלים

142.1.0211  

142.1.0030 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
  א' לכלכלים

142.1.0014 

  
  תאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70ציון של  תאי מעבר לשה ב' . 1

  א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלים שיטות כמותיות בכלכלה עובר בקורס ציון  . 2
  

  שה ב'
  

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 1תורת המחירים 

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031  

142.1.1041 

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 1מבוא לכלכלה 

  5 4 א'+ב'

5 

2  

2 

3  

3 

  1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051  

142.1.1551 

' 2' ו1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 מימון א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מימון 

  2מימון 

142.1.1061  

142.1.3011 

מבוא   3  2  5  4  ב'  'גתאי מעבר לשה 
  ומטיקהלאקו

142.1.1081  

  142-1-0068  סטטה לכלכלים  1    1  1  ב'  מחשבים לכלכלים א'
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  כמפורט בתכית הלימודים החד שתית, שה ב': תאי מעבר

  

  

  שה ג'

  קורסי חובה+סמירים

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

  ב'

  

 א'

3  

  

3 

3  

  

3 

-  

  

- 

3  

  

3 

  כלכלת ישראל

  או

צמיחה, יציבות 
ורווחה בכלכלת 

 ישראל

142.1.1111  

  או

142.1.0112 

קורס בחירה   3    3  3  א'/ב'
  מרשימה א'
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  ק"ז) 08(  כלכלה כמחלקה ראשיתתכית 

  

  בפוליטיקה וממשלתכית כלכלה ראשי וחטיבה 

 28ק"ז) בשילוב עם חטיבה בפוליטיקה וממשל ( 80הסטודטים במסלול זה ילמדו כלכלה כמחלקה ראשית (

ק"ז). מסלול זה יכשיר את הסטודטים ליהול מדייות באמצעות מתן דגש על קורסים בכלכלה ציבורית, 

ל זה ירכשו הבה עמוקה של תהליכים כלכלה יישומית וקורסים מהמחלקה לפוליטיקה וממשל. בוגרי מסלו

כלכליים, חברתיים ומדייים ומיומות גבוהה בעבודה עם תוים ויתוחם מתוך היכרות ברמה גבוהה עם 

  המודלים שעומדים בבסיס תוצאות היתוח.

  

  תכית כלכלה ראשי עם חטיבה במדעי המחשב

הקורסים הם בכלכלה, וחלק קטן מהקורסים יתן ללמוד כלכלה במסגרת מחלקה ראשית, כשחלק כבד של 

שייכים למדעי המחשב. בוועדת הקבלה לתוכית זו משתתפים ציגי המחלקה לכלכלה וציגי המחלקה למדעי 

  המחשב.

  

  שה א'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  א' מבוא לכלכלה 

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011  

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות   3 2 5 3 ב'/א'
  בכלכלה

142.1.0029 

  

סטטיסטיקה 
 לכלכלים א'

  א'

 ב'

3  

3 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

סטטיסטיקה *
  לכלכלים א'

 *סטטיסטיקה
 ב' לכלכלים

142.1.0211  

142.1.0030 

יסודות  3 2 5 3 א'  
 החשבואות
  לכלכלים

 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
  לכלכלים

142.1.0014 

  

 תאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70ציון של  תאי מעבר לשה ב' . 1

  א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלים  שיטות כמותיות בכלכלהעובר בקורס ציון  . 2

  שה  ב'
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  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031  

142.1.1041 

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 מאקרו כלכלה א'

 א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051  

142.1.1551 

סטטיסטיקה 
, לכלכלים א' וב'

 מחירים א, מקרו א'

מבוא  3 2 5 4 ב'
  לאקוומטריקה

142.1.1081 

, מבוא לכלכלה א' וב'
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

  142.1.1061  מימון הפירמה א' 3 2 5 4 א'

 

  142-1-0068  סטטה לכלכלים  1    1  1  ב  א' לכלכלים מחשבים

  

  *קורס חובה למי שלומד חטיבה בפוליטיקה וממשל.-  BA- כלכלה יישומית ל

 תאי מעבר

, 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים  . 1

  .2ומאקרו כלכלה 

  לפחות. 65תאי המעבר משה לשה הוא ציון ממוצע משוקלל של  . 2

  

  שה ג'

  קורסי חובה+סמירים

  

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

חשבואות יהולית  3 2 5 3 א'
 לכלכלים

142.1.1711 

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

חובה להירשם 
 בסמסטר א'

  סמיר 3   3
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  תאי קדם לקורסים

  הדרשים בשה ג':   קורסי בחירהסה"כ 

  ק"ז. 18קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה בהיקף  6

  ק"ז. 9קורסים בהיקף של  3 –סה"כ קורסי בחירה ללומדים חטיבה בפוליטיקה וממשל 

  

יהיו פטורים  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה *  הערה :  

. במקומם יצטרכו לקחת רק לאחר אישור מועדת הוראה מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

ק"ז  80קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת 

סטודטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הקורסים  בכלכלה.

  קה לכלכלה.בסטטיסטיקה במחל

  קורס בחירה מרשימה ב'. - 1
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   ק"ז) 28*( חטיבה מורחבת-הלימודים תכית 

  

 ג' -שה א'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

  

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011  

142.1.1021 

  , 2ו 1מבוא לכלכלה 

 1תורת המחירים 

  א'

 ב'

4  

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031  

142.1.1041 

  , 2ו 1מבוא לכלכלה 

 1לכלכלה  מאקרו

  4 ב' א'+

4 

5  

5 

2  

2 

3  

3 

  1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051  

142.1.1551 

, 1+2מאקרו כלכלה 
 2, 1מחירים 

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

כתיבת עבודה         1  א'  
  מחקרית בכלכלה

142-1-0102  

  

  

  אי מעברת

  לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70יון של צ

  

 ) ובתאי שעמדו בתאי147תוכית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים (

  בשה א', הקורס לא יקה ק"ז. שיטות כמותיות בכלכלההקבלה, מומלץ ללמוד את הקורס 
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  הערות כלליות

  בחיות וציון בקורס 

ים דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס וציוו הם בידי המורה.  הציון הסופי ייקבע, בדרך כלל, על סמך הציו

 לתלמידיםבבחית סוף הקורס, בבחיות בייים באמצע הקורס, תרגילים ועבודות.  בכל מקרה,  המורה יודיע 

ה בראשית הקורס על הדרך בה ייקבע הציון.  עם סיום הקורס מתקיימות שתי בחיות : מועד א' ומועד ב'. רא

  תקון הבחיות.

בחיה רק בזמי החשיפה לא יוחזרו מחברות הבחיה לבחים, יתן לראות את ה –החזרת הבחיות לבחים 

  המתפרסמים ובאתר סריקת המחברות.

  

  צאות ותרגוליםוכחות בהר

קיימת חובת וכחות בכל השיעורים. מרצים רשאים לפטור מחובת וכחות בהרצאות או בתרגולים  –ככלל 

  ובסמירים.

  סמיר

  .ערך בתחילת סמסטר א'סמיר. הרישום לסמיר  תכל תלמיד שה ג' חייב בהגשת עבוד

  ירשמו לסמיר של המרצה בו הם בוחרים, בתקופת היעוץ.  םתלמידי

 שת תלמידי המגמה לחשבואות ירשמו לסמיר בחשבואות. הושאים יתואמו עם ראש המגמה במשך

  הלימודים. 

סמיר יתן לקבל במזכירות המחלקה ומפורסם ה תדף החיות מפורט לגבי והלי הכתיבה וההגשה של עבוד

  באתר המחלקה.

למד הסמיר. יש להגיש הסמיר בשי של אותה שה בה  30.9תאריך אחרון להגשת עבודת הסמיר הוא 

  עותקים למזכירות המחלקה.

  מועדים מיוחדים

על פי הפרסום בלוח סטודטים הזכאים למועד מיוחד בבחיה יגישו בקשה למזכירות המחלקה   .1

  המודעות באתר המחלקה.

  .וןעל פי והל הבחיות המופיע בשתלזכאים לכך,  אך ורקאישורים למועד מיוחד ייתו   .2

  הטופס מצא באתר המחלקה.טופס מתאים. גבי על  חובה להגיש בקשה למועד מיוחד  .3

ולצרף את האישורים המתאימים. טופס שלא ימולאו בו כל הפרטים או יש למלא את כל הפרטים בטופס   .4

  .לא יטופל - לא יצורפו אישורים 

  בלבד.למזכירות המחלקה בשעות הקבלה אישית את הבקשות יש למסור   .5

לסטודטים שאושר יעודכן בגיליון הציוים . לא אושרוייל לסטודטים שבקשותיהם תשלח מהמחלקה   .6

סטודט שאושרה בקשתו ואיו יכול/רוצה לגשת לבחית המועד המיוחד יודיע על כך . 801הקוד= 

 ,במועד והרשמת ביטול על הודיע לאש סטודטלפי מועד הבחיה.  שבועלכל המאוחר  בכתבלמחלקה 

 טיפול דמי ישלם

  .לעת) מעת יעודכן (הסכום ₪ 200 בגובה מיוחד
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  * חזרה על קורסים

סטודט שכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס. אם 

לא  חלו שיויים בדרישות הקורס משה לשה, חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר. תלמיד

  יורשה לגשת רק לבחיה הסופית של הקורס. האמור לעיל תקף גם לגבי חזרה על קורס בחירה.

  בלבד. מגמהחזרה על קורסים בחשבואות, באישור ראש ה

  

ה האחרון של הקורס באותו יתלמיד המעוים של מועד הבחיו הסופי לאחר פרסום הציוין לשפר את ציו

  בתאים אלה:סמסטר, רשאי לחזור על הקורס 

  רשאי לחזור על הקורס פעם אחת. - קורס חובה   .1

רשאי לחזור על הקורס פעם אחת, אולם אם הקורס איו מתקיים או שיש בו מגבלות  - קורס בחירה   .2

  קליטה, ילמד התלמיד בקורס בחירה אחר, באישור המחלקה.

  

  יופסקו לימודיו במחלקה. - תלמיד שכשל פעמיים בקורס חובה 

  רשם שית ללימודים במחלקה לאחר שחלפו שתיים.ילהיתן 

מספר הכישלוות המצטבר בקורסים, המותר במשך הלימודים במחלקה לכלכלה, הוא ארבעה. סטודט 

  יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות.  - שכשל ביותר מארבעה קורסים 

  מופסקים לימודיו לצמיתות. –סטודט בשה הראשוה ללימודיו, הכשל בשי קורסי חובה 

  יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות. - חובהסטודט שכשל ביותר משלושה קורסי 

אי עמידה בציון המעבר שקבע בקורס או אי עמידה בכל דרישה אחרת שקבעה  - כשלון בקורס פירושו

  רס).יחשב כשל בקו - בקורס. (לדוגמא: סטודט שרשם לקורס ולא יגש לבחיה בסופו 

  

לקורס, לא ביטל את הרשמתו במשך תקופת  שרשםברצוו להדגיש שלפי והלי הפקולטה, סטודט   *

  את הקורס וכשל. למדהשיויים של אותו סמסטר ולא עמד בכל דרישות הקורס, חשב הדבר כאילו 

  

  דרישות קדם לקורסים

אם מבוא לכלכלה א' מהווה דרישת הרשמה לקורסים מסוימים מותית בעמידה בדרישות קדם.  לדוגמה, 

קדם למבוא לכלכלה ב', לא יוכל תלמיד ללמוד את מבוא לכלכלה ב' לפי שיעבור בהצלחה את הקורס מבוא 

  לכלכלה א'. בתוכית הלימודים מצויות דרישות הקדם לגבי כל קורס.

  לשה המתאימה. תאי ההשתתפות בקורס שלגביו לא צויו דרישות קדם מיוחדות זהים  לתאי המעבר

  .רשם לקורסיאיו רשאי להסטודט שאיו עומד בתאי הקדם, 

המחלקה תבטל את הרשמתו לקורס. המחלקה איה  - סטודט שרשם לקורס ואיו עומד בתאי הקדם שלו 

  מתחייבת להודיע לסטודט על ביטול ההרשמה.
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  תקודות זכו

קורסים המזכים  ללמוד (בהתאם לתוכיות השוות) לצורך השלמת כל החובות לקראת התואר חייב הסטודט

ק"ז בתוכית מחלקה  81ק"ז בתוכית החד מחלקתית , 108אותו בקודות זכות בהתאם לתכית לימודיו: 

  ק"ז בתוכית מחלקה משית.  - 28ק"ז בתוכית דו מחלקתית ו  54ראשית, 

בקודת זכות אחת, אך במקרים מסוימים  בדרך כלל שעת לימוד שבועית במשך סמסטר מזכה את הסטודט

  מספר הקודות איו שווה למספר השעות.  מקרים אלו מצויים במפורש בתוכית הלימודים.

  

  ציון סופי בכלכלה

 עם סיום כל החובות לקראת תואר בוגר יחושב לתלמיד הציון הסופי בכלכלה. הציון יהיה ממוצע כל הציוים

קללים במספר הקודות של כל קורס. הציון הסופי המשוקלל הדרש לקבלת בקורסים השוים בכלכלה, משו

  לפחות. 65תואר חייב להיות 

  לגבי הקורסים בהם יתן ציון שתי,  ישוקלל ציון זה בסך הק"ז של שי סמסטרים. 

  

  החיות לסגירת תואר

הטופס ימולא ע"י  יתן להוריד הטופס מאתר הפקולטה. טופס בקשה לסגירת תואר. למלאעל הסטודט 

הסטודט בפרטים אישיים, פרטי קורסי הבחירה אותם הוא מעויין לשקלל לתואר וחתימה. טופס שלא 

  ימולא כראוי לא יטופל. 

על הסטודט לדאוג לטפל בושא שכ"ל, ספרייה ולימודים כלליים מאחר והמחלקה איה מטפלת בושאים 

  זכאות שלו יעוכב במזכירות הפקולטה.אלו. סטודט שלא יטפל בושאים אלו, טופס ה

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון



 

198 

 

  המחלקה לעבודה סוציאלית

  )144(סימן מחשב  

 

  מטרת הלימודים

. השוים רווחההרחב של תפקידים בשרותי  ןובמגומטרת התוכית להכשיר עובדים סוציאליים לעבודה 

עם יחידים, משפחות,  הסוציאלית  עבודה בתחום הת יוידע ומיומו טתיתהתוכית מיועדת להקות בצורה שי

רות בעבודה יתכית הלימודים מעיקה כש מיומויות וידע הדרושים למחקר ולהערכה.ווקהילות  ,קבוצות

בוגרי המחלקה יוכלו להתקבל לכל תכית . בדים הסוציאלייםסוציאלית ובוגריה זכאים לרישום בפקס העו

  ם הלימודיים).השגייכפוף כמובן להב( מודים מתקדמים בעבודה סוציאלית ללא צורך בלימודי השלמהליל

  

מישורים: פרטית, ארבעה ב ,סיון בהתערבותיו תיומיומו שלהם ,עובדים סוציאליים מכשירהתכית ה

מועסקים עובדים  במסגרות בהן בוגרי המחלקה יהיו מסוגלים להשתלב  .קהילתיתו, קבוצתיתמשפחתית, 

  ובארגוי החברה האזרחית.שלמדו לטובת הפוים אליהם בשירותי רווחה ליישם את המיומויות ו סוציאליים

   

, חברתיים מגווים םכוללת התסות ישירה בשירותיה עשיתההכשרה המרכיב מרכזי בתכית הלימודים הוא 

   ומלווה בהדרכה אישית ו/או קבוצתית. ,עם אוכלוסיות יעד שוות

  

: במחלקה גם לימודי עבודה סוציאלית עם וער: קורסי בחירה והכשרה בשדה בתחום הוער. לימודי וער

אשכול לימודי וער מאפשר למכשירים עצמם לעבודה סוציאלית להעמיק את ידיעותיהם בתחום של 

קורסים  ל ידיבשתי דרכים: באמצעות הכשרה מעשית במסגרות שוות לבי וער וע התערבות עם וער

   ים בתחום זה.הממוקד
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 מבה הלימודים

  *ק"ז) 108( תחד מחלקתי –לימודיםהתכית 

  ייתכו שיויים, יש לעקוב ולהתעדכן לפי כל סמסטר לקראת רישום לקורסים

  שה א'  

  קורסי חובה

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

בין קריאה לכתיבה  2 - 2 2 א'
 אקדמית

144-1-0012 

 144-1-0241 רב תרבותיות 2 - 2 2 'א

פסיכולוגיה  2 - 2 2 ב'
 התפתחותית

144-1-0101 

  א' 

חובה במגמת 
  וער

  144-1-0136  סדא מלווה  2  -  2  2

יסודות   2    2  4  א'+ב'
  הסטטיסטיקה

144-1-1031  

 144-1-0501 יסודות הכלכלה 2 - 2 2 א'

מבוא למדייות   2  -  2  4  א'+ב'
  חברתית

144-1-1061  

יסודות בעבודה   2  -  2  4  א'+ב'
  סוציאלית

  

144-1-1071  

סיורים   2  א'+ב'
  בארגוים

הכשרה מעשית   2  -
  בשדה

144-1-1091  

  

  144-1-1791  יסודות הסוציולוגיה  2  -  2  4  א'+ב'

  144-1-1911  מבוא לפסיכולוגיה  2  -  2  4  א'+ב'

מבה חברתי של   2  -  2  2  ב'
  ישראל

144-1-1951  

כפוף   2  א'
לסיורים 
  בהכשרה

ארגוי החברה   2  -
  האזרחית

144-1-0038  

  א'

מגמת וער 
  בלבד

התערבות בקהילה   2  -  2  2
וטיפול בחוץ ביתי 

  בוער בסיכון

144-1-  

  144-1-0160  טעימות בעו"ס  2    2  2  ב'
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 תאי מעבר משה א' לשה ב':

לפחות בקורס יסודות  57, וציון כולל בהכשרה מעשית שה א' [סיורים] בכל הקורסים המחלקתיים עוברציון 
 בעבודה סוציאלית.

  שה  ב'

  קורסי חובה

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

 144-1-1291 שיטות מחקר 4 - 4 4 ב'

 144-1-1171 עבודה קהילתית 2 1 3 6 א'+ב'

עבודה פרטית עם  2 - 2 4 א'+ב'
 היחיד וסביבתו

144-1-1191 

הכשרה מעשית   8  -  16  6  א'+ב'
  בשדה

144-1-1231  

פסיכולוגיה   2  -  2  2  'א
  אבורמלית

144-1-1131  

א'+ב' אחת 
  לשבועיים

גישות פרטיות   2  -  2  2
תאוריה של 
  הפרקטיקה

144-1-0106  

  'ב

חובה במגמת 
  וער

  144-1-0096  מגדר ערות  2  -  2  2

'א'+ב  

 במגמת חובה
  וער

תאוריה ומעשה   2  -  2  4
  בעו"ס

144-1-0145  

  'ב

מגמת חובה ב
 וער

  144-1-0089  עולם שייך לצעירים  2  -  2  2

  

 

קורסי בחירה בהתאם להחלטת המחלקה. 4  

 תאי מעבר משה ב' לשה ג':

  קהילתיתעבודה , עבודה פרטית עם היחיד וסביבתוומעלה בקורסים הבאים:  75ציון סופי של 

   .עובר בכל הקורסים ובהכשרה מעשית ציון
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  שה ג'

  קורסי חובה+ סמירים

סה"כ  סמסטר
 קודות

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

יסודות הטיפול  2 - 2 4 א'+ב'
 המשפחתי

144-1-0200 

שיטות מחקר  2 - 2 4 א'+ב'
 איכותי

144-1-1211 

מעשית הכשרה   8  -  16  8  א'+ב'
  בשדה

144-1-1391  

תפיסות ומיומויות   2  -  2  4  א'+ב'
טיפול בעבודה 

  סוציאלית

144-1-1551  

   ב'א'+

  שתי

ללא שיעור   2
פרוטלי אלא 

במפגשים 
  חודשיים

סמיר מוחה על ידי   2  -
חברי הסגל הבכירים 

  לפי תחומי עיין

144-1-0006  

טיפול איטגרטיבי       2  2  ב'
  ממוקד וקצר מועד

144-1-0128  

התערבויות במצבי  2 - 2 2 ב'
 דחק

144-1-2671 

עקרוות הטיפול  2  2 2 ב' 
 הקוגטיבי

144-1-0086 

שים וטיפול   2  -  2  2  ב'
  בטראומה

144-1-0098  

טכיקות למטפל   2  -  2  2  'א
  הצעיר

144-1-0084  

  א'

  ללא וער

  144-1-1781  משפט ואתיקה  2  -  2  2

  ב'

  למגמת וער

סוגיות מקצועיות   2  1  2  2
בעו"ס עם וער 

  וצעירים

144-1-0126  

יסודות הטיפול   2  -  2  4  א'+ ב'
  הקבוצתי

144-1-1351  

  חובה ב'

  למגמת וער

  144-1-0016  פגיעה מיית  2  -  2  2

 ק"ז 108 - קורסי בחירה כהשלמה ל - הערה 
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 תאי סיום שה ג':

  .תתפיסות ומיומויות טיפול בעבודה סוציאלי, המשפחתי יסודות הטיפולומעלה בקורסים הבאים:  75ציון סופי של 

  עובר בכל הקורסים ובהכשרה מעשית.  ציוןכמו כן, 

  הכשרה מעשית 

ההכשרה מיועדת להקות בצורה  ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכה לעיסוק במקצוע.

ולאפשר ביצוע יעיל של תפקידים  מקצועשיטתית את הידע, המיומות והגישות הדרושים לפעולה במסגרת ה

, תוך יישום הידע הלמד בקורסים, תחת הדרכה מקצועית חשיבותה הרבה של ההתסות השוים. םבשירותי

ההכשרה המעשית מתקיימת בשירותי רווחה  מקה להכשרה המעשית מקום מיוחד בתוכית הלימודים.

  ילתית. התמחות בעבודה קהמגווים מאזור הדרום ועד המרכז, ובוסף קיימת אפשרות ל

  

שירותי כדי להכיר באופן ראשוי את   במספר ימים מרוכזים הסטודטים  ישתתפו בסמסטר א'  בשה א'

 .הרווחה בדרום, בכל מיי תחומים. הסטודטים יפגשו עם עובדים סוציאליים, מטופלים ומהלי שירותים

האזרחית" ובצמוד לו בהכשרה מעשית ישתתפו  בסמסטר ב' ילמדו הסטודטים את הקורס "אירגוי החברה

במספר סיורים בארגוים העוסקים בחברה האזרחית. כחלק מהקורס ומההכשרה מתקיים יום אורייטציה 

שהיו יום חובה בתאי להשתתפות בקורס ובסיורים של ההכשרה המעשית. ההשתתפות בכל הסיורים היה 

כל היעדרות ו/או אי השתתפות תגרור ציון כשל  ה המעשית.חובה ומהווה תאי להשלמת החובות של ההכשר

בהכשרה של שה א' ולא תאפשר מעבר לשה ב'. למעט מקרים חריגים של מילואים, אשפוז, שיועלו לדיון 

  בוועדת הוראה מחלקתית.

  

 ,שויםה םשעות ליום) להכשרה מעשית בשירותי 8שי ימי עבודה מלאים ( , יקדישו הסטודטיםבשה ב'

 או קבוצתי. ו/ כשמיקוד הלמידה הוא הפרט והמשפחה בסביבתם. ההדרכה לסטודטים תיתן באופן פרטי

  וכחות חובה כתאי לציון עובר ומעבר לשה ג'.

  

שעות ליום) כשמיקוד הלמידה היו הפרט ברמת  8ימי עבודה מלאים ( , יקדישו הסטודטים שיבשה ג'

  .באופן פרטי ו/או קבוצתיו הקהילה. ההדרכה לסטודטים תיתן המיקרו וברמת המאקרו הקבוצה ו/א

כיות התערבות בהתאם ויפתחו ולאבחן מצבים חברתיים, יתכו ת ג'  הסטודטים ילמדו לזהות –בשים ב' 

וכחות חובה  מיומויות בשיטות ובמתודות שוות: הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה ושיוי מדייות.

  בר וסיום ההכשרה בהצלחה.כתאי לציון עו

  

  הערכת הישגים בהכשרה מעשית

  הסטודטים מוערכים פעמיים בשה על פעילותם בהכשרה המעשית:

 .'הערכת בסוף סמסטר א 

 .ההערכה בסוף הש    
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  כללי מעבר בהכשרה מעשית

  שי הסמסטרים. על מת לעבור משה לשה יש לקבל ציון עובר בהכשרה ב

לא יוכל להמשיך לסמסטר ב' בהכשרה ובקורס המעבדה המלווה אותו סטודט שכשל בסמסטר א'  . 1
ויצטרך להגיש בקשה מיוחדת לוועדת ההוראה המחלקתית שתשקול אם לאפשר לחזור על ההכשרה 
והמעבדה בשה שלאחר מכן. בשה בה משלים הכשרה ומעבדה לא יתאפשר לסטודט ללמוד קורסים 

 להשלים תיתן פעם אחת בלבד!מתקדמים. שימו לב כי ההזדמות לחזור ו

 סטודט שכשל בסמסטר ב' יצטרך לחזור על שת הכשרה מלאה ועל קורס המעבדה שמלווה אותו. . 2
  

יש להמציא אישורים מתאימים  וכחות בימי ההכשרה היא חובה. במקרה של מחלה, מילואים או לידה
ועם  אלו בתיאום עם מקום ההכשרהבמידת הצורך, יתבקש הסטודט להשלים ימים ליחידה להוראה בשדה. 

  . היעדרות לא מאושרת תוביל לכישלון בהכשרה המעשית.ראש היחידה
   

  סטודטים שכשלו על רקע של בעיות אתיקה, וועדת ההוראה במחלקה תדון בהמשך לימודיהם במחלקה.
  

  ציון עובר בהכשרה מעשית הוא תאי לקבלת התואר בוגר בעבודה סוציאלית.
  

  בוץ בהכשרה מעשיתאופן השי

  לפי תחילת שת הלימודים.השיבוץ לשירותים יימסר לסטודטים : בשה א'

  

תחומי עבודה  הסטודטים ממלאים טופס עדיפויות בסיומה של השה הקודמת על פי רשימת   ג': –בשים ב' 

  בעבודה סוציאלית.

עשה מאמץ להתחשב בבקשת  כיהיחידה להכשרה מעשית איה מתחייבת להיעות לעדיפויות הסטודט אם 

  הסטודט, כמו כן, ייתכו שיויים במקומות ההכשרה, גם לאחר סיום העבודה על השיבוצים.

  

  חשוב לציין:

  

  שבע- שיבוץ מחוץ לבאר

. שה א' ולעיתים בשתיהן ג'- שבע באחת מהשים ב' ו- כל סטודט יצטרך לעבור הכשרה מעשית מחוץ לבאר

 .השיקולים לשיבוץ בתוך העיר או מחוצה להכללת במערך איה 

  

  סיעות

לחודש על פי קבלות. ₪  100מעל  בלבדמחוץ לעיר  למקומות  הכשרה האויברסיטה משתתפת בהוצאות סיעה

עפ"י התאריכים שמסרים  –בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'  –את טפסי הסיעות יש להגיש פעמיים בשה 

   בתחילת שה.

  

  להכשרה מעשיתקוד לבוש 

. כלומר להימע מלבוש חשוף בהתאם לכללי השירות בו עשית ההכשרה להקפיד על לבוש הולם בהכשרהיש 

  מאוד, זמים בפים ובחלקי הגוף, ולבוש העלול לפגוע ברגשות המטופלים.
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  כללי התהגות : אתיקה מקצועית

מקצועית והאתית כפי ההתהגות הבמסגרת הלימודים וההכשרה המקצועית, חלים על הסטודטים כללי 

 "1996שקבעו ב"קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" ו"חוק העובדים הסוציאליים, 

בקוד האתיקה . כל מקרה של הפרה וכן הקוד האתי של אויברסיטת בן גוריון המצא באתר האויברסיטה 

   , אשר תכריע לגבי המשך הלימודים של הסטודט במחלקה.עדת ההוראה של המחלקהויובא לדיון בו

יש לקרוא את "קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" באופן מעמיק לפי תחילת 

ולחתום על כתב סודיות, השומר על פרטיות המטופלים והלקוחות אותם יפגשו  ההכשרה המעשית

  .הסטודטים במהלך כל התואר

  

  הערות: 

  ,ת לימודיםטים צריכים לפצל שילמדו קודם את הקורסים הם במקרים מיוחדים בהם סטוד

. פיצול תכית הלימודים עשיתאורטיים ורק לאחר מכן ילמדו קורסים מתודיים והכשרה מיהת

 כתבמבעדת הוראה ולולפות בפיצול  םהמעוייימחייבת אישור של ועדת ההוראה. על הסטודטים 

הם קורסים צמודים שלא יתים לפיצול, אלא  עשית. הקורסים המתודיים וההכשרה הממומק

 במקרים מיוחדים ובאישור ועדת ההוראה של המחלקה.

 טים יודיע המרצה. המרצה בידי היא קורס בכל הסופי הציון קביעת דרךקורס כל בראשית לסטוד 

 .הסופי הציון ייקבע שבו האופן עלבסילבוס 

  ,תן במקרים של: מילואיםוכחות חובה בכל קורסי המחלקה. היעדרות ממוסמכת ומאושרת תי

רים, להוציא מכלל השיעו 20%לידה או אשפוז עקב בריאות. יחד עם זאת, סטודט יכול להיעדר עד 

 עלולה לגרום לכישלון בקורס. 20%הכשרה מעשית. היעדרות לא מאושרת מעל 

 טיםכשלו אשר סטוד הקורס דרישות בכל ולעמוד מחדש הקורס את ללמוד חייבים חובה בקורס .

 לא חובה בקורס כשלו אשר סטודטים. הקורס של הסופית לבחיה רק לגשת יורשו לא תלמידים

 הרוצים תלמידים .בחירה קורסי לגבי גם תקף לעיל האמור. לקורסים מתקדמים להירשם יורשו

על קורס לחזור אפשר  :בלבד הבאים בתאים הקורס על לחזור רשאים בקורס הסופי הציון את לשפר

כלל זה חל גם על הכשרה מעשית. במידה והקורס שתי, חייבים לחזור על שי חלקי  פעם אחת בלבד.

או שיוי בתכית  או שיש בו מגבלות של קליטת סטודטים ,ו מתקייםאיאם הקורס הקורס. 

  , בכפוף לאישור יו"ר ועדת הוראה. , ילמדו קורס אחרהלימודים

 טיםסטוד כשלו גם בפעם השבמחלקה. יופסקו לימודיהם - יה ישחזרו על קורס חובה ו   

 וירשמו לקורס ולא ביטלו את הרשמתם בתקופת השי טים אשרים של אותו סמסטר ו/או לא סטוד

   עמדו בדרישות הקורס, חשב הדבר כאילו למדו את הקורס וכשלו.

 טים עלים כל קבלת לאחר במחלקה תואר סגירת טופס למלא הסטודהמחלקתיים בקורסים הציו .

 עד יארך תואר לסגירת בבקשה הטיפול משך. באיטרט הפקולטה באתר למצוא יתן הטופס את

. הכלליים והלימודים ספריה, לימוד שכר בושאי לטפל האחריות הסטודטים על. ימים שבוע
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 שהמחלקה לציין יש. הפקולטה במזכירות תתעכב בקשתם -  אלו בושאים טיפלו שלא סטודטים

 .אלה בושאים מטפלת איה

 טים הלימודים במהלךסים או עיון בימי להשתתף יחויבו הסטודמקיימת המחלקה אשר כ. 

  

  

 לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון יכםחובה על
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  המחלקה לתקשורת

  )183(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

 ככל שהתקשורת הולכת ותופסת מקום מרכזי בחברה בת ימיו, כך גוברים העיין והצימאון להבין אותה ויחד

עמם גם הביקוש ללימודי תקשורת. התכית המוצעת אמורה להקות ידע עיוי, בכללם מושגים בסיסיים 

דור של אזרחים/ צרכים/ אשי    תקשורת, להעמיק "אורייות תקשורתית" ולהכשירוכלים לצריכה בוה של 

   מקצוע לתפקוד תבוי ואפקטיבי בדמוקרטיה עתירת טכולוגיות תקשורת ורוויה במסרים תקשורתיים.

  

  יםהלימודמבה 

o  יתמחלקתית- דותכ 

  

  ק"ז) 54מחלקתי (- דו –לימודיםהתכית 

  

  שה א'  

  קורסי חובה

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

  3 6 א'+ ב'

3 

-  

- 

3  

3  

  183-1-0276 א' ב'מושגי יסוד 

183-1-0286 

מבוא  3 - 3 3 א'

לטכולוגיות 

  תקשורת

183-1-0106 

מפת התקשורת  3 - 3 3 'א

 בעולם ובישראל 

183-1-0326 

אורייות  3 - 3 3 'ב

 אקדמית 

183-1-0196 

  

 תאי מעבר

  60 - ציון עובר בשיעורי החובה

   



 

207 

 

  שה  ב'

  

  קורסי חובה 

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

  3 6 א'+ב'

3 

1  

- 

2  

3 

שיטות מחקר 

כמותיות 

 ואיכותיות

183-1-0014  

 

תקשורת וחברה  3 - 3 3  'ב

 בישראל

183-1-0086 

 תקשורת דיי 3 - 3 3  א'

 ואסדרתם

183-1-0136 

תקשורת ומיעוטים  3 - 3   3  א'

  תרבותית- בחברה רב

183-1-0166* 

  

  ק"ז). 6ק"ז וסמיר אחד ( 3קורסי בחירה מגווים של   4ק"ז) 24לימודי הבחירה (*

  

  (רשימה של קורסי הבחירה מופיעה באתר המחלקה).

  

  

  שה ג'

  

  קורסי חובה

  

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

תקשורת  3 - 3 3 א
 ודמוקרטיה   

183-1-0118 

 183-1-0076 תקשורת ותרבות 3 - 3 3 ב
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  לימודי תקשורתחטיבה ל

  )183(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

ככל שהתקשורת הולכת ותופסת מקום מרכזי בחברה בת ימיו, כך גוברים העיין והצימאון להבין את אחת 

ה עיוי, בכללם מושגים בסיסיים וכלים לצריכה בולהקות ידע  אמוריםהחטיבה התופעות הכבדות. לימודי 

. ייחודה של התוכית בכך שהיא עוסקת בהיבטים מוסדיים וטכולוגים של אמצעי התקשורת תקשורתשל 

  תי. חברי ותרבותהמגווים בהקשרם ה

השתלבות באחד אין התכית מתיימרת להכשיר אשי מקצוע, אך הידע העיוי הרכש בה עשוי להקל על 

  מארגוי תקשורת, יהיה זה עיתון, תחת שידור, משרד יחסי ציבור או סוכות פרסום.

   

  ק"ז) 28( חטיבה מורחבת-הלימודים תכית 

  

 שה א'

  קורסי חובה

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

מושגי יסוד  3 - 3 3 'א
: בתקשורת

 מוקדמותגישות 

183-1-0276 

מושגי יסוד  3 - 3 3 'ב
בתקשורת: 

 גישות מאוחרות

183-1-0286 

מפת התקשורת  3 - 3 3 'א
 בעולם ובישראל

183-1-0326 

טכולוגיות מידע   3  -  3  3  א'
  ותקשורת

183-1-0106  

  

  שה ב'

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

 183-1-0136 דיי תקשורת 3 - 3 3 'א

 183-1-0039 קריאה מוחית 1 - 1 1 'ב

תקשורת וחברה  3 - 3 3 'ב
 בישראל

183-1-0086 

  

  ק"ז 3קורס בחירה בהיקף  : בשה ב'הדרשים  קורסי בחירהסה"כ 
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  שה ג'

  סמירים +קורסי חובה

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

 183-1-0076 ותרבותתקשורת  3 - 3 3 'ב

  

  

  ק"ז 3בהיקף קורס בחירה הדרשים בשה ג':  קורסי בחירהסה"כ *

  

  .60 - חובההקורסי  בכל ציון מעבר

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  תחומיים-רב המחלקה ללימודים

)147(סימן מחשב    

  מטרות הלימודים

תכית הלימודים הרב תחומית מאפשרת לסטודטים לבות תכית לימודים אישית המורכבת ממספר תחומי 

  . דעת ממדעי הרוח, מדעי החברה המחשב ומדעים מדוייקים

ומציעה בו  יותר של ההכשרה האקדמית ואפשרויות ייחודיות לשילוב תחומים. הגמישות רבהתכית מציעה 
  זמית התמחות בתחומי ידע ספציפיים יחד עם פתיחת אופקים להשכלה אקדמית רחבה.

  תאי קבלה

ל, לחטיבות מסוימות הקבלה מוגבלת ומותית בהחלטת ראשי המחלקות והחטיבות הדוות (פוליטיקה וממש

    ומדעי המחשב). כלכלה, מתמטיקה

  מבה הלימודים

o    ית חד מחלקתיתק"ז) 112(    תכ  

o   ית דו מחלקתיתק"ז) 56(    תכ 

 

  ק"ז ) 112מחלקתית (- כית לימודים חדמבה ת 

יהיו מורכבים מארבע  הלימודיםתחומיים, התלמידים ילמדו את כל התואר במסגרת המחלקה ללימודים רב 

 ק"ז כל אחת.  28חטיבות מורחבות בות 

בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאים   50%- מהתכית בחטיבות מדעי החברה ו 50%בוגרי התוכית שילמדו 

  לתואר "בוגר בלימודים רב תחומיים" במדעי הרוח והחברה.

גר בלימודים רב מהתוכית בחטיבות מדעי החברה יהיו זכאים לתואר "בו 75%בוגרי התוכית שילמדו לפחות 

 תחומיים " במדעי החברה.

מהתוכית בחטיבות מדעי הרוח יהיו זכאים לתואר "בוגר בלימודים רב  75%בוגרי התוכית שילמדו לפחות 

  תחומיים " במדעי הרוח.

 במסגרת התוכית התלמיד חייב לעמוד בדרישות בהתאם לתוכיות הלימודים של החטיבות. 

ק"ז  6- ות להשלמת התואר. על כן הסטודטים חייבים להשלים לימודיהם בקוד 120על הסטודט לצבור 

  ק"ז אגלית כשפה זרה. 2- קורסים כלליים ו
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  ק"ז) 56מחלקתית (-מבה תוכית לימודים דו

חטיבות  2ק"ז וישלימו  54סטודטים יבחרו מחלקה ראשית מחלקתי. - הלימודים יתקיימו במסלול דו

יה היא בהתאם לתאי הקבלה יהקבלה למחלקה השק"ז כל אחת.  28במחלקה ללימודים רב תחומיים בות 

  ההוגים בה. 

  כל הסטודטים יהיו חייבים לעמוד בדרישות החטיבות.

  החיות כלליות

שבה  השיה על ידי המחלקה המוצעת/ות לבחור בחטיבה/ות יוכלולא ים סטודטמחלקתי - במסלול הדו

החטיבה תחומיים, הוא לא יוכל לקחת את - ולימודים רב במחלקה לאמותלדוגמא, אם תלמיד בחר  .וילמד

  . באמות ויצירה

 הלומדים באחת החטיבות של הפקולטה למדעי הטבע (מדעי המחשב) יםסטודטמחלקתי - במסלול הדו

  החברה. או וח ק"ז) במדעי הר 28חטיבה וספת ( חייבים לקחת

  חטיבות מחלקתיות 

   מדעי הרוח

  המחלקה  ק"ז 28לימודים חטיבות 

  מקרא
  ארכיאולוגיה

 , ארכיאולוגיהמקרא
  והמזרח הקדום

  ספרות עברית  ספרות עברית
  לשון עברית  לשון עברית

  ישראלהיסטוריה של עם 
  

  היסטוריה של עם ישראל
  

  היסטוריה כללית  היסטוריה כללית
  ישראלמחשבת 
  לימודי אגדה והלכהחטיבה ל

  מחשבת ישראל

  לימודי המזרח התיכון
  שפה ותרבות ערביתחטיבה ב

  מזרח התיכוןלימודי ה

  פילוסופיה  פילוסופיה
  תולדות האמותחטיבה ב

  אמות יצירהחטיבה 
  תולדות האמות

  ספרויות זרות ובלשות  אגלית: ספרות, בלשות ספרות
  ישראלמדית   מדית ישראל
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  החברה רשימת החטיבות במדעי

  פוליטיקה וממשל
  לימודי פוליטיקה וחברה אירופית

  פוליטיקה וממשל

  אפריקה  אפריקה לימודי

  חיוך  חיוך
  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  
  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  תקשורת  תקשורת

  כלכלה   כלכלה
  ואתרופולוגיהסוציולוגיה   סוציולוגיה ואתרופולוגיה*

  *תוכית זו יתן ללמוד רק במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים.
  

   עצמאיות  חטיבות

  (חברה) לימודי מגדרחטיבה ל
  יהול ויישוב סכסוכים (חברה)

  

  
  פקולטה למדעי הטבע)מהרשימת חטיבות (

  *ק"ז) 30.5חטיבה במדעי המחשב  (

 )31 (ק"ז  

  של מחלקות האם. * מותה באישור מיוחד

  

  

  בלבדחטיבות הלמדות בקמפוס אילת 

  ק"ז 28-חטיבות 
  יהול משאבי אוש

  

  ערות לגבי חטיבות להן דרשים תאים מיוחדים:ה

  
, או לסטודטים עם ציון בפסיכומטרי מעל מיועדת לדוברי אגלית בלבד  החטיבה באגלית ספרות ובלשות

  באגלית. 120
  

  מיועדת לתלמידים השולטים בשפה הערבית.  ערבית החטיבה בשפה ותרבות
  

  תלמידים בלבד. 10 -החטיבה בסוציולוגיה ואתרופולוגיה
  

  .580פסיכומטרי או סכם  מספר המקומות מוגבל.  - החטיבה ביהול ויישוב סכסוכים
  

  

  חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  חטיבה במדעי המחשב

  )146(סימן מחשב 

  

  מטרת הלימודים

  

התכית מיועדת לתלמידים מצטייים, ומאפשרת חשיפה מהירה לושאים מרכזיים במדעי המחשב, תוך ויתור 

  על ידע בסיסי רחב. לכן דרשת רמת הישגים גבוהה יחסית בקורסי החובה.

  הקבלה דומים לאלו ההוגים במחלקה למדעי המחשב. קריטריוי

  מבה הלימודים

o ק"ז 30 - חטיבה מורחבת 

  

  ק"ז) 30חטיבה מורחבת (-תכית הלימודים 

  

  שה א'

  קורסי חובה

  

מקצועות 
  קדם

סה"כ  סמסטר
 קודות

שעות 
 מעבדה

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא ללוגיקה  4 2 -  5 א'  
 הקבוצותותורת 

201-1-0201 

מבים בדידים  4 2 -  5 ב' 201-1-0201
 וקומביטוריקה

202-1-1061 

  

  שה ב'

מקצועות 
  קדם

סה"כ  סמסטר
 קודות

שעות 
 מעבדה

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למדעי  4 2 -  5 א'  
 מחשב

202-1-1011 

 202-1-1031 מבה תוים 4 2 -  5 ב'  202-1-1011
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  שה ג'

  

סה"כ  סמסטר  דרישות קדם
 קודות

שעות 
 מעבדה

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 202-1-2031 תכות מערכות 4 2 -  5 א' 202-1-1031

201-1-0201  

202-1-1061 

אוטומטים  4 2 -  5 א'
ושפות 

פורמליות 
 וחישוביות

202-1-2011 

  

  

  הערות

לימודים מוצעת מאת המרכז האקדמי במחלקה למדעי בכל סמסטר יש לקבל אישור על תכית  . 1

  המחשב.

(בכל קורס וקורס)  65יתן להשתתף בקורסי בחירה רק לאחר השלמת כל קורסי החובה בציוים מעל  . 2

 .70ובממוצע ציוים מעל 

  סטודט צפוי להפסקת לימודיו בתכית בכל אחד מהמצבים הבאים: . 3

בתום הסמסטר השי ללימודיו, או בתום כל  65.0- המצטבר בתכית היו מוך מ א. אם ממוצע ציויו

  סמסטר מאוחר יותר.

  ב. אם איו רשאי להשתתף בקורסי בחירה בתום שתיים של לימודים.

   ג.  אם כשל במקצוע, לאחר הרשמתו אליו בפעם השיה.

הטבע. בפרט, אם מתקיימות  התקות בוגע למועדים מיוחדים הן בהתאם להוג בפקולטה למדעי . 4

שתי בחיות במועד א' באותו יום, דרש הסטודט במידת האפשר לגשת לבחיה במקצוע מדעי 

 המחשב או במקצוע חובה, ולהבחן במקצוע בחירה במועד ב'.

 

  חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה תואר ראשון
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  מהל עסקיםחטיבה ל

 )174( סימן מחשב 

  ק"ז) 28( חטיבה מורחבת-הלימודים תכית 

  קורסי חובה  'ג -שה א

 דרישות קדם ק"ז קורס  מספר קורס

    3.5  1מבוא לכלכלה מיקרו   68115041

  68115041  3.5  1מבוא לכלכלה מקרו   68115061

    3.5  1יסודות החשבואות   68111061

  68115041  3.5  1יסודות המימון   68112061

  2סטטיסטיקה

  3 עקרוות השיווק  68112041

 2סטטיסטיקה  3.5יהול התפעול והייצור  36411241

  0 יישומי מחשב  61050002

 68112041 3 יסודות האסטרטגיה העסקית  68114041

    2  יסודות השכוע והפרזטציה  68110109

    3  דיי חוזים ועסקים  68110041

  28.5 סה"כ  

  

 סטודטים שילמדו את החטיבה למהל עסקים עם החטיבה בכלכלה יהיו פטורים מהקורסים הבאים:  .1

  ק"ז) 3התהגות ארגוית מיקרו ( 68110043במקומו ילמדו  –ק"ז)  3.5מבוא לכלכלה מיקרו ( 68115041

  ק"ז) 3התהגות ארגוית מאקרו ( 68110042במקומו ילמדו  –ק"ז)   3.5מבוא לכלכלה מאקרו ( 68115061

  ק"ז) 3אתיקה ליהול ( 68114071במקומו ילמדו  –ק"ז)   3.5יסודות החשבואות ( 68111061

  ק"ז) 3יהול מערכות מידע ( 36414221ק"ז)  במקומו ילמדו  3.5( –יסודות המימון  68112061

  )ק"ז 3.5מבוא לחקר ביצועים ( 36411111במקומו ילמדו  –ק"ז) 2ה (יסודות השכוע והפרזטצי 68110109

  ק"ז) 3( 36411331במקומו ילמדו את הקורס יהול התפעול  - ק"ז) 3יהול התפעול והיצור ( 36411241

  ק"ז 28קים בשילוב עם כלכלה הוא סה"כ הק"ז לתלמידי החטיבה במהל עס

  כדי לעמוד בדרישת קדם זו הם:מוד הקורסים בסטטיסטיקה שיתן לל .2

  10210088, 10210078 –סטטיסטיקה של המחלקה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה  

 10110069, 10110049 –סטטיסטיקה של המחלקה לפסיכולוגיה  
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  יהול משאבי אושל חטיבה

  )117(סימן מחשב 

  

  יםהלימודמבה 

o  ק"ז 28- חטיבה מורחבת  

  

  לימודיםהתכית 

  שה א'  

  קורסי חובה

 סמסטר  דרישות קדם
סה"כ 
 קודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 3 - 3 3 א'/ב'  

התהגות 
ארגוית 

 מיקרו

68110043 

 3 - 3 3 ב'  68110043

התהגות 
ארגוית 

 מקרו

68110042 

 3 - 3 3 א'/ב'  68110043
יהול משאבי 

 אוש
68112071 

 61050002 יישומי מחשב 1.5 - 1.5 0  א' 

 3 -  3  3 ב' 
אתיקה 
  ליהול

68114071  

 2 -  2  1 ב' 
כתיבה 
  עסקית

68113011  

  68115071  דיי עבודה 3 -  3  3 ב' 

  

  ק"ז 21בהיקף של : קורסי בחירהסה"כ 

  

  .בקמפוס אילת בלבדהחטיבה מיועדת לתלמידים הלומדים בלימודים רב תחומיים 

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  חטיבה ללימודי סוציולוגיה ואתרופולוגיה

  )102(סימן מחשב 

  

  ק"ז 28 מבה החטיבה 

  תוכית הלימודים

  שה א

  הערה  ק"ז  שם קורס  קוד קורס

    5  יסודות הסוציולוגיה  102.1.0118

102.1.0128  

    5  מבוא לאתרופולוגיה  102.1.0098

102.1.0198  

    5  יסודות הסטטיסטיקה  102.1.0078

קורס אחד מתוך קורסים   2  קורס בחירה  .102.1

ייעודיים לשה א' המתפרסמים 

בכל שה לקראת מועדי 

  ההרשמה

    17  סה"כ ק"ז לשה א'

  

  שה ב

  הערה  ק"ז  שם קורס  קוד קורס

    6  החברה הישראלית  102.1.0019

102.1.0029    

שיטות מחקר   102.1.0149

  איכותיות

3    

    9  לשה ב' סה"כ ק"ז

  

  שה ג

  ק"ז 28-השלמה ל  2  קורסי בחירה*  .102.1
    2  'גסה"כ ק"ז לשה 

    28    סה"כ
  

קורס אחד מתוך קורסי הבחירה הייעודיים לשים ב' וג' המתפרסים בכל שה לקראת מועדי * 
 .ההרשמה

 טים בלבד. 10 -מוגבל לסטוד 
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  חטיבות הלימודים

  

ולתלמידים הלומדים  ק"ז) 80( חטיבות הלימודים מיועדות לתלמידים הלומדים בתכית מחלקה ראשית

ראה בפרק הדן , ק"ז 56ק"ז או דו מחלקתי  112(בתוכית חד מחלקתית .תחומיים- רבללימודים  במחלקה

  בלימודי המחלקה). 

  

השוות, רוכזו כאן על מת לאפשר לסטודט התמחות וספת הקורסים שמהם מורכבות החטיבות במחלקות 

  והעמקת ידיעותיו בתחומים שוים.

  

  ידי היועצים של החטיבות.- יעוץ בלימודי חטיבות עשה עליה

  

בכל החובות והדרישות של כל השעורים ו בתאי הקבלה של החטיבה תלמיד הבוחר בחטיבה חייב לעמוד

  בחטיבה, לרבות עבודות ובחיות.

  

(לתלמידים המסיימים בצרוף מחלקה ק"ז) ייכללו בתעודת הבוגר.  28חטיבות הלימודים המורחבות (שמן של 

  ראשית).

  במסגרת הלימודים הרב תחומיים במסלול חד מחלקתי לא מופיע שמן של החטיבות בתעודת הבוגר.

  ציוי החטיבות ישוקללו בציון הסופי לתואר בוגר. 

  .65טודט להגיע לממוצע של לפחות במעבר משה לשה צריך הס

  

  לפחות. 65בסגירת התואר חובה להגיע לממוצע של 

  

תלמידי מחלקה ראשית/חטיבות חייבים בכתיבת עבודת סמיר בהתאם לדרישות החטיבה כפי שמופיעות 

  בשתון.

  

הקורס בבקשה תלמיד הבוחר באחד מקורסי החטיבה (שאים מוצעים כסמיר) כסמיר חייב לפות אל מורה 

  לכתוב עבודה סמיר בקורס זה. ולהעביר אישור בכתב למזכירות הפקולטה.

  

  על התלמיד מוטלת החובה לביצועה של החיה זו.

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  חטיבה לשפה ותרבות ערבית

  )137 (סימן מחשב

 

  מטרת הלימודים

להעיק ידע רחב על השפה הערבית כתוצר של מערכים חברתיים  שואפתהחטיבה לשפה ותרבות ערבית 

במיוחד  השידגהחטיבה מותרבותיים משתים לאורך ההיסטוריה, מהתקופה הקדם אסלאמית ועד ימיו. 

בשפה להוכיח שליטה  סטודטים בחטיבה דרשים חברות דוברות ערבית.זיקות שבין שפה ותרבות, וב

  הערבית.

  תאי קבלה:

אם או בעלי שליטה גבוהה בשפה הערבית. מי שאיו דובר השפה, - בחטיבה יכולים ללמוד דוברי ערבית שפת

  דרש לקבל את אישור ועדת ההוראה במחלקה למזה"ת ובמידת הצורך לעבור מבחן ידע בשפה.

  

  ק"ז) 28( חטיבה מורחבת -הלימודים תכית 

  

 שה א'

  קורסי חובה

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

מבוא לספרות  2 - 2 2 'ב
 אסלאמית

137-1-0028 

מבוא לספרות  2 - 2 2 'ב
 ערבית קלאסית

137-1-0048 

יסודות הדקדוק  4 - 4 4 שתי
 והתחביר הערבי

137-1-0082 

מבוא לספרות  2 - 2 2 'א
 ערבית מודרית

137-1-0038 

  

  שה ב'

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

 - פרו"ס 4 - 4 4 א

  

  שה ג'

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

 - סמיר 4 - 4 4 ב
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  :  ג' -בשה א'הדרשים  בחירה קורסיסה"כ 

  ק"ז 10קורסי בחירה בהיקף 

  

  תאי מעבר

  לפחות. 65 היו הדרש בחטיבה, הממוצע הכללי 56 היו ציון המעבר בקורסי החטיבה לערבית

   

  עמדו בתאי הקבלה.ו) 147רב תחומיים (עדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים תוכית זו מיו

  

 לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון חובה עליך
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 חטיבה באמות יצירה

  )155(סימן מחשב 

  

 מטרת הלימודים

במסגרת תכית הלימודים באמות יצירה, או מציעים קורסים באמות ישראלית, ציור, רישום, צילום 

 וביקורת עבודות היתים על ידי יוצרים מובילים בתחומם. או מעודדים גישה איטגרטיבית המשלבת בין

  לדעתו, תשתית חיוית לחוקר וליוצר כאחד.תיאוריה למעשה ומהווה, 

  

  ק"ז) 28חטיבה מורחבת (-תכית הלימודים 

  

  שה א'

 קורסי חובה

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

 

 א'

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 יסודות הרישום

 

155.1.0211 

 

 א'/ב'

 

4 

 

4  

 

 

- 

 

2  

2 

 

קורס עיוי מתוך 
 מבחר קורסי

החובה בתולדות 
 האמות

 

  

  ק"ז לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה 

  

  בכל הקורסים. 65ועל הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  56ציון סופי של ': תאי מעבר לשה ב

  

  

  שה ב'

  : רישום פיגורטיבי מתקדם, יסודות הציור הפיגורטיבי, ציור פיגורטיבי מתקדם.לקורסים

  בקורס קדם יסודות הרישום של שה א'. רישום חייב

  ק"ז לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה

   

  בכל הקורסים. 65ועל הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות  56ציון סופי של : תאי מעבר לשה ג'
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  שה ג'

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

 

 א'+ב'

 

4 

 

2  

2 

 

- 

 

2  

2 

 

  פרויקט אישי 

 

 

155.1.0162  

155.1.0172 

  

  ק"ז לצבירה בשים א', ב', ג'. 18: קורסי בחירה

   

  חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  לימודי מגדרחטיבה ב

  )165(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

חקר המגדר עוסק ביחסים בין המיים ובמבים החברתיים שמייצרים ומשעתקים אותם. זהו תחום מחקר 

כת במתודולוגיות מגווות על מת לבחון את ביטוייה של מער  שימוש המתפרש על פי תחומי ידע שוים ועושה

המגדר בזירות חברתיות שוות, כגון שוק העבודה, המשפחה, מערכת המשפט והתרבות הפופולרית ולתח את 

  היחסים בין המגדר לבין צירים אחרים של זהות ודיכוי, כגון מייות, אתיות, גזע ומעמד.

  

שיבה ביקורתית ביחס ל"מובן מאליו" המגדרי בכל תחומי החיים על ידי מטרת התכית להעיק כלים לח

החשיפה של אותו "מובן מאליו" כתוצר של הביה חברתית. החטיבה מספקת מבואות שיטתיים להגות 

הפמייסטית, לחקר המגדר ולהיסטוריה של תועות פמייסטיות, כאשר במסגרת קורסי הבחירה השוים 

  ת לדרכים בהן יתן לבחון את תחומי הידע השוים מפרספקטיבה מגדרית.יתוודעו הסטודטים/יו

  

  ק"ז) 28( חטיבה מורחבת-הלימודים כית ת

  

 שה א'

  קורסי חובה

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

מבוא  4 - 4 4 ב'א'/
לתיאוריות 
 פמייסטיות

165-1-0071/81 

 165.1.0113/123  חברה ומגדר  4  2  6  6  א'/ב'

   

 פקולטית, הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודט. –* קורס חובה סדת קריאה וכתיבה 

 חובה על תלמידי שה א, להירשם לקורס בסמסטר ב' תשע"ח. 

  .151-1-0008מס' הקורס הוא 

   .19-16חמישי בשעה או ביום  12:00 - 9:00הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 
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  שה ב'

  קורסי חובה

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

התועה  2 - 2 2 א'
הפמייסטית 

 המערבית

165.1.0153 

אתגרים   2    2  2  ב'
מגדריים 

במזה"ת וצפון 
  אפריקה

165.1.0043 

   

  שה ג'

  +סמיריםבחירהקורסי 

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

   סמיר 4 - 4 4 א'/ב'

  

  בחטיבה: הדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

  .פקולטהחטיבה וקורסים בתחום המגדר במחלקות אחרות בקורסים בק"ז היתים כחלק מה 12

  

  תאי מעבר

  .65תאי מעבר משה לשה ציון ממוצע בכל הקורסים 

  

 לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשוןחובה עליך 
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  חטיבה באגדה והלכה

  )168(סימן מחשב 

  מטרת הלימודים

החטיבה מוצעת מתוך הכרה במרכזיותן של האגדה וההלכה בעיצוב התרבות היהודית לדורותיה. בחטיבה 

  מגוון קורסים בושאים הבאים:

 ספרות בתר -.(יים, כתבי כת מדבר יהודה ועודהספרים החיצו) יםמקראית לזרמיה השו  

  ספרות התלמוד.(ה, תלמוד, מדרשי אגדה, מדרשי הלכה ועודמש) והמדרש 

 .(ספרות פסקים, שאלות ותשובות ועוד) ספרות הלכתית שלאחר התלמוד 

  

ע"י  ושאים אלה למדים בשילוב של כלי מדע שוים (ספרותיים, לשויים, הגותיים, היסטוריים ועוד) ויתים

ית, היסטוריה של עם ישראל, לשון עברית, מקרא מרצים מהמחלקות הבאות: מחשבת ישראל, ספרות עבר

  ומזרח קדום.

  

   הלימודים תכית 

  ק"ז):  28חטיבה מורחבת (

 שה א'

  )חובהמבוא (קורסי 

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

  2 4 א'+ב'

2 

- 2  

2 

למחשבת מבוא * 
 חז"ל וספרותה

126.1.1011  

126.1.1721 

  2 4 א'+ב'

2 

- 2  

2 

  126.1.3271 * תלמוד

126.1.3281 

    סמיר**  4    4  4  א'+ב'

  

  ק"ז 16קורסי בחירה בהיקף של : קורסי בחירה

בחירת הסמיר בתיאום עם יועץ החטיבה. רישום לסמיר רק לאחר . שתי ק"ז 4בהיקף של  סמיר:**

  שמיעת קורסי מבוא ורוב קורסי הבחירה.

  

  ehrlich@bgu.ac.il: אורי ארליך, המחלקה למחשבת ישראלהיועץ: פרופ' 

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  אירופית ע"ש קורד אדאוארחטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה 

  )187(סימן מחשב 

  מטרת הלימודים

השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה. האיחוד האירופי 

 הוא גוש האוכלוסין השלישי בגודלו, הגוש הכלכלי השי בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה בעולם. 

חומים שוים. לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שים המאופיית כיום גם בתלות הדדית גוברת בת

אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית מרכזית על ישראל. מכאן 

  החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כלל דבכיה: פוליטיקה, חברה, תרבות וכלכלה. 

מיומויות להבת התהליכים חטיבת אדאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית תקה למשתתפים בה 

והחברה האירופית ומערכת  , הכלכלההמתרחשים על היבשת האירופית תוך בחיה מעמיקה של המשטר

  יחסיה עם מדית ישראל.

  

  יםהלימודמבה 

o  ק"ז 28- חטיבה מורחבת  

  

  לימודיםהתכית 

  שה א'

  ": משטר ופוליטיקההאירופי האיחודקורס חובה: "

  ק"ז 4

  

  : בחירהקורסי סה"כ 

  ק"ז 4קורסי בחירה בהיקף של 

  

  'בשה 

  )- 187-1" (ולאומיות אזרחות, זהויות: האירופי האיחודקורס חובה: "

  ק"ז 4

  

  : קורסי בחירהסה"כ 

  ק"ז 4קורסי בחירה בהיקף של 

 

  שה ג' 

  ק"ז. 4ק"ז וקורס בחירה וסף בהיקף של  4קף של יסמיר בה

  

  שפה מתוך רשימת קורסים השפה האירופאית המוצעים ע"י הפקולטה.במהלך התואר יש ללמוד קורס *

  יש ללמוד עד סיום הלימודים בחטיבה  –ק"ז  4*שפה אירופית בהיקף של 
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  :הערות

ק"ז בלימודי השפה הזרה. אף על פי כן, בחישוב  8 - * סטודטים הלומדים באחד מקורסי השפות מחויבים ל

ק"ז בלבד  4אדאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית יקו לסטודטים הכללי לימודי שפה זרה בחטיבת 

  ק"ז וספות יכללו במסגרת הקורסים הכלליים. 4- ו

  ק"ז 12ם המוצעים ע"י החטיבה. ק"ז ממגוון הקורסי 16סטודטים  הלומדים בחטיבה יידרשו ללמוד  - 

  וספות יתן יהיה לבחור ממגוון הקורסים המוצעים ע"י המחלקות הרלבטיות ובאישור יועצת החטיבה.

   

  בכל הקורסים במעבר משה לשה ובסגירת התואר. 65על הסטודט לעמוד בממוצע של לפחות 

  

  .חטיבה זו מיועדת גם לסטודטים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים

  

  של המחלקה לפוליטיקה וממשלראו מערכת שעות 

  

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  לימודי אפריקהחטיבה ל

  )192(סימן מחשב  

  

בישראל בפרט, ללימודי אפריקה חשיבות עליוה. קרבתה של ישראל לאפריקה, העובדה שרבים מתושביה הם 

כל אלה הופכים את  - יוצאי אפריקה והגעתם של אלפי פליטים ממדיות אפריקה לישראל בשים האחרוות

, 21 - לחיוי. כיום, רבים רואים באפריקה את היבשת של המאה הההכרות עם היבשת ואת הידע על אפריקה 

 ועל כן קשה יהיה להבין באמת את העולם בו או חיים, מבלי להבין את החברות ואת התרבויות האפריקאיות.

מטרת הלימודים בחטיבה היא להקות לתלמידים ידע על היסטוריה, פוליטיקה ותרבות ביבשת אפריקה 

היסטוריים,  םוכית הלימודים כוללת מגוון עשיר של קורסים העוסקים באפריקה מהיבטיובאזורים שוים. ת

  פוליטיים, גיאוגרפיים, תרבותיים ודתיים.

  

  ק"ז) 28( חטיבה מורחבת-הלימודים תכית 

  ק"ז 12קורסי מבוא: 

  ק"ז 12קורסי בחירה: 

  ק"ז 4סמיר: 

  

  חלוקת קורסים מומלצת:

  א'שה                   

  :בשה א' מבואקורסי סה"כ 

   ק"ז 12קורסי מבוא בהיקף של 

  

  שה ב'

  :  בשה ב' קורסי בחירהסה"כ 

  ק"ז 8-10קורסי בחירה בהיקף 

  

  שה ג'

  :  בשה ג' קורסי בחירהסה"כ 

  ק"ז  2-4בחירה בהיקף  יקורס

  סמירים בשה ג':   סה"כ

  ק"ז  4בהיקף  סמיר

  

  

 תקון הפקולטה לתואר ראשוןחובה עליך לקרוא את פרק 
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  חברה וסביבהלימודי לחטיבה 

  )113(סימן מחשב 

  )בלבד -קמפוס אילתהחטיבה מיועדת לתלמידי (

  : הלימודים מטרת

משלבת בין למודי מדעי הסביבה והצדדים החברתיים, התכויים והאתיים הקשורים לושאים 

הסביבתיים. הבסיס המדעי ועד בעיקר להקות לסטודטים שפה וכלים להבת אשי מדע 

ומוחים מדעיים. עם זאת הדגש הוא על הצדדים החברתיים ועל היכולת לשלב בין הצדדים של 

מדעי הטבע לבין הצדדים של מדעי החברה והמדייות הציבורית. חטיבה זו אמורה לתת הבה 

בסיסית של ושא הסביבה, כלים להשתלב בתחום, שפה להבת הושא ויכולת יתוח וסיתזה 

גבש הבה כוללת של התחום ויכולת לתקשר עם מדעים, מקבלי החלטות שתאפשר לסטודט ל

ואשי פוליטיקה, חיוך ומשפט. הקורסים היתים בחטיבה זו יהיו שילוב בין קורסי מבוא 

  .לתחום הסביבה וקורסי התמחות בתחומים שוים בתוך ושאי הסביבה

  

  הלימודים מבה

   חובה קורסי 

 מספר קורס  ק"ז 

   קודות) 21חובה  (קורסי 

   לימודים ממדעי החברה

 113-1-0211 3 מדייות סביבתית

 113-1-0191 3 סביבתות ואתיקה סביבתית

   לימודים בדגש על מדעי הטבע

 113-1-0151 3 מדעי הסביבה ואיכות סביבה

 113-1-0081 3 עקרוות באקולוגיה והקשר לאדם

   תחומיים-לימודים בין

 113-1-0071 3 במזרח התיכון מקורות מים

   אחד מהשיים:

  סמיר במתודולוגיה ומחקר

   או סמיר מודרך 

3 

3 

113-1-0101 

113-1-0111 

  

  בחירה קורסי 

קודות) 9קורסי בחירה (  קרדיט 

 בק"ז

 מספר קורס 

   לימודים ממדעי החברה

 113-1-0061 3 משפט סביבתי

 113-1-0031 3 גישור סביבתי ופתרון בעיות
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 113-1-0041 3 פוליטיקה סביבתית

 113-1-0051 3 מזון, אדמה ותרבות

 113-1-0021 3 אתרופולוגיה סביבתית  -קריסה 

 113-1-0141 3 מבוא למדייות ויהול ארגיה

   לימודים ממדעי הטבע

 113-1-0091 3 בריאות סביבתית

 113-1-0121 3 אקולוגיה של וף

 113-1-0131 3 בדיוות חוליותמגוון מיים 

 113-1-0011 3 אקולוגיה של הערבה

 113-1-0161 3 מבוא למדעי כדור הארץ

  

סביבה בשפה האגלית במשך שי סמסטרים רצופים. סך  הלימודים יתקיימו במכון ערבה ללמודי

ק"ז ולכן דרש  3קודות זכות. רוב הקורסים המוצעים הם בי  28כל הקודות הדרשות הן 

  קורסים בשה.  10מהתלמיד ללמוד כחמישה קורסים בסמסטר ובסך הכל 

  

ופין לסטודטים יתן יהיה ללמוד את החטיבה במשך שה אחת מרוכזת במכון ערבה, או לחל

  שים).  3-4שלומדים לתואר ראשון באילת במשך תקופת הלימודים באילת (

בוגרי החטיבה יוכלו להצטרף להמשך לימודיהם האקדמיים באויברסיטה במחלקות השוות 

במדעי הרוח והחברה, כולל יהול, שמציעות תכיות לימודים בהיקף מחלקה ראשית או בהיקף 

ק"ז. התלמידים שילמדו בחטיבה יוכלו להמשיך  28לימודים וספת בת  מחלקתי עם חטיבת-דו

לתואר ראשון בתחומים כמו: גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, חיוך, פילוסופיה, פוליטיקה וממשל, 

ולמודי מזרח תיכון ובכל  מדעי ההתהגות, פסיכולוגיה, אתרופולוגיה, כלכלהסוציולוגיה, 

   המחלקות למדעי הרוח.
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  גישה ביתחומית לסכסוכים ומשא ומתןחטיבה ב

  )172(סימן מחשב 

 

  מטרת הלימודים

סכסוכים, היא חטיבה ייחודית ביתחומית שתעסוק ותתמקד בלמידת  ישובהחטיבה לתואר ראשון ביהול וי

 –תאוריות ומחקר העוסקים בסכסוכים בקרב בי אוש. הקורסים יתייחסו לקופליקטים ברמות שוות 

אתיים אישיות, ביאישיות, קופליקטים בין קבוצות בתוך או בין ארגוים וקהילות כמו גם קופליקטים 

תייחסות לקופליקטים מהיבטים של החטיבה יאפשר ה ומיים. המיקוד הרב תחומיבילאפוליטיים ו

ת, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע המדיה, יחסים בילאומיים, פוליטיקה וממשל, ספרו –פליות שוות יסומד

כים. חיוך ועוד. הקורסים ישלבו לידה תיאורטית וסדאות תוך למידה של שימוש בכלים ליהול וישוב סכסו

החטיבה תהווה תשתית להכת הסטודטים לקראת פיתוח קריירה בתחום של יהול סכסוכים כמו גם 

  לימודים גבוהים ומחקר בתחום.

  

  ק"ז) 28( חטיבה מורחבת -הלימודים כית ת

  

  , ב' או ג'שה א'

 יתן ללמוד את קורסי החובה בכל אחת משות התואר

  קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול שעותסה"כ  סה"כ קודות סמסטר

מושגי יסוד  2 - 2 2 א'
בחקר 

 סכסוכים

172-1-0036 

מבה חברתי  2 - 2 2 א'
  של ישראל

172-1-0046 

סוגיות  2 - 2 2 א'
קופליקטים ב

תיים בקבוצ
   וארגויים

172-1-0155 

משא ומתן  2 - 2 2 ב'
ככלי ליהול 

וישוב 
  סכסוכים

172-1-0065 

  חובה בשה השייה ללימודים קורס

ביצוע מחקר   2  -  2  2  ב'
הלכה  –

  למעשה

מספר יפורסם 
  בהמשך

  שה ג'
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  +סמיריםקורסי חובה

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

 - סמיר 4 - 4 4 א'/ב'
התמודדות 
מתבגרים 

במצבי 
 קופליקט

172-1-0016  

172-1-0026 

 –סמיר   4  -  4  4  א+ב
קופליקטים 

במרחב 
  המשפחתי

172-1-0015  

172-1-0017  

  

  בחטיבה: הדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 ק"ז קורסים הרלווטיים לתחום, ממחלקות  .6יתן לבחור עד חטיבהקורסים בק"ז היתים כחלק מה 14

  , באישור ועדת הוראה.או מפקולטות אחרות באויברסיטה פקולטהאחרות ב

  

  מעבר תאי

  .65תאי מעבר משה לשה ציון ממוצע בכל הקורסים 

  

 חובה עליך לקרוא את פרק תקון הפקולטה לתואר ראשון
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  לימודים כלליים

  )151(סימן מחשב 

  

  :הלימודים הכלליים כוללים

  

  * ב'אגלית כשפה זרה ברמת מתקדמים  .1

  הכרת הספריה .2

  לימודי בחירה כלליים .3

 **לימודי בחירה מתוך המחלקות השוות .4

 לומדה להכרת החוק וההלים למיעת הטרדה מיית. .5

ספרות יתקיים רק לתלמידי המחלקות:  ט(בתשע" פקולטית-קורס חובה סדת קריאה וכתיבה .6

 חטיבה למגדר, היסטוריה של עם ישראל, מזרח תיכון, לשון עברית, פוליטיקה וממשל, עברית

  .)והמחלקה לתקשורת

  

  

 על סטודט שקיבל פטור  מאגלית במבחן הפסיכומטרי  לדאוג לעדכון הפטור במחלקה לאגלית  * 

  כשפה זרה.  

  מוכרים כקורסים כלליים. איםקורסים ברמת תואר שי   **

קורסים מהפקולטה להדסה ומביה"ס ליהול אים מוכרים כקורסים כלליים (פרט ללימודים 

  קודמים במחלקות אותם עזב הסטודט באויברסיטת בן גוריון בגב).

  

  

  

   

 תלמיד אשר קיבל פטור על סמך לימודים קודמים איו רשאי ללמוד קורסים מקבילים וספים.

 אם יתברר כי התלמיד בחר ללמוד לימודים כלליים או קורסים וספים במחלקות היכולים להוות 

 תחליף לפטור אותו קיבל ראה בכך הודעה כי ויתר על הזכאות לפטור והקורסים אותם למד כאן 

 ישתקללו לו לתואר.
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  ספריהה הכרת

  

  

סטודטים עבור ועד  תרגילה .151-1-1001מס'  ט להכרת הספריהאיטרבוירטואלי  תרגיל

  סטודטים וחדשים 

אקדמיות בחסות אויברסיטת בן גוריון המכללות ה(כולל  בעלי רקע אקדמי ממוסדות אחרים.

    בגב).

  ".ציון "עובר" או "לא השתתףב ומדווחהקורס איו מקה קודות זכות 

  זה. לא יתן לקבל פטור מתרגיל. חובההשתתפות בתרגיל הוירטואלי  הוא 

  

  כדי לעבור את התרגיל יש להכס לאתר הבית של הספריה בכתובת:

www.bgu.ac.il/aranne 
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  לימודי בחירה

  

ללימודים  המחלקהק"ז. (תלמידי  10כל תלמיד חייב בלימודי בחירה מחוץ לתחומי התמחותו, בהיקף של 

  מחלקתית).-החד ק"ז בתוכית -6-מחלקתית וב-ק"ז בתוכית דו 8 -חייבים ב תחומיים-רב

  

  התלמיד יבחר את לימודי הבחירה מתוך הרשימה המתפרסמת בפרד.

הלימודים שברשימה פתוחים לתלמידים מכל הפקולטות והמחלקות. אולם מספר המקומות מוגבל ויש 

  כפי שקבעו לכל תלמיד.הרישום להרשם במועדי 

  

(ובתאי שאיו שייך  ודים הכללייםתלמיד המעויין לבחור בקורס מחלקתי שאיו כלל ברשימת הלימ

 -חייב לקבל את אישור היועץ המחלקתי שלו ואישור יועץ המחלקה  לפקולטה להדסה או ביה"ס ליהול),

המציעה את הקורס, ובתאי שהקורס איו כלל בתחומי התמחותו דהייו איו מופיע כקורס חובה או 

  בחירה במסגרת לימודיו.

  .במחשב, בתקופת הרישום לקורסיםחלקה תפתח עבורו מקום כמו כן עליו לדאוג כי המ

  

תלמיד הבוחר בקורס היתן על ידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה חייב למלא את כל דרישת הקורס. 

  לרבות וכחות, עבודות, תרגילים ובחיות.

  

' יתן שיעורים רבים הם שתיים ומחולקים לשי חלקים, כאשר לכל חלק מספר מחשב שוה. חלק א

  בסמסטר א' וחלק ב' יתן בסמסטר ב'.

  תלמיד חייב להשתתף בשי חלקי הקורס באותה שת לימודים אקדמית.

  

הציון בקורס שתי מדווח בסוף השה לשי הסמסטרים ביחד  לא ייתן אישור או ציון על חלק של קורס.

  ולאחר שמילא הסטודט את כל חובותיו ומטלותיו בקורס בשי הסמסטרים. 

לימודים כלליים מתפרסמות על לוח המודעות של מזכירות הפקולטה למדעי קורסי הבחירה של הרשימות 

  ובאתר האיטרט.הרוח והחברה 

  

  *פרטים על מועדי השיעורים היתים על ידי המחלקות מופיעים ברשימות השיעורים של אותן המחלקות. 

  

  .וכחות חובה בכל הלימודים הכלליים

  

  .קורסי הספורט אים מקים ק"ז

  הקורס מיוי בתזמורת איו מוכר לתלמידי מדעי הרוח והחברה.

  יתן ללימוד פעם אחת בלבד בלימודי התואר.  900-1 -.... רס סוגיות בחרות במדע מס' מחשבהקו

  מוכרים כקורסים כלליים. איםקורסים ברמת תואר שי 

  

  

  יפורסמו על לוחות המודעות בפקולטה. -* יתכו שיויים 
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  בפקולטה למדעי הרוח והחברה )M.A.ם לקראת תואר מוסמך (לימודי

  

 :תכיותוה זכאיות להעיק את התואר "מוסמך במדעי הרוח והחברה" המחלקות הבפקולטה למדעי הרוח והחבר

יאוגרפיה ופיתוח סביבתי; הוראת המדעים והטכולוגיה; היסטוריה כללית; היסטוריה של עם ישראל; חיוך; ג

יה; כלכלה; לימודי המזרח התיכון; לימודי מגדר; לשון עברית; מחשבת ישראל; מקרא וארכיאולוגיה; פילוסופ

 יהול וישוב סכסוכים; סוציולוגיה ואתרופולוגיה; ספרויות זרות ובלשות; ספרות עברית; עבודה סוציאלית;

   .פוליטיקה וממשל; פסיכולוגיה; תולדות האמות ותרבות חזותית; תקשורת

  

 ות הלימודים תק

הלים המפורטים ההתקוים ואת ו בשתון הפקולטההתקות וההוראות המפורטות  את הכירלבאחריותכם/ן 

  . תקוים והלים מזכירות האקדמית:הבאתר 

במרוצת  מעת לעת תקות ותכיות לימודיםהלים,  תושל עשויותת והפקולטית וועדות המוסמכים המחלקתי

  . אלא אם ייקבע אחרת בעת ההחלטה על השיוי ,ות/יחולו על כל הסטודטים . שיויים אלההשה

  
  תואר שימזכירות 

הוגעים לסדרי הלימודים, תכיות הלימודים, הרשמה עייים מטפלת בכל הלימודי התואר השי מזכירות 

, םאישורי לימודיהפקת גיליוות ציוים, דיווח ציוים, עדת המוסמכים הפקולטית, ופיות לוז ריכולקורסים, 

  ועוד. אישורי זכאות הכת , ת משך לימודיםולימודים, הארכ הפסקות/חופשותאישור 

אם תקלתם ן. /בעייכםטיפול ללרשות המתאימה והמוסמכת  כם/ןלעזור, להדריך ולהפות המזכירות כוה

  אליו בהקדם:  פואא  ,עלולה להפריע למהלך הלימודים התקיןשבבעיה  או מעה בשתון  ויין שאין לעב

   307חדר מספר  ,)72גורן (-המזכירות מצאת בקמפוס מרכוס, ביין צוקר גולדשטיין

   08-6472887פקס: ), 2(שלוחה מס'  08-6477777טלפון: 

    דף הבית ,bgu.ac.il2hsf@ כתובת מייל: 

  . 12:00-13:00ה' , ימים ב', ג', 10:30-11:30שעות קבלת קהל: ימים א', ד' 

 653ת.ד. , גורן-צוקר גולדשטיין 72גוריון בגב, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ביין -אויברסיטת בן: כתובת

  . 8410500שבע, מיקוד -באר

  

  האישורים הבאים: כלבצירוף  פקולטיתועדת מוסמכים יועברו לטיפול  אקדמייםבעייים  ות/פיות סטודטים

 המלצת מחה  / צהמר המלצת -

 מחלקתי  יו"ר ועדת מוסמכים המלצת  -

 ראש המחלקה המלצת  -

  . לא יטופלו ויוחזרו לפוים/ות להמע ותמפורטה המלצותהכל פיות שלא יצורפו להן 

  

  בתואר שי ת אגליתוחוב

 הפטורראשון עד לרמת ה תוארמהחובות האגלית  כלהשלמת  הואשי קבלה לתואר הרשמה ולל בסיסיתאי 

הקבלה דרישות על פי  עוברבציון  )או קורס אגלית השווה ברמתו לקורס זה מתקדמים ב''ברמת אגלית קורס (

  . בעמוד הבאמפורט בטבלה כ ,המחלקהשל 
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לית בתואר הראשון, לא יוכלו להתקבל גכל חובות הא אך לא השלימו את סטודטים/ות שסיימו תואר ראשון 

  .ת הפטורלרמוהגעה ללימודי התואר השי עד להשלמת כל הרמות 

אגלית הבות ידי המל"ג והשלימו את חולתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר על  שסיימו לימודים ות/סטודטים

ת והבחיה הפסיכומטרית או בחי על סמך קיבלו פטורשאו  בציון הדרש על ידי המחלקה אליה התקבלו,

  מחובה זו. , פטורים אמיר"ם/אמי"ר

הדרש על ידי המחלקה  לימיימציון ההמ מוךאגלית ציום בשסיימו לימודים לתואר ראשון ו ות/סטודטים

וי) (על בסיס מקום פ גוריון בגב-באויברסיטת בן מתקדמים ב'אגלית ת הקורס 'ללמוד א אליה התקבלו, יחויבו

  ).134פטור ם (ציון "ראמילבחית או  ) 234 פטור ציון(אמי"ר  בחיתל גם לגשתיתן אחר. או במוסד אקדמי מוכר 

  ו בהצלחה.לימודים מותה במילוי חובה ז. המשך בלימודים הראשוהיש להשלים חובה זו עד תום השה 

  

  

  מחלקה

  

  ציון דרש באגלית לתיב הכללי

  

  מחקריהבאגלית לתיב דרש ציון 

  75  לא רלווטי  פסיכולוגיה 

  65  65  סוציולוגיה ואתרופולוגיה 

  56  מקרא 
  

65  

  75  56  ארכיאולוגיה 

  70  56  ספרות עברית 

  56  56  לשון עברית 

  65  56  לימודי המזרח התיכון 

  65  65  ם ישראל היסטוריה של ע

  56  56  מחשבת ישראל 

  65  65  היסטוריה כללית 

  65  65  גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

  חיוך:

  פסיכולוגיה במערכת
  החיוכית

 יות מהל, חברה ומדי
 החיוך 

  וכייעוץ חי 

 יות לימודים והוראהתכ  

  
  לא רלווטי

  
56  
  
56  
  
56  

  
75  
  
75  
  
75  
  
75  
  

  75  75  פילוסופיה

  65  65  ממשל פוליטיקה ו

  65  65  כלכלה

  56  56  עבודה סוציאלית 

  56  56  תקשורת 

  56  56  תולדות האמות ותרבות חזותית

  65  65  לימודי מגדר

    56  56יהול וישוב סכסוכים 

  65  65  הוראת המדעים והטכולוגיה 
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  לתואר שי קבלההרישות ד

, הוועדה הפקולטית ובאישור המחלקתית בלהללימודי תואר שי בהתאם להחלטת ועדת הק ות/מועמדיםקבלת 

  . בתואר הראשוןעל סמך ממוצע הציוים 

.          לתיב המחקרי לפחות 85- הכללי ו לתיב לפחות 80הוא  תואר שיהדרש לקבלה ל ממוצע הציוים

  ת לקבוע ממוצע ציוים גבוה יותר ותאי קבלה וספים. ורשאי מחלקות

ללא תזה בתיב כללי בעלי תואר מוסמך ) תתאפשר לתוארללא (מת תזה מחקרית ללימודי השלקבלת מועמדים 

  .  בהתאם לדרישות הקבלה ללימודים מתקדמים מוכר בארץ או בחו"לממוסד אקדמי 

  

  : הקטגוריות הבאותמבאחת  ללימודי מוסמכיםיתקבלו  ות/סטודטים - לימודיםמעמד 

  

   ןמן המיימעמד 

 ראשון  תואראישור זכאות ל ות/בעלי .א

  . המחלקה והפקולטה להקבלה ש דרישותב ות/עומדים .ב

 .מחובת אגליתאקדמית  ות/פטורים .ג

   . קורס/ים להשלים ות/לא דרשים .ד

  

  לא מן המיין מעמד 

. במעמד םציויהאת כל  ואת חובות לימודי התואר הראשון וטרם קיבל מושסיי ות/יםסטודט - על תאי .1

הראשוה ללימודים  תום השהעד  אישור זכאות הצגת איבד. שה אקדמית אחת בליתן ללמוד זה 

רשאית לקבל באישור ועדת המ"א הפקולטית,  ,המחלקתיתועדת המ"א  .םלימודי פסקת התוביל ל

תואר בחובות הקודות זכות להשלמת  4-לא יותר מ ות/יםהחייב ות/יםסטודטגם  במקרים מיוחדים

 הראשון. 

 ן/הםציויש, תחומי לימוד קרובים למחלקה המקבלתרקע אקדמי בבעלי/ות  ות/סטודטים - משלים .2

השה הראשוה במהלך שיים  או השלמה אחדקורס להשלים ודרשים/ות , יהעומדים בדרישות

  הקבלה ללימודים.  עתב בממוצע שקבע י ההשלמה/קורסלימודים מותה בהשלמת ה המשך. םללימודי

במקרים  יוכלו להתקבל, הדרשמוכה מתואר הראשון ב רמת ציויהם/ןש ות/יםסטודט - משתלם .3

מיוחדים, ללימודים במעמד זה למשך שה אקדמית אחת בלבד, על פי המלצת הוועדה המחלקתית 

יחליטו  והפקולטית המחלקתיתהוועדה השה הראשוה ללימודים, בתום ובאישור הוועדה הפקולטית. 

 . ים האקדמייםבהתאם להישג םאו על הפסקת המשך הלימודים על 

  

 ות/יםבתאי הקבלה במלואם ודרש ים/ותעומד ן/םשאי ות/סטודטים - השלמה לקראת תואר שילימודי 

תוך שה אקדמית  קורסי השלמה. על סטודטים/ות במעמד זה להשלים את הקורסיםשלושה לפחות להשלים 

. המ"אמתכית י קורסים ללמוד קורס אחד או שהוועדה המחלקתית רשאים/ות אישור ב. בלבד אחת

תום שת ההשלמה, באישור יתקבלו בבממוצע הדרש,  את כל קורסי השלמה בהצלחה מושיסיי ות/יםסטודט

 .במעמד מן המיין תואר שי והפקולטית, ללימודי הוועדה המחלקתית

  

  

 )תזהלא (ל תואר מוסמך בתיב כללי ות/יבעל ות/טיםסטודמיועד ל - תזה השלמתלימודים לא לתואר ל

י תא היה מחה מציאתעבודת גמר מחקרית.  לכתוב ת/חייביםו להמשיך ללימודים מתקדמים ות/יםהמעויי
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ים בהתאם להחלטת /קורסדרש השלמת תיבוסף לכתיבת עבודת גמר, יתכן ו. למסלול מועמדות להגשת בסיסי

(ממוצע הציוים ציון עבודת הגמר  עםגיליון ציוים  יקבלוסטודטים/ות במעמד זה  .המחלקתית ועדת הקבלה

 משתקלל בגיליון הציוים). איובקורסים 

המשך הכתיבה . שתיים יותרה או לכל במסלול זה הוא שה אקדמית אחת עבודת גמר  השלמתל זמןמשך ה

  .למזכירות המחלקה התקדמות במחקר בתום השה הראשוהדו"ח  מותה בהגשתה יבשה השי

  

 ללמוד רשאים לתואר שלא ים/קורסי ללמוד המעוייים/ות ראשון לתואר זכאות בעלי/ות -  לתואר לימודים לא

 סטודטים/ות במעמד זה אים/ן זכאים/ות. והפקולטה המחלקה של המוסמכים תוועד לאישור בכפוף זה במעמד

  תואר. לקראת לימודים של מצטברות זכויות מקים לא זה במעמדוהלימודים  אקדמי לתואר

  

  :לימוד תיביבשי מתהלים בפקולטה ודים הלימ

 ן/ם, בהרחבת השכלתתהמחקרי ן/יכולתםבפיתוח  ות/ייםהמעוי ות/סטודטיםמיועד לתיב זה  - מחקרי תיב

מהן  ,קודות זכות 36-לא יפחת מ היקף הלימודים בתיב זה. המקצועית ן/םהתמחות האקדמית והעמקת

קודות זכות  6-בהיקף של לא פחות מ תועבודת גמר מחקרי ת זכותקודו 24-מ פחותלא קורסים בהיקף של 

 מושלייהמחקרי  בתיב ות/הלומדים ות/סטודטים .)לתואר הזכות במסגרת קודות כלוליםאים קורסי השלמה (

ואת הם/ן העצמאי שלח , את כושר היתויתהמחקר ן/םאת יכולת וציגיעבודת גמר בה  בכתיבת ן/הםאת לימודי

 ,יכולת בולטת בעבודת המחקר ומחקר והוכיחהמתקדם של  בשלב ות/יםהמצא ות/סטודטים .ן/םהידיעותי

  . במסגרת המסלול המשולבה לעבודת דוקטורט להרחיב וכליו

ידע האקדמית ובהעמקת ה ן/בהרחבת השכלתם ות/םהמעוייי ות/מיועד לסטודטיםתיב זה  - כללי תיב

גמר. היקף עבודת  כתיבתמ ות/פטורים ות בתיב הכללי/הלומדיםות. /יםעוסקבתחום הלימודי או המקצועי בו 

ות בתיב הכללי חייבים להיבחן בבחית גמר /הסטודטים. קודות זכות 36-הכללי לא יפחת מהלימודים בתיב 

  מסכמת עם סיום חובות השמיעה בתואר. 

  

  משך הלימודים

   .שתייםהיו  תואר שיבמשך הלימודים 

. ללימודים בתום השה השייהולהיבחן בבחית גמר לסיים את חובות השמיעה  ות/י, על הסטודטיםהכלל תיבב

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת, שלישית, לצורך השלמת חובות 

  השמיעה. 

תום השה ב שיפוטולהגיש את עבודת הגמר ללסיים את חובות השמיעה  ות/, על הסטודטיםהמחקרי תיבב

ועדת  .ום תקופת השיויים של הסמסטר הראשון של השה השלישיתלא יאוחר מתו השייה ללימודים

לצורך השלמת כתיבת עבודת  , שלישית,שה וספתאשר הארכת לימודים לל תרשאיהמוסמכים המחלקתית 

  . והמלצת מחה/ים התקדמות במחקרבהתאם לדו"ח  הגמר

של התיב  ים/קורסללמוד יחויבו  ,השה השלישיתבתום מו את כתיבת עבודת הגמר שלא יסיי ות/סטודטים

  כלשהו.  תיבהרביעית והאחרוה לתואר, על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר ב הבשהכללי 

הפקולטה תפסיק את לימודיהם/ן של סטודטים/ות שלא יסיימו את . תיבתאושר שה חמישית בשום  לא

  .ללא קבלת תואר תואר בארבע שים,מודים לליה
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  לקורסים  רישום

 6- לסמסטר להירשם בכל מומלץ . עבודת גמראו לים ו//לקורס סמסטר בכלות להירשם /חייבים ות/סטודטים

  ).שבועיותשעות  6( לפחות קודות זכות

אשר  ,יועדים לכךמבמועדי ההרשמה הבהתאם לחלוות זמן ו באמצעות האיטרטהרישום לקורסים מתבצע 

חלון הזמן  .תהאויברסיטאי האלקטרויהדואר כתובת שלח אל שובחוזר הרישום  מתפרסמים באתר הפקולטה

להירשם ולהשתתף בקורסים המיועדים  ות/סטודטיםאפשר לי בושימוש מושכל והיו אישי  להרשמה לקורסים

 האישיים םעודו המקורי ולא לצרכייהתאם לילא בששימוש בחלון הזמן  .במועדם לימודיהולהשלים את  ן/להם

דין למשמעת הלדין משמעתי בפי בית  ולרעה זכות זו יועמד וצליש ות/ים. סטודטעברה משמעתית מהווה

   סטודטים.

  

   שיוייםתקופת 

שיויים בקורסים אליהם רשמו במהלך השבועיים הראשוים של כל סמסטר.  לערוך רשאים/ות ות/סטודטים

 תתאפשר לא. למקרה הצורך אותו עד תום הסמסטר לשמרשיוי ברישום ו כללאחר הפיק אישור ל חובה

   אחרי תום תקופת השיויים. ים/הרשמה לקורס

ולא יבקשו  ים עד תום תקופת השיויים/לקורס שלא ירשמו ות/סטודטיםלהפקולטה תבצע הפסקת לימודים 

  .ייבת הרשמה דרך מדור רישוםמחלימודים להמשך החזרה . הפסקת/חופשת לימודים

  

  עיכוב רישום לקורסים

  לקורסים מהסיבות הבאות:  ות/סטודטיםרישום ת לעכב ופקולטה רשאיהאו /מחלקה וה

 הקבלה ללימודים) לדרישות(בהתאם אי עמידה בדרישות הקבלה  -

 במועד הדרשאי סיום לימודי תואר ראשון  -

 )'הגשת עבודת גמר וכו/אישור הצעת מחקרר החיה/משך לימודים/אישואקדמיות (עמידה בדרישות  אי -

  

  (ביטול אקדמי אחרי תום תקופת השיויים) ויתור אקדמי

יתור אקדמי ו. קסתמורת תשלום יתן לבטל קורס/ים  חודש לפי תום הסמסטרמתום תקופת השיויים ועד 

לגשת לבחיה גם  ות/זכאים ן/יםשביטלו קורס/ים באופן זה א ות/היקף שכר הלימוד. סטודטים משפיע על איו

. קורס/ים שבוטל/ו באופן זה לא ישוקלל/ו שלהם/ן אם הקורס/ים המבוקש/ים מופיעים ברשומות האקדמיות

  בממוצע התואר ולא יופיע/ו בגיליון הציוים הסופי לתואר. 

  

  חופשת לימודים

 סמסטרים שישלא תעלה על לחופשת לימודים לתקופה  בקש אישורל ות/רשאיםשי לתואר  ות/סטודטים

    התאים הבאים:  כלבמהלך התואר ובתאי שמתקיימים 

  מן המיין.אקדמי מעמד  -

           סיום בהצלחה של שה אקדמית אחת לפחות. -

  לפחות.   80ממוצע הציוים עד למועד הבקשה לחופשה היו  -

  התואר.חובות  לסיוםאו המשך כתיבת עבודת גמר ותרו עוד קורס/ים  -

. החופשה יום האחרון של תקופת השיוייםהלא יאוחר מ מזכירות המחלקהבלהגיש יש בקשה לחופשת לימודים 

   . )בתואר השיםספרת במיין  איהחופשת לימודים ( ת מוסמכים מחלקתית ופקולטיתוועד טעוה אישור
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   הפסקת לימודים

, אי עמידה בתאי הקבלה, פסיקת בית ית/טודטהפסקת לימודים יכולה להתבצע מהסיבות הבאות: בקשת הס

, אי עריכת רישום לקורסים, אי חזרה מחופשת לימודים, אי בהצלחה של חובות ההשלמהדין משמעתי, אי סיום 

. וכו' שקבע אי הגשת עבודת גמר במועדשקבע, אי קביעת מחה, אי הגשת הצעת מחקר,  סיום לימודים במועד

בדרישות שהוגדרו  לא עמדוש ות/סטודטיםלימודי רשאית להפסיק  מחלקתיתכמו כן, ועדת המוסמכים ה

  בעבודת הגמר.  בקורסים או אותים הישגיםלא הגיעו לבתכיות הלימודים ו/או אם 

  

  קורסים 

להשתתף בשי  ות/יםחייב ות/ים. סטודטסמסטריםשי  במשךמורכב משי חלקים ורס שתי ק - שתיקורס 

את  וולא למד של קורס שתי חלק ראשון ושלמד ם/ותיסטודטשת לימודים אקדמית. באותה חלקי הקורס 

למוד שוב את שי חלקי הקורס ולעמוד מחדש בכל הירשם ולל ות/יםחייב יהיו, חלקו השי באותה השה

 שת ס שתי מדווח בתוםהציון הסופי בקור. של קורס שתילא ייתן ציון עבור חלק אחד  מקרהבשום . יודרישות

  לאחר שהושלמו כל מטלותיו בשי החלקים. הלימודים

מתכית הלימודים של קורס/ים ללמוד  תו/יםת לאשר לסטודטיהמחלקה רשא - קורסים ברמת תואר ראשון

ים לא יוכרו ף/הקורס/ים העוד ,יקף זהמה הגיחרבמידה ותהיה . קודות זכות 8 של עדבהיקף  התואר הראשון

  ים וסף/ים מתכית המ"א. /קורס השי ותידרש השלמת ארתוה לשבמיין הקודות 

 קורס קריאה מודרכת או מחקר מודרך דללמו ות/רשאים ות/יםסטודט - קריאה מודרכת/מחקר מודרך קורס

 . המחלקתית ועדהוהבאישור , תוארמסך הקודות ב קודות זכות 4 עלא יעלה שלובהיקף  אצל שי מרצים שוים

קורס  -  )5001-5-900(מס' קורס  מיית'לומדה להכרת החוק וההלים למיעת הטרדה ' טאיחובה אויברסיקורס 

 8לומדה מקוות המציגה את עקרוות החוק למיעת הטרדה מיית, מבדק בן  מקוון המורכב משלושה חלקים:

  שאלות.  5שאלות ולבסוף בוחן סופי בן 

 עד תוםלהשלים את הקורס  חובה. יטת בן גוריון בגבהלמד באויברס תוארבכל אחת פעם את הקורס בצע יש ל

 האויברסיטה => לסטודטים => אתר דרך ההרשמה לקורס עשית באופן עצמאי .ללימודים הראשוההשה 

שעות מרגע ההרשמה הלומדה תופיע  24ך תו .רישום לקורס "לומדה למיעת הטרדה מיית"מידע אקדמי => 

שם  עם=> כיסה  Moodle=> הוראה מתוקשבת  מידע אקדמי >אתר האויברסיטה => לסטודטים = במודל:

  משתמש וסיסמא של האויברסיטה => הקורסים שלי.

  עודת זהות. ת שם מלא ומס' בציון masscourse@post.bgu.ac.il  לכתובת לבירורים יש לפות במייל בלבד

למערכת המידע  ן/חסם גישתםת עד תום הסמסטר בו רשומה הלומדה,לומדה שלא ישלימו את ה ות/סטודטים

שית להירשם יהיה צורך כדי לשחרר את החסימה  .), סגירת תואר וכו'האישי (צפייה בציוים, הפקת אישורים

  . לא יתן יהיה לסגור תואר לסטודטים/ות שלא יעמדו בדרישות הקורס !ללומדה ולהשלימה בהצלחה

  

 3-2-מזכה בקודות זכות (שוות ערך ל עבודת הגמר - 'רכתיבת עבודת גמרישום לקורס 'עבודת גמר' ו'החיות 

  תואר. שווה בין הסמסטר השלישי והרביעי בעבודת גמר מתחלקות באופן  שלקודות הזכות קורסים). 

בדוק שבוצע ליש  4-בסמסטר ה .ללימודים 3-בסמסטר ה) עם קודות זכות( דת גמר'עבו'קורס יש להירשם ל

את עבודת הגמר שלהם/ן לשיפוט בתום השה  יגישוטודטים/ות שלא ס .תוטומטי ליתרת הקודורישום א

בקשה למזכירות המחלקה ידרשו להגיש  תקופת השיויים של השה העוקבת), השייה ללימודים (עד תום

ולצרף לבקשה  תיב מחקרי-טופס בקשה להארכת משך לימודים. לצורך כך, יש למלא להארכת משך הלימודים

  . במחקרדו"ח התקדמות 
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 ר) החל מהסמסטללא קודות זכות( 'כתיבת עבודת גמר'קורס ל ירשמובמסלול השלמת תזה  ות/סטודטים

במסגרת גמר כתיבת עבודת . משך הזמן המוקצב לעד שתוגש עבודת גמר לשיפוט סמסטר בכלהראשון ללימודים ו

בהתאם לדו"ח  עדה הפקולטיתהוושל השה השייה טעוה אישור או שתיים.  אקדמית אחתשה היו זו 

  . התקדמות במחקר

  

   פטור מקורסים

ו במוסד /ים שלמד/על סמך קורס מקורסי השלמה/חובה/בחירהלהגיש בקשה לפטור  ות/רשאים ות/סטודטים

למלא טופס בקשה לפטור,  ות/מזכה בקודות זכות. על הסטודטים איו. הפטור בארץ או בחו"ל אקדמי מוכר

ת . הפטור טעון אישור של ועדויו"ר ועדת המ"א המחלקתיאישור ולהגיש לים וסילבוס מקוריים לצרף גיליון ציו

  ם הוגשה בקשה לפטור.ו/ים שבגי/המוסמכים המחלקתית והפקולטית. אין להירשם לקורס

  

  הכרה בקורסים 

  ים:הקריטריוים הבא כלובתאי שעוים על להגיש בקשה להכרה בקורסים  ות/רשאים ות/סטודטים

  .ו במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל/ים למד/הקורס .1

  .גוריון-באויברסיטת בן ללימודי מוסמכים ת הסטודט/יתלקבל שקדמוהשים  5- ו ב/ים למד/הקורס .2

 על כך).המעיד (דרש אישור ממוסד הלימודים  תואר אחרבו /לא הוכרים או ים עודף//הקורס .3

 ים. ים לתכית הלימוד/ים רלווטי/הקורס .4

 .לפחות 65ים הוא /הציון הסופי בקורס .5

 

אישור יו"ר ועדת ל ולהגיש של הקורס/ים ים/וסילבוסמקורי למלא טופס בקשה להכרה, לצרף גיליון ציוים  יש

אושר הכרה ת ת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. בכל מקרה לאו. ההכרה טעוה אישור ועדיהמ"א המחלקת

במסגרת הקורסים שיילמדו יש ללמוד סמיר מ"א אחד לפחות ות לתואר. מחצית סך הקודות הדרשמעבר ל

  . גוריון- באויברסיטת בןבתכית הלימודים 

בחישוב הממוצע הסופי לתואר יובאו בקודות זכות בלבד וזכה תו במוסד אקדמי אחר /ים שלמד/הכרה בקורס

ים מעבר למכסת /קורס ה/למד תי/טודטסאם . גוריון-ים שלמדו באויברסיטת בןבחשבון רק הציוים בקורס

  . במעמד סגירת התואר באופן אוטומטי יגרע העודף מן ההכרהתואר, להקודות הדרשת 

  

  התיישות קורסים  

חלק/כל שים ויותר, תחול התיישות על  5 המעוייים לחזור ללימודים לאחר הפסקה של  ות/סטודטיםעבור 

  ם: הקורסים שלמדו בהתאם לכללים הבאי

 לימודיםים להשלמת התואר, תידרש תכית /ים החסר/שים, בוסף לקורס 5-10 במקרה של הפסקה של .1

                  x-5=yל ידי המחלקה בהתאם לוסחה הבאה:תקבע עוספת לצורך ריעון הלימודים. תכית הריעון 

              )x  ים שלהפסקה= מס' ש ,y=ון מס' הקורסיםלריע(.  

  .או יותר שים 10במקרה של הפסקה של תחול הקורסים כל על  מלאהיישות הת .2
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  שיטת הערכה בקורסים

 . החלטה זו)מילוליציון בכל קורס (ציון מאוי או  ות/המחלקות רשאיות לקבוע באיזה אופן יוערכו הסטודטים

ימסרו על ידי  יוודרישותהסופי בקורס הרכב הציון קורס. ב ות/הסטודטים/ות הלומדיםכל  עבורמחייבת 

אחרי תום תקופת השיויים לא יתן לשות את הרכב הציון ויצויו בסילבוס הקורס.  הסמסטרבתחילת  ההמרצ

 . המחלקה רשאית לקבוע ציון עובר גבוה יותר. עללפחות 65יו שי ה תוארקורסי בציון עובר הסופי בקורס.  

  ציון סופי בקורס.בחית הקורס כדי לקבל ב לפחות 65חלה חובת מעבר של  ות/הסטודטים

  

כישלון או אי השתתפות בקורס חובה מחייב חזרה על הקורס בשה העוקבת (בכפוף לאישור  - כישלון בקורס

  להפסקת לימודים. בקורס חובה יוביל  שיהמחלקתית). כישלון  מוסמכיםועדת ה

  . ללמוד פעם וספת את אותו הקורס אויתן ללמוד קורס בחירה אחר  בקורס בחירהבמקרה של כישלון 

  

  סולם הציוים בתואר השי 

  65-100    עובר  

      0-64/500כשל 

  400    עובר 

  600    הכרה 

  650    פטור 

  700  לא השתתף 

  750  השתתף 

  800  לא השלים 

  300    השלים 

  

  בחיותוהל 

 להיבחן בכל ם/ותזכאי וים, יהילאומי- לתואר שי, למעט לעיין בחיה הערכת לפי הלים בין ים/ותסטודט

 לרמת קשר , בלאהמוסד שקבע מועדים בשיהקורס,  שבה למד יסוד, בשה בקורסי בחיות לרבות  בחיה,

 בהתאם , וזאתים/ותהסטודט שלתיהם/ן בזכויו פגיעה ובלא תאים באותם הקודמות בבחיות יהם/ןהישג

 .הקובע והציון לבחיה אופן הרישום לעיין המוסד, לרבות לוהלי

  הבחיות והל:  אתר מזכירות אקדמיתב לעיין בוהל הבחיות האויברסיטאי ישלמידע וסף 

   

  בחית גמר

 ייה ללימודיםבתום השה הש) פה- בכתב ו/או בעל(בבחית גמר  חייבים להבחןבתיב הכללי  ות/סטודטים

השתתפות בבחית . לפחות 75הוא  הציוים המשוקללממוצע ובתואר חובות השמיעה  כלובתאי שהשלימו את 

מול מזכירות המחלקה. סטודטים/ות שייגשו לבחיה בלי שהשלימו את  מראשהגמר מותית באישור ובתיאום 

  כל החובות בהצלחה. כל חובות התואר, לא יוכלו לסגור את התואר עד להשלמת

   שופטים/ות לפחות. ציוים של שי מורכב מממוצע ההוא לפחות ו 75 היובחית הגמר עובר בציון 

 ,הפקולטיתובאישור הוועדה המחלקתית  ,לגשת לבחיה וספת שכשלו בבחית הגמר יורשו ות/סטודטים

  במועד הקרוב ביותר.  

  

  

  



 244

  תוארסגירת 

מחלקה, לאחר סיום כל החובות מזכירות הל ר זכאות לתואר שיאישושה להכת בק להגיש ות/הסטודטיםעל 

אחר ל תיקויםמאחר ולא יתן לבצע  הגשת הבקשהלבדוק את הציוים הסופיים בקורסים טרם  חובה. בתואר

הזכאות . אל מזכירות הפקולטה להמשך טיפולאת סגירת התואר ותעבירה  תאשרחלקה אישור זכאות. המ תהכ

הגשת עבודת הגמר, תאריך מתאריך קבלת ציון עובר בבחית הגמר או מתהיה תקפה החל ר 'מוסמך' לתוא

  המאוחר מבין השיים.   

ציוי שממוצע ן בהתאם לתכית הלימודים, /שסיימו את חובותיהם ות/אישור זכאות יועק לסטודטים

  לפחות.   75וא עבודת הגמר הבחית הגמר ו/או ציון לפחות ו 75הוא שלהם  הקורסים

  

  ציון הערכה בתעודה

  סיימו הסטודטים/ות את לימודיהם/ן לתואר מוסמך. הגמר תצוין הערכה להישגים בהם בתעודת 

  הערכות שתרשמה בתעודה תהייה כדלקמן: 

  "בהצטייות יתרה" 

  "בהצטייות" 

  "בהתאם לדרישות התואר" 

  

   )עם תזהבמסלול המחקרי (תואר שי 

בשה קובה, שהשיגו את הציוים הגבוהים ביותר, יחשבו  התעוד המקבלים מים/ות במחלקהמהמסיי 20%עד 

מתוכם, לפחות.  87לפחות, והציון בעבודת הגמר הוא  87בקורסים הוא  הציויםכמצטייים/ות ובלבד שממוצע 

חות והציון לפ 92בתאי שממוצע הציוים בקורסים הוא ו הצטייות יתרה"ביזכו להערכה " העליוים 20%

הצטייות". מסיימים/ות שלא כללו בהגדרת בהותרים/ות יזכו להערכה " 80%לפחות.  92בעבודת הגמר הוא 

  המצטייים/ות יזכו להערכה "בהתאם לדרישות התואר". 

   )ללא תזהבמסלול הכללי (תואר שי 

ם הגבוהים ביותר, יחשבו בשה קובה, שהשיגו את הציוי התעוד המקבליםמהמסיימים/ות במחלקה  15%עד 

העליוים יזכו להערכה  15%לפחות. מתוכם,  87כמצטייים/ות ובלבד שממוצע הציוים בקורסים הוא 

הותרים/ות יזכו להערכה  85%לפחות.  92הצטייות יתרה" ובתאי שממוצע הציוים בקורסים הוא ב"

  ו להערכה "בהתאם לדרישות התואר". הצטייות". מסיימים/ות שלא כללו בהגדרת המצטייים/ות יזכב"

במקרים בהם הישגי הסטודטים/ות בתיב המחקרי גבוהים מהישגי הסטודטים/ות בתיב הכללי, רשאית 

המחלקה בכפוף לאישור דיקן הפקולטה להשתמש במכסת המצטייים/ות של התיב הכללי להעקת הצטייות 

  לתיב המחקרי. 

  

  תעודת המוסמך 

עודות בטקס הפקולטי השתי תכלול את הסטודטים/ות שסיימו את כל חובותיהם לתואר עד רשימת מקבלי הת

. התעודות יועקו לסטודטים/ות שסיימו כדרש על פי המלצת הוועדה הפקולטית ובאישור 31.12.2018לתאריך 

  מוסדות האויברסיטה בטקס מרכזי המתקיים בחודש יוי. 
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  וסףמידע חיוי 

  
  ימודיםאישורי ל

 לסטודטים/לבוגרים – אתר האיטרט האויברסיטאיבאמצעות באגלית /בעברית אישורים שויםיתן להזמין 

בדואר ישראל לשלוח או  לאסוף ממזכירות הפקולטהיתן  . את האישורים המקורייםבתשלום אישורים הזמת

  בפקס). אישורים במייל או  ור מוסדי לשלוחאין איש(

  

  שיויים בפרטים אישיים 

שיוי בפרטים האישיים (כתובת מגורים, שיוי/הוספת שם  על כל hsf2@bgu.ac.ilבכתובת יש להודיע בכתב 

ם פרטי או משפחה יצרפו לבקשה צילום ש יוישהודיע על קשים/ות לב). סטודטים/ות המוכדומהמשפחה פרטי/

  תעודת זהות. 

  

  עקרוות שכר לימוד

חוברת הוראות והסברים לתשלום -ובם באתר מדור חשבוות סטודטימצא  בושא שכר לימודחשוב וחיוי מידע 

    שכר לימוד

  
  ודטיםדיקאט הסט

- , האקדמי, האישי והחברתיהכלכלי יםבמישור ות/לסטודטים מסייע םהסטודטי אטדיקצוות העובדים/ות ב

 ועם אגודת הסטודטים. דמיות והמהליות של האויברסיטהתוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האק תרבותי

   דיקאט הסטודטיםפרטים וספים באתר 
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  תקון עבודת גמר

מטרת עבודת הגמר היא להציג יכולת לאסוף מקורות ו/או תוים, לתחם ולהסיק מסקות במסגרת עבודה 

  שממצאיה ודרך עריכתה ראויים לפרסום כמאמר מדעי. 

לק מחובות התואר בתיב המחקרי. העבודה תסתיים בהגשת עבודת הגמר תכתב במסגרת המחלקה ותהווה ח

חיבור, כתוב בשפה העברית ותמצית העבודה באגלית. יתן לכתוב עבודה בשפה האגלית ותמצית עבודה בעברית 

  בהמלצת המחה, יו"ר המ"א המחלקתי ובאישור הוועדה הפקולטית.

  

  לוחות הזמים להתקדמות בכתיבת עבודת הגמר: 

לא יאוחר מתום ו קביעת מחה תעשה במהלך הסמסטר הראשון ללימודים -ה וושא קביעת מח .1

חבר/ת סגל ובאישור הוועדה המחלקתית והפקולטית. מחה/ת עבודת גמר יכול/ה להיות  ,הסמסטר

במוסד אקדמי מוכר. באישור הוועדה המחלקתית והפקולטית  לפחות)בדרגת מרצה (אקדמי מן המיין 

 חהות מיתן למ או יועץ/ת וסף/ת ממחלקה אחרת, מפקולטה אחרת או ממוסד אקדמי מוכר אחר

ת ואישור ועדדורש שיוי/הוספת מחה או שיוי ושא המחקר  בהתאם לאופיו של המחקר.מחקר 

 המוסמכים המחלקתית והפקולטית.

 ייה תחילת השה השעד הצעת מחקר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית  - הצעת מחקרהגשת ואישור  .2

 . (ראו טבלת מועדים בהמשך) עד תום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השי, לפי מדייות המחלקה או

על הצעה המחקר לכלול: ושא המחקר, תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות. היקף 

 עמודים (למעט ספחים וביבליוגרפיה).   10ההצעה לא יעלה על 

ללימודים, עם סיום  השה השייהתוגש לשיפוט בתום  ת גמרעבוד –שה לשיפוט והגעבודת גמר כתיבת  .3

בידי  םחתוה  חיבורכ, שיויים של השה העוקבתחובות השמיעה, ולא יאוחר מתום תקופת ה

 מפורטות בהמשך.ה החיותהסטודט/ית, המחה ויו"ר המ"א המחלקתי, בהתאם ל

 , שלישית,הארכת לימודים לשה וספת עלים להמליץ רשא תמ"א מחלקתיועדת מחה/ת העבודה ויו"ר 

במקרה זה, העבודה תוגש . התקדמות במחקרלדו"ח לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם 

לשיפוט בתום השה השלישית ללימודים ולא יאוחר מתום תקופת השיויים של הסמסטר הראשון של 

תאושר על ידי הוועדה הפקולטית, בהתאם  השה הרביעית. הארכת לימודים לשה וספת ואחרוה

על מת להבטיח שבסיום תיב הכללי בים /קורס להמלצת מחה וועדת מ"א מחלקתית, ותחייב השלמת

 .בשום תיב שה חמישיתהארכת לימודים לתאושר  לא .יםתיבאחד ההתואר ב יסתיים שה זו

 תואר בארבע שים,לימודים לאת ההפקולטה תפסיק את לימודיהם/ן של סטודטים/ות שלא יסיימו 

     .תוארהם/ן לא יקבלו ו

                                                                                                                                                                                      

לסטודטים/ות מצטייים/ות (על פי אמות המידה של המחלקה) תעמוד  - עבודת גמר מבוססת מאמר .4

שהתקבל לפרסום בכתב מאמר עבודת גמר כהמחלקתית והפקולטית, להגיש  ותהאפשרות, באישור הוועד

המאמר ייכתב על ידי  מקובלים, והמציג את תוצאות המחקר שלהם/ן.  המקיים הליכי שיפוטקדמי עת א

(למעט תחומים בהם סדר  מחבר/ת ראשון/ה או יחיד/החייב/ת להיות הסטודט/ית והוא/היא 

המחה יצרף/תצרף הסבר  אלפביתי). אם מספר מחברים/ות חתומים/ות על המאמר,הכותבים/ות הוא 

המציין את תרומת הסטודט/ית למאמר. יתקבל אך ורק מאמר הובע מושא עבודת הגמר כפי שאושר 

 עבודת מוסמך אחת בלבד.  כתון  מאמריתן להגיש בהצעת המחקר. 
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ברווח כפול  צדדי-דועמודים) מודפסים  80דפים ( 40היקף עבודת הגמר לא יעלה על  - היקף עבודת גמר .5

 (לא כולל ביבליוגרפיה, ציטוטים וספחים מכל סוג). עבודה החורגת מהיקף זה מחייבת פיה מומקת של

 מחה העבודה אל ועדת המוסמכים הפקולטית.

 

גמר המחה/ים, תוגש עבודת הלאחר אישור הטיוטה הסופית של העבודה  על ידי  –יפוט עבודת גמר ש .6

למזכירות המחלקה בשי עותקים (כרוכים בכריכה ספירלית) ובוסף ישלח קובץ אלקטרוי. הוועדה 

 ,ית/המחלקתית תמה שופט/ים לעבודה. השופטים יעיקו ציוים לעבודה. ציון שיפוט יימסר לסטודט

בין ציוי השופטים, קודות לפחות)  20(למחה/ים ולמחלקה בתום תהליך השיפוט. במקרה של פער גדול 

  העבודה לשופט/ת וסף/ת על פי שיקול דעת הוועדה הפקולטית.  תועבר 

  

  
  הליכים והחיות –עבודת גמר 

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

ת הבעיה, הצגת הושא, שאלות/השערות המחקר ו/או הסוגיות התיאורטיות המרכזיות הגדר –מבוא  .1

  בהן עוסק המחקר. 

 עיגון ההצעה בספרות המחקרית הרלווטית.סקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת בושא ו/או  .2

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

להתייחס למשותף ולשוה  הרלווטיות והערך היחסי של עבודות קודמות שהסטודטים מצטטים ו/או

 בין עבודה זו לעבודות דומות.

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

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

 שבחרה. בכל מקרה יש לפרט את האלטרטיבות ולמק את הבחירה שעשתה.

במחקר כמותי ובמחקר יסויי על הסטודטים/ות להתייחס לתוצאות עבודתם/ן ולהעריך כוה  .6

) Trustworthinessמהימות וטעויות אפשריות; במחקר איכותי על הסטודטים/ות להתייחס לאמיות (

 .ם ולהיות רפלקסיביים לגבי מקומם/ן כחוקרים/ותשל המחקר שלה

על הסטודטים/ות להתייחס למסקות המחקר שלהם/ן ולתרומתו התיאורטית, היישומית או אחרת.  .7

עליהם/ן לדייק בהסקת מסקות ובהמקתן. במחקר אמפירי על הסטודטים/ות להשוות את ממצאי 

 מחקרם/ן עם הבסיס התיאורטי הרלווטי.

 ת מפתח מקורו .8

 המקובלים:                                         הציטוט כללי ע"פ ייעשה המקורות ציטוט .9

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx  
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   למחלקות הצעות מחקרי הגשת מועד

  

  

  
  
  
  

  

  קה/תכיתמחל

  

  )30.9(תום שה ראשוה 

  

  )31.1( 3תום סמסטר  

    √  פסיכולוגיה 

  √    ציולוגיה ואתרופולוגיהסו

  √    וארכיאולוגיה מקרא 

    √  ספרות עברית 

  √    לשון עברית 

  √    תיכון המזרח לימודי ה

  √    ם ישראל היסטוריה של ע

    √  מחשבת ישראל

    √  היסטוריה כללית 

    √   וח סביבתיופית גיאוגרפיה

  √    חיוך 

  √    פילוסופיה 

  √    ספרויות זרות ובלשות 

  √    פוליטיקה וממשל 

    √  כלכלה

    √  עבודה סוציאלית 

  √    תקשורת 

    √  אמות 

  √    לימודי מגדר 

    √  יהול וישוב סכסוכים 

  √    הוראת מדעים וטכולוגיה 
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  לשיפוט  הוראות טכיות להגשת עבודת גמר

   4Aלבן, גודל   -    ייר

 , רווח"David" ובעברית "Times New Romanבאגלית " , סוג הכתב12 פוט, גודל צדדית-דו -    הדפסה
   קודות) 18(או לפחות  1.5                             

  ס"מ בכל אחד משלושת הצדדים הותרים 1.5ס"מ לכריכה ולפחות  4של  -    שוליים

  עשה בספרות רגילות בגוף העבודה. התקציר ימוספר בספרות רומיות.מספור הדפים יי -    מספור

  כל הטבלאות והאיורים יישאו כותרות וימוספרו באופן יחידי. -  איורים/טבלאות

                           (בספח)        2- ו 1דפי כריכה מייר קרטון לבן/תכלת בשי הצדדים בהתאם לדוגמאות  מס'  -  כריכהדף 

            (בספח)     4-ו 3פימיים) בעברית ובאגלית בהתאם לדוגמאות מס' דפי כריכה דפי חתימות ( -  כותרת דף 

 סעיפים. בוסף ובפרד, על פי     -יפורט עד לדרגה שייה: פרקים וסעיפים ובמידת הצורך תת -  תוכן העייים
  שימת ספחים.הצורך, רשימת טבלאות ואיורים ור

  מתכות. הכתובים באותה ה בעברית ובאגלית יםהעבודה תכלול תקציר -  תקציר העבודה

  עמודים. 3לא יעלה על  יםאורך התקציר 

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

  מודגש בקו בעברית או מלוכסן  שם הספרילה), שם המחבר (שם פרטי תח – ספריםא.     ספרותיים         

  ההוצאה, שם ההוצאה, שה, פרק , העמוד המצוטט. בלועזית, מקום     

  שם המחבר (שם פרטי תחילה)* ,שם המאמר (במירכאות),                    – מאמרים .ב

 .שם העיתון (מודגש בקו), מספר הכרך, העמודים                                  

  * בחיבורים בלועזית, שם המשפחה תחילה.     

  (בספח) 1בעברית לפי דוגמה מס'  דף כריכה א.   סדר הצגת 

            (בספח) 3דף חתימות בעברית לפי דוגמה מס'          העבודה

 תקציר עבודה בעברית ב.       

 תוכן העייים בעברית  .ג

 גוף העבודה .ד

 ביבליוגרפיה .ה

 ספחים .ו

 תתוכן עייים באגלי .ז

 תקציר עבודה באגלית .ח

 (בספח) 2דף חתימות באגלית לפי דוגמה מס'  .ט

 (בספח) 4דף כריכה באגלית לפי דוגמה מס'  .י

  י' הכתובים עברית יכרכו בצידה הימי של העבודה -סעיפים א' -אופן הכריכה         

  ה השמאלי של העבודה יא' הכתובים באגלית יכרכו בציד-סעיפים ט' -                               

   בכריכה ספירליתצדדית ולכרוך - הדפסה דואת העבודה המוגשת לשיפוט יש להדפיס  -        

   בהדבקה חמהצדדית ולכרוך -הדפסה דואת העותקים הסופיים של עבודת הגמר יש להדפיס  -        

   + עותק דיגיטלי למזכירות המחלקה  כמספר השופטים  -    עותקים
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  ת עבודת הגמראופן הערכ

הקריטריוים הראשיים לקביעת איכותה של עבודת גמר מתייחסים ל: ושא, שיטות, בדיקת השערות, מקורות, 

ואיכות הדיון (יש לשים לב כי חלק מהקריטריוים המופיעים מטה מתאימים יותר למדעי הרוח ואחרים יותר 

  למדעי החברה):

  ושא מתאים

  מיקום הושא בקוטקסט רחב יותר

  מיקום הושא ביחס למחקר והדיון העכשווי 

  שיטות מקובלות או כאלו שיתן לתקף

  השערות לא טריוויאליות

  יסוח לוגי של ההשערות 

  זיהוי וטיפול במקורות

  מקוריות עבודת הגמר

  הבה, יתוח ודיון במקורות

  ארגון והצגה של הדברים

  יכולת לבצע סיתזה

  גישה ביקורתית

  סגון הכתיבה

  .עבודת הגמר מבחיה טכית (עריכה לשוית, עימוד, טעויות כתיב, הערות שוליים, ציטוט מקורות וכו')איכות 

  

 מעטות עבודות הגמר שיעו לכל הדרישות ולכן הציון הסופי ישקף שקלול הקריטריוים. כדי שעבודת גמר תעמוד

  בכמה שיותר מהקריטריוים, היא צריכה לכלול את הפרמטרים הבאים:

א טופל ביעילות במסגרת מספר המילים המותר ובשימוש במקורות המתאימים לעבודה בסדר גודל שכזה. הוש

הכותב/ת מיקם/ה את הושא בתוך שדה המחקר הרחב תוך כדי הבלטת התרומה של התיזה למחקר. הכותב/ת 

טוב של  מראה בקיאות במצב המחקר ומתייחס/ת למחקרים אחרים ללא פרפראזה של דברי אחרים. זיהוי

המקורות העומדים לרשות החוקר/ת ושימוש מושכל בהם, כאשר השימוש בהם יהיה בצורה חדשית. הכותב/ת 

  לא רק מסכם/ת את שאמר אלא מחדש/ת באמצעות המקורות. המחבר/ת מתמצא/ת היטב בספרות הקיימת.    

, תוך הצגת יתוח מעמיק עבודת גמר ברמה גבוהה ביותר תדע לקשר בין המקורות לבין הספרות המחקרית

וחדשי. המחבר/ת גם יהיה/תהיה ער/ה לבעיות שותרו ולשאלות שלא יתן לטפל בהן. השיטות תהיה חדשיות 

או מוסחות כך שאיש/אשת מקצוע יוכל/תוכל לחזור עליהן במידת הצורך. ההשערות יהיו כאלו שלא בדקו בעבר 

  או בדקו חלקית. 

ה ומבה העבודה יהיה הגיוי ויאפשר לקורא/ת להבין את הטיעון וההוכחות הכתיבה תהיה בהירה וברור

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

 והחלוקה הפימית של העבודה. היסוח יהיה ברמה גבוהה, קולח ומשכע. צורתה החיצוית של העבודה תהיה

ברמה גבוהה, וכן הטבלאות, הערות השוליים והספחים יהיו ללא טעויות ועל פי הכללים המקובלים בתחום 

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

  ברמה הגבוהה ביותר תהיה ראויה לפרסום כמאמר.
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 ת גמרדובדיקת עבווהל 

  ימים.   30המחה מקבל/ת את עבודת הגמר כטיוטה סופית, בודק/ת ומאשר/ת אותה תוך  -

   .למזכירות המחלקה תוגשעבודת גמר מאושרת על ידי המחה  -

  .העותקים יועברו אל מזכירות הפקולטה בצירוף שמות השופטים/ות -

ושופט/ת וסף/ת). במידה ויש שי  שיפוט עבודת גמר יערך על ידי שי שופטים/ות לפחות (מחה/ת העבודה -

  מחים/ות יידרש מיוי שופט/ת וסף/ת. מיוי השופטים/ות טעון אישור של הוועדה הפקולטית.

  ימים. 45 -זמן בדיקת העבודה על ידי השופטים/ות ומתן הציון  -

 קימות שלוש אפשרויות תגובה של השופטים/ות: -שיפוט עבודת גמר 

  מתן ציון  –חיובית  .1

ות שיוי בציון השיפוט בעקב איןמתן ציון + ביצוע תיקוים תוך חודש באישור המחה ( –הסתייגות מצומצמת  .2

  התיקוים). 

מתן הציון ידחה עד לאחר ביצוע תיקוים שייערכו על ידי הסטודט/ית תוך שלושה  –הסתייגות מוחלטת  .3

המחלקתית, תוך שישה חודשים). לאחר מכן תיערך חודשים. במקרים מיוחדים, בהמלצת המחה ויו"ר הוועדה 

  .בדיקה וספת ואחרוה של השופטים/ות ומתן ציון

ציון סופי של עבודת הגמר, במידה וקיימת בחית גמר/הגה, מורכב ממוצע הציוים שהעיקו השופטים/ות  -

  .75ומציון הבחיה (על פי האחוזים של כל מרכיב). ציון עובר בעבודת הגמר היו 

 הערכות, הערות ודרישה לתיקוים יובאו לידיעת כותב/ת העבודה והמחה בתום תהליך השיפוט ובעילום שם.   -

ציוי השופטים/ות וזהותם/ן חסויים בפי הסטודטים/ות אך גלויים בפי יו"ר ועדת המוסמכים המחלקתית  -

  ויו"ר הוועדה הפקולטית. 

אך ורק  המוסמכים המחלקתית בבקשה למות שופט/ת וסף/ת ועדת המוסמכים הפקולטית תפה אל ועדת -

של  הציון הסופי במקרה זה יהיה ממוצע הציוים .קודות לפחות) 20במקרה של פער גדול בין ציוי השופטים/ות (

  . )אם לא מתקיים התאי שהוזכר קודם ציון עבודת גמריש לציין כי אין אפשרות לערער על (  כל השופטים/ות

  לפרסום ותקים סופיים של עבודת הגמרעהגשת 

  עותקי עבודות הגמר מופצים לספריות הבאות על ידי מזכירות הפקולטה באופן הבא:

  טופס הפקדת עבודת גמר  + + עותק דיגיטלי מודפסעותק  1    אויברסיטת בן גוריון-ספריית ארן  -

  עותק דיגיטלי  1               ירושלים       -הספרייה הלאומית  -

  מודפס עותק  1    למדעי החברה  מכון סאלד  -

  
עותקים סופיים של עבודת הגמר, מודפסים  2 יגישו למזכירות המחלקה מדעי החברהסטודטים/ות במחלקות 

+ טופס הפקדת עבודת גמר. בידיהם ובידי המחה/ים צדדי, כרוכים בהדבקה חמה (לא ספירלית) וחתומים -דו

טופס את ) וPDFבפורמט זהה לעותק המודפס של העבודה ( גם קובץ אלקטרויכמו כן, יוגש למזכירות המחלקה 

   ה שמטרתו לשמור על זכויות יוצרים. עבודת הגמר תוצג במאגר מידע הפתוח לציבור הקוראים. הפקדה

צדדי, -סופי של עבודת הגמר, מודפס דו 1יגישו למזכירות המחלקה עותק  מדעי הרוחסטודטים/ות במחלקות 

כמו כן, יוגש למזכירות המחלקה גם קובץ דבקה חמה (לא ספירלית) וחתום + טופס הפקדת עבודת גמר. כרוך בה

ה שמטרתו לשמור על זכויות הפקדהטופס את ) וPDFבפורמט זהה לעותק המודפס של העבודה ( אלקטרוי

   יוצרים. עבודת הגמר תוצג במאגר מידע הפתוח לציבור הקוראים. 

  

  פי חתימותדוגמאות לדפי שער וד
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  דף כריכה (שער חיצוי) בעברית 

  

  

  

  גוריון בגב -אויברסיטת 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 הסטודט/ית>

  בהחיית: <דרגה ושם>

  

  

  

  

  

  

  

  

  <חודש ושה לועזיים>                                   <חודש ושה עבריים> 
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  גוריון בגב -אויברסיטת בן

  הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  ל <שם המחלקה>המחלקה 

  

  

 

  

  

  <שם העבודה>

  

  

  

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

  

  

  מאת: <שם הסטודט/ית>        

  בהחיית: <דרגה ושם>                                                            

  

  

  

  תאריך:___________                             חתימת הסטודט/ית: _________________

  תאריך:___________                                 חתימת המחה: _______________________

  תאריך:___________                                חתימת יו"ר המ"א המחלקתי: __________________

  

  

  

   >חודש, שה<

  

  

  

  

                

  ימי) באגליתדף חתימות (פ
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  לימודים לתואר שי במקרא 
  )121-2(סימן מחשב 

  

   הלימודים לתואר שי במחלקה למקרא מתהלים בשי תיבי לימוד:

  תיב מחקרי

מיועד לסטודטים המעוייים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם במקרא כדי להכשירם למחקר עצמאי, 

  העיויות של המחלקה.הסטודטים ישתתפו בפגישות  לקראת לימודי תואר שלישי.

     תיב כללי

מיועד לסטודטים המעוייים להרחיב ולהעמיק את השכלתם האקדמית ולמורים העוסקים בבתי הספר 

 היסודיים והתיכויים. הסטודטים ישתתפו בפגישות העיויות של המחלקה.

  :משך הלימודים

  . שתייםמשך הלימודים 

  בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום 

  השה השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת  שלישית לקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספתועדת המוסמכים המח

  .גמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקרעבודת ה

של מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

ה זו יסיימו את התואר בתיב בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום ש התיב הכללי

  כלשהו. 

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

   כדלהלן: הסטודטים בתיב המחקרי חייבים בלימודי השלמה (מעבר למכסת הקודות)

  )ק"ז 8ן (בהיקף של השפה העתיקה בתואר ראשו שפה עתיקה או פטור למי שעמד בחובות* 

  ק"ז). 8שפת מחקר שייה או בחית פטור (בהיקף של 

על הסטודטים להתחיל בלימוד השפה העתיקה בשת הלימודים הראשוה. השפות האפשריות הן: *

אשון אכדית, מצרית או יווית. סטודטים שסיימו בהצלחה את לימודי השפה העתיקה במהלך התואר הר

  יהיו פטורים מחובה זו.

*הסטודטים ילמדו שפה מודרית שייה (גרמית או צרפתית) לפי החלטת המחלקה או ייגשו לבחית 

  פטור.
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: הסטודטים בתיב המחקרי יכתבו שתי עבודות סמיר, לפחות אחת מהן תיכתב במסגרת עבודות סמיר

  לימודי המחלקה.

גמר בהדרכת חבר סגל מן המיין בדרגת מרצה ומעלה מהמחלקה. : הסטודטים יכתבו עבודת עבודת גמר

מחה והצעת המחקר יאושרו עד תום השה הראשוה ללימודים ובאישור חריג לא יאוחר מתום 

  הסמסטר השלישי ללימודים. עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השה השייה ללימודים. 

: חלה חובת השתתפות בסמיר מחלקתי, המתקיים פעם בשבועיים במהלך השתתפות בסמיר מחלקתי

  כל סמסטר. ההשתתפות בסמיר מחייבת רישום, אך איה מזכה בק"ז.

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  ק"ז  שם הקורס  מספר קורס  שה
  123-1-1091  א'

ייתן במחלקה 
  ללשון

  2  *ארמית מקראית

תרגום השבעים (ללא חובת בטקסטים אבודים   121-2-0155  א'
  יווית)

2  

  121-2-1081  ב'/א'
121-2-1091  

חובה למסלול 
  מחקרי

  4  *קריאה בתרגומים ארמיים*

  4  *סמיר**    ב'/א'

  4  *סמיר**    ב'/א'

  14-16  סה"כ קורסי חובה

  16-18  קורסי בחירה

  121-2-9991  ב'
121-2-9992  

  (סמס' א') עבודת גמר
  (סמס' ב') עבודת גמר

4  
4  

  ק"ז 40  סה"כ לתואר

  

  *לסטודט/ית שלא למד/ה ארמית מקראית במהלך התואר הראשון.

  *קריאה בתרגומים ארמיים: ייפתח פעם בשתיים.*

  *שיעורי הסמיר משתים משה לשה. **
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  :שיהסטודטים דרשים ללמוד במהלך לימודי התואר ה ,כמו כן

(מספר שיעורי הבחירה המדויק גזר ממספר הק"ז  ק"ז 16-שיעורי בחירה בהיקף של כ

  המוקדש ללימודי שפה עתיקה). שיעורי הבחירה משתים משה לשה. 

מבין שיעורי הבחירה על הסטודט/ית לבחור קורס המוקדש לטקסט מהספרות המקראית 

המאוחרת, קורס העוסק בסוגיות עומק בביקורת הספרותית וקורס המוקדש לזיקת המקרא 

  רח הקדום. למז

  הסטודט/ית רשאי/ת ללמוד קורס "קריאה מודרכת" (ייתן בידי מורי המחלקה). 

  יתן ללמוד שיעורי בחירה מחוץ למחלקה באישור של וועדת תלמידים מתקדמים.

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  לקה.אחת מהן תיכתב במסגרת לימודי ה עבודות סמיר, לפחות 2בתיב הכללי יכתבו 

  תכית הלימודים בתיב הכללי

עבודות סמיר, לפחות אחת מהן תיכתב במסגרת לימודי  2: הסטודטים בתיב הכללי יכתבו עבודות סמיר

  המחלקה.

: על הסטודטים להיבחן בבחית גמר בתום השה השייה ללימודים ובתאי שסיימו את כל חובות בחית גמר

הבחיה תיקבע בתיאום עם ועדת ההוראה לתלמידים מתקדמים ובאישור עם מזכירות השמיעה לתואר. 

  ספטמבר והשי בדצמבר.אוגוסט/האחד ב –המחלקה, בשי מועדים 

פירושים  2פירושים מימי הבייים,  2הבחיה היא על יחידת התמחות בת עשרה פרקים מן המקרא, בליווי 

  ביבליוגרפיה וספת (בעברית ובאגלית). הבחיה תיבדק על ידי שי מרצי המחלקה.עמודי  300-מודריים וכ

: חלה חובת השתתפות בסמיר מחלקתי, המתקיים פעם בשבועיים במהלך כל השתתפות בסמיר מחלקתי

  סמסטר. ההשתתפות בסמיר מחייבת רישום, אך איה מזכה בק"ז.
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  תכית הלימודים בתיב הכללי 

  ק"ז  שם הקורס  הקורסמספר   שה

  123-1-1091  א'
ייתן במחלקה 

  ללשון

  2  *ארמית מקראית

תרגום השבעים (ללא חובת טקסטים אבודים ב  121-2-0155  א'
  יווית)

2  

  4  **סמיר    

  4  **סמיר    

  10-12  סה"כ קורסי חובה

  28-30  קורסי בחירה

  0  חית גמרב                                                                                                       ב'

  ק"ז 40  סה"כ לתואר   

  

  *לסטודט/ית שלא למד/ה ארמית מקראית במהלך התואר הראשון.

  *שיעורי הסמיר משתים משה לשה. *

  :שיהסטודטים דרשים ללמוד במהלך לימודי התואר ה ,כמו כן

במקרה שהסטודט/ית פטור מהקורס ק"ז  30ק"ז (או  28-שיעורי בחירה בהיקף של כ

  ). שיעורי הבחירה משתים משה לשה. ארמית מקראית

מבין שיעורי הבחירה על הסטודט/ית לבחור קורס המוקדש לטקסט מהספרות המקראית 

ס העוסק בסוגיות עומק בביקורת הספרותית וקורס המוקדש לזיקת המקרא המאוחרת, קור

  למזרח הקדום. 

 בתיב" (חובה לתלמידי תואר שי קריאה בתרגומים ארמייםמומלץ ללמוד את הקורס "

   המחקרי).

  יתן ללמוד שיעורי בחירה מחוץ למחלקה באישור של וועדת תלמידים מתקדמים.

  

  הרכב הציון הסופי לתואר 

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  liaschn@bgu.ac.il,  6461092-08ליאה שיידר, גב' לפרטים וספים: 

  לקרוא את תקון הלימודים לתואר שי המצא באתר הפקולטה חובה
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  בארכיאולוגיה  לימודים לתואר שי
  )135-2(סימן מחשב 

  

  :מטרת הלימודים

למחקר  םכדי להכשיר תחוםב סטודטיםהועדו להרחיב ולהעמיק את ידיעות  ארכיאולוגיהלימודי 

  עצמאי ולעבודת שדה. 

  :משך הלימודים

  . שתייםמשך הלימודים 

  בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום 

  השה השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת לצורך השלמת כתיבת עבודת ועדת המוסמכים 

  .הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר

של מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

יסיימו את התואר בתיב  בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו התיב הכללי

  כלשהו. 

.לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר  

 הלימודים מתקיימים בתיב המחקרי ובתיב הכללי :תיבי הלימוד

במחלקות קרובות בהתאם  מהקורסיםללמוד חלק  םרשאי והיבשי תיבי הלימוד י סטודטים

כמו כן, יתן לשלב קורסים מן התואר  ובאישור המחה והאחראי על לימודי התואר השי. םלהתמחות

  ק"ז.  8להיקף של  עדהראשון (באישור מחה בלבד) 

  לפחות. 85ציון הסף לקבלה ללימודים בתיב המחקרי הוא 

, מחויבים להשתתף בסמיר מחלקתי, סטודטים בשי תיבי הלימוד -השתתפות בסמיר מחלקתי

המתקיים פעם בשבועיים במהלך כל סמסטר. ההשתתפות בסמיר מחייבת רישום לקורס סמיר 

  .ק"ז במהלך התואר) 2ק"ז בכל סמסטר ( עד למקסימום של  0.5מחלקתי, המקה 

  . ק"ז 4בהיקף של  לפחות אחת סמיר תעבוד על הסטודטים לכתוב – סמיר תעבוד

הסטודטים יכתבו עבודת גמר בהחיית חבר סגל מן המיין מהמחלקה בדרגת מרצה  -  עבודת גמר

ומעלה. מחה והצעת מחקר יאושרו עד תום השה הראשוה ללימודים ובאישור חריג לא יאוחר מתום 

הסטודטים יפוט בתום השה השייה ללימודים. הסמסטר השלישי ללימודים. עבודת הגמר תוגש לש

   עבודתם בסמיר המחלקתי.את יגו יצ
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   תכית הלימודים בתיב המחקרי

  
  שה

  
  קורסים

  
  ק"ז

  שפה עתיקה או מודרית   א'/ב'

  או

  קורס בחירה במסגרת לימודי המחלקה

  ובאישור המחה וראש המ.א. סטודטיםבהתאם להתמחות ה

, בארכיאולוגיה היסטורית או בתקופות הפרהיסטורית ושיתמח סטודטים
 מלימודי שפה עתיקה  יםפטור ויהי ב  תחום ידע  אחר,בארכיאולוגיה בשילו
  .ק"ז 4של  בהיקף בקורס וסף יםחייבו יהיובמקומם 

4  

  שה ראשוה ( שתי) סמיר מחלקתי   121.2.0101/1101     ב'-א' ו

  סמיר מחלקתי שה שיה (שתי)  121.2.1102/1112

1  

1  

  מחקר וכתיבת הצעת מחקרארגון  135.2.5201  ב'-א' ו

  *שיטות כמותיות ושימושי מחשב 135.2.5141

2  

2  

  10  קורסי חובה

  קורסי בחירה במסגרת לימודי המחלקה  ב'-א' ו

  ק"ז 4יש לכתוב עבודת סמיר אחת לפחות בהיקף של 
18-14  

  קורסי בחירה ממחלקות אחרות  ב'-א' ו

  המ.א.ובאישור המחה וראש  סטודטיםבהתאם להתמחות ה
2-8  

  (סמס' ב') עבודת גמר   135-2-9992  ב'-א' ו

  (סמס' א') עבודת גמר   135-2-9991

4  

4  

  ק"ז  40  סה"כ לתואר

  הקורסים מתקיימים אחת לשתיים.

  *יתקיים בשת תשע"ט.

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר
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  תכית הלימודים בתיב הכללי

  ק"ז  קורסים  שה

   שפה עתיקה או מודרית  א'/ב'

  או

  קורס בחירה במסגרת לימודי המחלקה

סטודטים בתיב הכללי רשאים שלא ללמוד שפה עתיקה או 

מודרית. סטודטים שיבחרו שלא ללמוד שפה ילמדו קורס בחירה 

  המחלקתית.א. ק"ז לפי החלטת ועדת המ 4בהיקף של 

    

  

4  

  שה ראשוה ( שתי) סמיר מחלקתי   121.2.0101/1101  ב'-א' ו

  סמיר מחלקתי שה שיה (שתי)  121.2.1102/1112

1  

1  

  6  קורסי חובה

  20-18  במסגרת לימודי המחלקהקורסי בחירה   ב'-א' ו

  אחרותמחלקות קורסי בחירה מ  ב'-א' ו

  ובאישור המחה וראש המ.א. סטודטיםבהתאם להתמחות ה

2-8  

  0  בחית גמר  ב'

  

  לתוארסה"כ 

  

  ק"ז 40

  

  ללמוד: מומלץלסטודטים בתיב הכללי 

 ארגון מחקר וכתיבת הצעת מחקר. 135-2-5201קורס  .1

 שיטות כמותיות ושימושי מחשב. 135-2-5141קורס  .2

  הקורסים מתקיימים אחת לשתיים.

  שיטות כמותיות ושימושי מחשב יתקיים בשת תשע"ט. 135-2-5141קורס 

  

בתום השה השייה ללימודים, ובתאי שסיימו את חובות  בבחית גמרהסטודטים יבחו   -בחית גמר

  השמיעה לתואר. הבחיה מתבצעת בתיאום ובאישור מזכירות המחלקה.

   הרכב הציון הסופי לתואר

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר
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  שימורהמגמה במדעי החומרים הארכיאולוגיים ו

היא כיום חלק מקוסורציום אירופי של תכיות כאלה  שימורהו הארכיאולוגיים החומרים במדעי המגמה

הכולל תשע אויברסיטאות ועשרה מוסדות לא אקדמיים, מקיימת חילופי תלמידים והשתלמויות בחו"ל 

שמה לה למטרה להכשיר את תלמידיה לבצע מחקרים  ותמכת בין היתר מקרות אירופיות. המגמה

של ממצאים ושכבות ארכיאולוגיות, לימוד הטכולוגיה הקדומה, חקר תהליכי בתחומי הרכב החומר 

שיטות לחקר האותטיות של  פיתוחהבליה של חפצים באמות ובארכיאולוגיה והשיטות למיעתם ו

בהיותה בין תחומית, משלבת המגמה מגוון קורסים תיאורטיים  .בארכיאולוגיה ובאמות חפצים

וסביבת האדם,  טכולוגיות העברארכיאולוגיה, -גיה האליטית והגיאוומעשיים מתחומי הארכיאולו

  תולדות וחקר האמות ועוד.

  

  תיבי הלימוד

הלימודים במדעי החומרים הארכיאולוגיים והשימור מתהלים בשי תיבים: כללי ומחקרי. הלימודים 

ותולדות הטכולוגיה  האמות שוחרי ושל ארכיאולוגים של עולמם את להעשיר מיועדים הכללי בתיב

 המתעתדים לתלמידים טבעה מעצם מכוות יחד עם זאת, המגמה .בכלל וההיסטוריה האושית והאמות

 לתואר בלימודיהם להמשיך המתכווים מהם לאלה ובעיקר לכתוב עבודת גמר (תזה) בתיב המחקרי

  .שלישי

והשימור בארכיאולוגיה ובאמות, מדעים בחקר החומרים  להכשיר המחקרי מיועדים בתיב הלימודים

 עם ובהידברות אישית התאמה לפי המועמדים של העיין בתחומי מתרכזים השלישי התואר ואילו לימודי

  .הסגל חברי מבין פוטציאליים מחים

ת, מאפשרת המגמה מגוון רחב של קורסים המשתפים תחומים רבים של מחקר. ביתחומי הבהיות

קורסים משותפים המשלבים בין המדעים לבין הארכיאולוגיה, ההיסטוריה המקראית, תולדות האמות, 

תרבויות המזרח הקדום והמוזיאולוגיה יוצעו במידת האפשר מידי שה תוך שיתוף מרצים מתוך 

  תפות. כל אלה יצטרפו לרשימת קורסי הבחירה ה"ל. המחלקה ומן המחלקות השו

  

  :מבה הלימודים

  תיב כללי תיב מחקרי 

  ז"ק 4  ז"ק 4  קורס מבוא

  ז וספות ע"ח בחירה)"ק 4ז (או "ק 8  ז וספות ע"ח בחירה)"ק 4ז (או "ק 8  קורסי חובה

  ז וספות ע"ח בחירה)"ק 4ז (או "ק 4  ז וספות ע"ח בחירה)"ק 4ז (או "ק 4  קורס בסיס

  ז"ק 8  ז"ק 8  קורסי ליבה

  ז"ק 16 ז"ק 8 קורסי בחירה

  עבודת גמר/

  פרוייקט גמר

  עבודת גמר

  ק"ז 8

  פרוייקט גמר ובחית גמר

  ק"ז 0

  ז"ק  40ק"ז 40 סה"כ לתואר
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 תכית הלימודים

של כל סטודט. המחלקה המגמה מתבססת על התאמה אישית של הקורסים הבחרים למחקר הספציפי 

והמחה ייעצו לכל תלמיד אילו קורסים עליו "לתפור" לעצמו לפי תחום התעייותו בהתאם לתכית 

  שלהלן.

  

 ק"ז לתואר שי):  ללא(מקורסי הבחירה לתלמידי תואר בוגר,  קורסי קדם

מהקורסים הבאים, היתים במסגרת לימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה (במידה ולא למד הוא  אחד

  ):לפי לימודי המגמה או במהלך השה הראשוה להםיושלם 

  

קורסמספר  קורס שם   שעות  

135.1.3181 
שיטות מדעיות 
 בארכיאולוגיה

2 

135.1.0145  
ארכיאולוגיה בראי 

 החומרים
2 

 2 סדא בהכרת חומרים  134.1.0160

  

מקורסי המבוא הבאים היתים במסגרת לימודי התואר הראשון במחלקה למדעי הגיאולוגיה  אחד

או  או במחלקה להדסת חומרים, , במחלקה לאמויותלגיאוגרפיה ולפיתוח סביבתיוהסביבה, במחלקה 

הראשוה להם (על פי  יילמד לפי לימודי המגמה או במהלך השה התואר השי במחלקה לאמויות,

  בחירת התלמיד ובאישור ראש המגמה, בהתאם לדרישות הקדם במחלקה הרלווטית):

קורסמספר  קורס שם   סמסטר שעות 

  9 מבוא לגיאולוגיה א 206.1.7011

 א' 8  מבוא למירלים וסלעים 206.1.1031

1תורת החומרים   365.1.1021  א' 4 

194.2.0130/140  
רעיוית אוצרות 

 ומעשית
 א'+ב' 4

  

  חובה ללמוד את שי הקורסים שלהלן (שיועברו ברוטציה בכל שה): - קורסי מבוא

קורסמספר  קורסשם    סמסטר קודות 

קריאה ביקורתית   
 בארכיאולוגיה מדעית

00.2   

טכולוגיה ותרבות   135.1.0086
 חומרית

'א 2.00  
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  קורסי חובה

מתוך הקורסים שלהלן. באישור המחלקה יתן לבחור קורסים וספים על חשבון  ק"ז 8חובה לבחור 

  קורסי הבחירה:

קורסמספר  קורסשם    סמסטר קודות 

  2.00 שיטות אליטיות בארכיאולוגיה 135.2.0107

 ב' 4 מעבדת שדה בארכיאולוגיה   135.2.0046

 א' 2.00 שיטות כמותיות ושימושי מחשב  135.2.5141

135.2.0099  
 –שיטות מדעיות במורשת תרבות 

 ארכיאולוגיה של מוזיאוים ושדה
'ב 4  

37135.1.01 'ב 2.00 יסודות בגיאוארכיאולוגיה   

135.1.0045  
הארכיאולוגיה של שרידי בע"ח יחסי 

  הסביב - חיה - אדם
 א' 2.00

194.2.0065  
שאלות בשדה, או איך חושבים דרך 

  תערוכות ואוספים
2.00  

  קורסי בסיס

מהקורסים שלהלן (שיועברו ברוטציה בכל שה) או קורס בסיס אחר בהיקף זהה שייקבע וייכלל  אחד

  במגמה באישור המחלקה. באישור המחלקה יתן לבחור בשי הקורסים, על חשבון קורסי הבחירה:

קורסמספר  קורסשם    סמסטר קודות 

ארכיאולוגיה-מיקרו 135.2.0066  00.4 ב'א'+   

135.2.0079 

135.2.0089 

מיקרוארכיאולוגיה 
 מתקדמת

00.4  א'+ב' 

פטיה ורוח, סדת  194.2.0139
 אשמו"ר מעשית

00.4 'א   

  

  

  קורסי ליבה

  ק"ז) מתוך הקורסים שלהלן (שיועברו ברוטציה בכל שה): 8קורסים ( שי

קורסמספר  קורסשם    סמסטר קודות 

0087-2-135  
0097-2-135  

חומר ורוח: טכולוגיות 
העבר בראי חקר 

 החומרים 

 א'+ב' 4
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קורסמספר  קורסשם    סמסטר קודות 

מחקר מודרך בחקר  135.2.0056
החומר בארכיאולוגיה 

 ובאמות

 ב' 4

  קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד קורסים מתכית הלימודים לתואר מוסמך של המחלקה למקרא, 

או מן המחלקות השותפות בהתאם לושא מחקרו הספציפי ובאישור המחה (בתיב  ק"ארכיאולוגיה ומז

המחקרי) או מחה הפרויקט המסכם (בתיב הכללי). קורסי הבחירה יהיו בושאים הוגעים לתזה או 

לפרויקט המסכם, או סמירים מתחומים רחבים רלווטיים. בוסף, יהיו פתוחים גם הקורסים הבאים 

ת (שההרשמה להם מחייבת אישור מן המחלקה המארחת). במקרה של קורסים לתואר ממחלקות אחרו

 ראשון (שסומו בכוכב), הם יילמדו בהיקף המותר בלימודים לתואר שי מלימודי התואר הראשון

  : ק"ז) 8(מקסימום 

קורסמספר  קורסשם    סמסטר קודות 

היסטוריה ותיאוריה של  
 מוזיאוים

2  

חזותיתיעוד    א'+ב' 4 

סיפורי חיים, הסטוריה  194.2.0028/194.2.0038
 אוראלית ותיעוד

  

  3 מבוא לגיאומורפולוגיה* 128.1.1051

*מבוא לתורת הקרקע 128.1.0110  2  

*גיאומורפולוגיה דימית  128.1.2621  3  
סדימטולוגיה ימית: איסוף   206.2.3891

דוגמאות, תיעוד ויתוח של 
 1סדימטים

4   

*מעבדה בגיאומורפולוגיה  128.2.5631  2  

  

  לימודי השלמה לקראת תואר שי:

על הסטודטים המשלימים ללמוד את כל קורסי מבואות החובה לתואר ראשון בארכיאולוגיה   .א

 לא יוכר ק"ז לתואר. – ק"ז) 12(

מתוך על הסטודטים המשלימים לקחת קורסים מלימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה   .ב

כחלק מתכית הלימודים לתואר  ק"ז 8 -הקורסים של כלי חרס (מקראית וקלאסית) וכלי צור 

שי. יעשה יסיון להתארים את הקורסים אותם הם אמורים לקחת לכיוון התמחותם של 

הסטודטים ולהתחשב בקורסים רלווטיים שבהם השתתפו בעבר במסגרת לימודי התואר 

 הראשון שלהם.

ימי סיור, לפי או במהלך  5- שלימים להשתתף בשבועיים חפירה לימודית ועל הסטודטים המ  .ג

  לימודי התואר השי.
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פרטים וספים על המגמה, הקורסים, המעבדות והאמצעים העומדים לרשות תלמידיה יתן למצוא 

  www.bgumicroarchaeology.com באתר: 

  liaschn@bgu.ac.il, 6461092-08, טלפון ליאה שיידרגב' 

  הפקולטה אתרלקרוא את תקון הלימודים לתואר שי המצא ב מומלץ
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 )Ph.D.לימודים לתואר שלישי (                                           

 במקרא ובמזרח קדום , בהיסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה                         

המחלקה למקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום מקיימת תכית לימודים לדוקטורט בהתאם לתקון הכללי 

ללמוד לקראת דוקטורט בשלושה מסלולים: מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול של האויברסיטה. יתן 

  ישיר. 

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שי מחקרי במקרא, היסטוריה מקראית או  למסלול הרגיל

לפחות.  90לפחות וציון התיזה שלהם  88בארכיאולוגיה שממוצע ציוי הקורסים שלהם בתואר השי 

ון בועדת הקבלה המחלקתית לתואר שלישי. על המועמד להידבר עם מחה מסגל חריגים יובאו לדי

המחלקה ולהחליט איתו על ושא עבודת הדוקטורט.  בעלי תואר שי מחקרי בתחומים קרובים רשאים 

להגיש מועמדותם והיא תישקל על בסיס אישי על ידי ועדת תלמידי מחקר של המחלקה, ויידרשו ממו 

  אם . לימודי השלמה בהת

יכולים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שי מחקרי במקרא או בארכיאולוגיה  למסלול המשולב

שסיימו את כל חובות השמיעה לתואר שי והחלו לכתוב את עבודת הגמר. המעבר למסלול זה מותה 

  מחה וועדת המוסמכים של המחלקה. באישור ה

יכולים להגיש מועמדות מצטייים  בעלי תואר בוגר במקרא או בארכיאולוגיה שממוצע   למסלול הישיר

  לפחות. 90ציויהם הוא 

  המתקבלים ילמדו ישירות לתואר שלישי. 

  על תלמידי הדוקטורט חלה חובת השתתפות בסמיר המחלקתי.

יית מחה מהמחלקה ק"ז) ולהכין עבודת דוקטורט בהח 8כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שי קורסים (

למקרא, ארכיאולוגיה ומזרח קדום ובפיקוחו. חובות התלמיד ייקבעו על ידי המחה וועדת הבדיקה של 

  הצעת המחקר. 

  כללי קבלת תלמידים בעלי מ"א

כללי המעוייים בלימודי הדוקטורט במחלקה יתקבלו כתלמידים במעמד  מ"אתלמידים בעלי 

  "משלים". 

  ים" איה מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט. קבלת תלמיד במעמד "משל

  : תאי קבלה והשלמות

 90תלמידים בעלי מ"א במקרא, היסטוריה מקראית או בארכיאולוגיה עם ציון ממוצע  :   תאי קבלה

  לפחות.

  .לתזה ערך שוות עבודה  : השלמות

  ר המחלקתי כל המסלולים לתואר שלישי מחותלמידייבים בהשתתפות פעילה בסמי

  מסלולים הרלווטיים לתחום לימודיהם).(ב
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  בספרות עברית לימודים לתואר שי

  )122-2(סימן מחשב 

  

במחלקה לספרות עברית לומדים עשרות תלמידים לתארים המתקדמים בתיב המחקרי ובתיב הכללי. 

תלמידי המחקר לוקחים חלק בכל פעילויות המחלקה: הם שותפים בארגון הכסים המחקריים בארץ ובעולם, 

ית ספרות יפה ומחקר ספריבארגון הסמירים המחלקתיים וערבי הספר המתקיימים במחלקה (לכבוד 

מסה של סדרת ספרי העיון  מכאן,הרואים אור בארץ), הם משמשים כחברי המערכת הצעירה של כתב העת 

מרכז  ושל מכון הקשריםומסייעים בהוראה, במחקר ובפרויקטים של  איל פריזיטי,ושל כתב העת  קריטית

 .גאון

  
ים המתקדמים וסגל מקיימת המחלקה מידי שה כס של תלמידי המחקר: כל תלמידי התאר 2001מאז 

המחלקה מתכסים לכס איטסיבי בן יומיים הכולל ליה במקום, שבו מרצים תלמידי המחקר בושאים 

כבר  איטלקטואלי יחיד במיו, המתקיים-הקשורים לתזות ולעבודות הדוקטוראט שלהם. זהו מפגש אקדמי

  מידי שה, והצלחתו מדברת בעד עצמה. שה 18

  

  לימודי תואר שי בשי תיבי לימוד:המחלקה מציעה 

  התיב המחקרי

ועד לסטודטים המעוייים להרחיב את כושרם המחקרי לקראת לימודים לתואר השלישי. הלומדים בתיב 

זה דרשים לכתוב עבודת גמר. תיב זה מכשיר את הסטודטים לחשיבה ביקורתית למחקר עצמאי בספרות. 

טיים ופרשים להתמודדות עם יצירות ספרות על פי אסכולות ותיאוריות הוא מקה להם כלי מחקר תיאור

 מקובלות בחקר הספרות. 

תכית הלימודים כוללת מבחר גדול ועשיר של קורסים העוסקים בספרות העברית לדורותיה בושאים 

    מודריות.-מגווים, הבחים באמצעות שיטות מחקר קלאסיות, מודריות ופוסט

לימוד   כו במלגות קיום ו/ או במלגות שכרהמחקרי יז תיבסטודטים מצטייים ב - מודמלגות ופרסי לי

  מטעם הפקולטה, מטעם המחלקה ומטעם מכון הקשרים.

  
  התיב הכללי

ועד לסטודטים המעוייים להעמיק את הידע בתחום התמחותם ולהרחיב את השכלתם האקדמית. 

  שתי מגמות לימוד ייחודיות:  גמר. במסגרת התיב הכללי קיימות תהלומדים בתיב זה דרשים לשתי בבחיו

מציעה, בוסף לשיעורי המחלקה, סדאות לכתיבת סיפורת, שירה וביקורת  המגמה לכתיבה יצירתית

בהחייתם של מיטב היוצרים הפועלים היום בארץ. במגמה זו מלמדים מורי המחלקה ויוצרים אורחים, 

 עת זכריה, דורי מור,, מעון אדף, אתגר קרת, ידאא חוריילמדו: ש ח"ל תשע"בשה  המתחלפים מידי שה.

   ורועי גריוולד., אסתר ג. חיים, שירה סתיו עה ידלין, אסף גברון

  ומאז הוא יוצא לאור מדי שה.כתב עת בעריכת תלמידי המגמה,  - בשה"ל תשע"ד ראה אור לראשוה "צריף" 

שה"ל תשע"ו: ליווי צמוד לתלמידי המגמה בפרויקט הסיום עד להשלמתו ככתב יד מוכן להגשה החל מ

  להוצאה לאור. 

  
  יידישספרות התמחות ב

אביב והאויברסיטה העברית. -גוריון, אויברסיטת תל-אויברסיטאית המשותפת לאויברסיטת בןותכית בי

הכללי. מטרת ההתמחות להכשיר סטודטים ישראלים  בוהן בתי בתיב המחקרי  הן יתן ללמוד תכית זו

תיב שיהפכו ברבות הימים למורים ולחוקרים שבקיאותם ביידיש ובתרבותה תפרה את עבודתם. לתלמידי ה

  .המחקרי מוצעות מלגות קיום
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  בתיב המחקרי  תוכית הלימודים

  

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  2/4  ספרות ימה"בקורס במדור   -  א'/ ב'

  2/4  מדרש ואגדהקורס במדור ספרות עממית,   -  א'/ ב'

  2  מחקר סדה לכתיבת עבודת  122-2-7251  ב'

  6-10  סה"כ קורסי חובה  

  

  קורסי בחירהסה"כ *  ב'-א' ו   

  בתואר עבודות סמיר 2 יכתבו סטודטיםה*

22-26  

  122-2-9991  ב'

122-2-9992  

  (סמסטר א') עבודת גמר

  (סמסטר ב') גמרעבודת 

4  

4  

  

  סה"כ לתואר

  

  ק"ז 40

  

  

  ב הציון הסופי לתואר הרכ

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  

  הערות:

  . "בלפחות בקורס "אגלית מתקדמים  70וציון  לפחות 85. הקבלה לתיב המחקרי מותת בממוצע 1

השה הראשוה  תום עדמאושרת צעת מחקר התעשה עד תום סמסטר א' בשה בראשוה.  קביעת מחה .2

  ללימודים.  

שלא ים סטודט(בשי הסמסטרים).  יה ללימודיםיבשה הש עשהי ק"ז 8שום לעבודת גמר בהיקף הרי. 3

קוד  ק"ז, 0( "גמרל"כתיבת עבודת  יגישו עבודתם לשיפוט עד תום השה השייה ללימודים, ירשמו

את עבודת הגמר יש  עדת מוסמכים מחלקתית.בהתאם לדו"ח התקדמות במחקר ובאישור ו )122.2.7777

  להגיש לשיפוט לא יאוחר מתום השה השלישית ללימודים.

  .המיין במחלקה בדרגת מרצה . הסטודטים יכתבו עבודת גמר בהחיית חבר סגל מן4
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   כלליה תיבתוכית הלימודים ב

  

  עברית)*בספרות  רקע חסריסי השלמה (ללא קודות זכות לסטודטים קור

  שעות  שם הקורס  מספר קורס  שה

  122-2-0102  א'

122-2-0112  

  פרקים בחרים בתורת הספרות א'

  פרקים בחרים בתורת הספרות ב'

2  

2  

  2  מושגי יסוד ברטולוגיה ופרשות ספרותית (סמס' א')  122-2-0031  א'

  2  מושגי יסוד בשירה (סמס' ב')  122-2-0171  א'

  

  ההשלמה עד תום השה הראשוה ללימודים לסיים את קורסי*חובה 

  

  קורסי חובה:

מספר   שה 

  הקורס

  ק"ז  שם הקורס

  122-1-4481  א'

122-1-4491  

  א'-20-איפה הייו ומה עשיו? היכרות עם גדולי הספרות של המאה ה

  ב'-20-האיפה הייו ומה עשיו? היכרות עם גדולי הספרות של המאה 

  ות עברית בספר רקעחסרי לתלמידים קורס חובה 

  )ק"ז המותרים מתואר ראשון 8כלל במסגרת (

2  

2  

  

  2/4  קורס במדור ספרות ימה"ב  -  ב'א'/

  2/4  מדרש ואגדהקורס במדור ספרות עממית,   -  ב'א'/

  8-12  סה"כ קורסי חובה 

    *סה"כ קורסי בחירה  ב'א'/

   תוארב עבודות סמיר 3 יכתבו סטודטיםה*

28-32  

  0  ת גמרבחי  ב'

  

  סה"כ לתואר

  

  ק"ז 40

  

על הסטודטים  .ת השמיעה לתוארמתקיימת בתום השה השייה ללימודים, לאחר סיום חובו - בחית גמר

 להבחן בשתי בחיות גמר בכתב. ההשתתפות בבחית הגמר באישור מראש ובתיאום עם מזכירות המחלקה. 

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר
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   תיב כללי  - תכתיבה יצירתיל מגמהתכית הלימודים ב

  

  רקע בספרות עברית)* חסרי קורסי השלמה (ללא קודות זכות לסטודטים

  שעות  שם הקורס  מספר קורס  שה

  122-2-0102  א'

122-2-0112  

  א' -פרקים בחרים בתורת הספרות

  ב' -פרקים בחרים בתורת הספרות

2  

2  

  2  מושגי יסוד ברטולוגיה ופרשות ספרותית (סמס' א')  122-2-0031  א'

  2  מושגי יסוד בשירה (סמס' ב')  122-2-0171  א'

  

  לסיים את קורסי ההשלמה עד תום השה הראשוה ללימודים *חובה

  

  :קורסי חובה

מספר   שה

  הקורס

  ק"ז  שם הקורס

  122-1-4481  א'

  

122-1-4491  

  א'-20-גדולי הספרות של המאה האיפה הייו ומה עשיו? היכרות עם 

  ב'-20-האיפה הייו ומה עשיו? היכרות עם גדולי הספרות של המאה 

  רקע בספרות עברית  חסרילתלמידים  קורס חובה

  )ק"ז המותרים מתואר ראשון 8כלל במסגרת (

2  

2  

  2/4  קורס במדור ספרות ימה"ב  -  ב'א'/

  2/4  מדרש ואגדהקורס במדור ספרות עממית,   -  ב'א'/

  מעשית סדהסוגיות המכלול:   122-2-0424  ב'

. בהחיית מחי הסדה שתכתב יצירה מקוריתיש להגיש המעשית  במסגרת הסדה

  מציון בחית הגמר. 10%הווה בעבודה זו מ ציוןה

2  

  10-14  סה"כ קורסי חובה  

  12-16  סדאות 3-4  ב'א'/

  סה"כ קורסי בחירה**  ב'א'/

  במהלך התואר בשי תחומים שוים עבודות סמיר 2 יכתבו סטודטיםה**

12-18  

  0  בחית גמר  ב'

  

  סה"כ לתואר

  

  ק"ז 40

  

  

מתקיימת בתום השה השייה ללימודים, לאחר סיום חובות השמיעה לתואר. על הסטודטים  - בחית גמר

 להבחן בשתי בחיות גמר בכתב. ההשתתפות בבחית הגמר באישור מראש ובתיאום עם מזכירות המחלקה. 

  

  כתיבה יצירתיתבמגמה  הרכב הציון הסופי לתואר

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר
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  מחקריתיב  -יידישספרות בהתמחות בתוכית הלימודים 

  

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

קורס מתחום ההיסטוריה של מזרח אירופה   -  ב'-א' ו
מהמח' להיסטוריה של ע"י או מחשבת 

  ישראל

2/4  

קורסי ליבה של המסלול ליידיש משתי   -  ב'-ו א'
  הלימודיםאויברסיטאות בהתאם לתכית 

8  

  קורס במדור ספרות ימה"ב   -  א'/ ב'
  או 

  אגדהמדרש ו, קורס במדור לספרות עממית

2/4  

  4  קורס מתחום הספרות ותרבות יידיש    א'/ ב'
  

  2  א' - מחקר יבת עבודתתסדה לכ  122-2-7251  'ב

  
  סה"כ קורסי חובה

  
18-22  

  
  ב' -א' ו

  
  קורסי בחירהסה"כ 

  
6-14  
  

  )סמסטר א'(עבודת גמר    122-2-9991  ב'
  )סמסטר ב'(עבודת גמר    122-2-9992 

4  
4  

  
  ה"כ לתוארס

    
  ק"ז 36

  

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר
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  כללי תיב -יידישספרות בהתמחות בתוכית הלימודים 

  

  *רקע בספרות עברית) חסרי לסטודטים ללא ק"זקורסי השלמה (

  שעות  שם הקורס  קורסמספר   שה

  122-2-0102  א'

122-2-0112  

  חלק א' –פרקים בחרים בתורת הספרות 

  חלק ב' –פרקים בחרים בתורת הספרות 

2  

2  

  2  מושגי יסוד ברטולוגיה ופרשות ספרותית (סמס' א')  122-2-0031  א'

  2  מושגי יסוד בשירה (סמס' ב')  122-2-0171  א'

  4/8  קורס/י יידיש עד לרמת מתקדמים (כולל)   -  א'

  

  לסיים את קורסי ההשלמה עד תום השה הראשוה ללימודים *חובה

  

  

  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

של בהתאם לתכית הלימודים  משתי אויברסיטאותקורסי ליבה   -  ב'-א' ו

  המסלול ליידיש 

8  

  122-1-4481  א'

122-1-4491  

 

  א'-20-איפה הייו ומה עשיו? היכרות עם גדולי הספרות של המאה ה

  ב'-20-האיפה הייו ומה עשיו? היכרות עם גדולי הספרות של המאה 

  רקע בספרות עברית  חסרילתלמידים  קורס חובה

  )ק"ז המותרים מתואר ראשון 8כלל במסגרת (

2  

2  

  

  

מדרש או מהמדור לספרות עממית, ה קורס במדור ספרות ימה"ב    ב'א'/

  והאגדה

2/4  

קורס מתחום ההיסטוריה של מזרח אירופה מהמח' להיסטוריה של     א'/ב'

  ע"י או מחשבת ישראל

2/4  

  4  מתחום הספרות ותרבות יידישקורס     א'/ב'

  20-24  סה"כ קורסי חובה

  12-16  בחירהסה"כ קורסי    ב'-א' ו

  0  ת גמר *בחי  ב'

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

בתום השה השייה ללימודים, לאחר סיום  בכתבעל הסטודטים להיבחן בשתי בחיות גמר  - בחית גמר*

  חובות השמיעה בתואר. ההשתתפות בבחית הגמר באישור מראש ובתיאום עם מזכירות המחלקה.

  

  הרכב הציון הסופי לתואר :

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר
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  בשי תיבי הלימודיםלכל הסטודטים  דגשים חשובים

 יתן לרכז את הלימודים ביום אחד בשבוע. ד').-יומיים בשבוע (ימים ג' ולמדים הקורסים  .1

  סדאות אצל אותו המרצה.שתי שי קורסים ו/או  עד רשאים ללמודסטודטים  .2

  יותר מעבודת סמיר אחת אצל אותו המרצה. בולכת לא יתן .3

 הסטודטים מוזמים להצטרף.  - 18:00 – 16:00מתקיימים  בימי ג' בין וימי עיון סמירים מחלקתיים  .4

ועדת המוסמכים המחלקתית תוכל לחייב את הסטודטים ללמוד שפה זרה שייה אם זו דרשת לצורך  .5

 עבודת הגמר שלהם (מעבר למכסת הקודות לתואר).

עד שלושה שיעורים בסמסטר (כולל תקופת סטודט רשאי להיעדר  חובה. –וכחות הסטודטים בקורסים  .6

  השיויים).

המבקשים לעבור לתיב  ,יידישהתמחות באו ב כתיבה יצירתיתבמגמה בתיב הכללי, סטודטים הלומדים  .7

 85לסיים את קורסי ההשלמה ולהשיג ממוצע של  באגלית מתקדמים ב',לפחות  70 חייבים בציוןהמחקרי 

 ומעלה בשה הראשוה. המעבר לתיב המחקרי יתאפשר עד תחילת הסמסטר השלישי ללימודים.

  משך הלימודים בתואר שי היו שתיים.  .8

בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד  בתיב המחקרי,

תום השה השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). ועדת 

לצורך השלמת  שלישית המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. מי שלא כתיבת עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות 

של יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את  התיב הכללי

  התואר בתיב כלשהו. 

עות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמ

 התואר.

 בחיות גמר: .9

על כל סטודט/ית להיבחן בשתי בחיות גמר , שמועדיהן ייקבעו על ידי המחלקה במהלך שת הלימודים  -

 (בדרך כלל בחודש דצמבר ובחודש יולי).

 המחלקה. ובתיאום ואישור מראש עם מזכירות שתי הבחיות תיערכה לאחר השלמת חובות השמיעה. -

 .וים בושאים שלא כתבה בהם עבודת סמירשתחומים הבחיות תהייה בשי  -

ושא הבחיה, רשימה ביבליוגרפית (בהיקף של כחמש מאות עמודים) וטקסטים בחרים ייקבעו ויוכו על  -

 ייםחודשת בחיות הגמר לכל הפחות י המורה הבוחן/ת ויישלחו למתאם/ידי הסטודט/ית, יאושרו על יד

 . מי שלא יעמוד בלוח הזמים, לא יוכל לגשת לבחיה.לפי מועד הבחיהוחצי 

אלקטרוי של הדואר יישלחו לת הבחיות המורים/ות הבוחים/ות ושם מתאם/ תאריכי הבחיות, רשימת -

BGU בלבד. 

 ת.מתאם/ת הבחיו לעדכן אתבחיה, בושא או ברשימה הביבליוגרפית יש הקשור למועד הכל שיוי ב -

על כל סטודט/ית לוודא שבוע לפי הבחיה, ששאלון הבחיה שלו והרשימה הביבליוגרפית המאושרת  -

 מצאים במזכירות המחלקה.

  marzok@bgu.ac.il, 6461132-08אדרי  סיגלגב' לפרטים וספים: 

  הפקולטה אתרהמצא בתקון הלימודים לתואר שי את לקרוא מומלץ 
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  ) בספרות עבריתPh.Dלימודים לתואר שלישי (

המחלקה לספרות עברית מספקת לסטודטים לתואר השלישי אווירה איטלקטואלית, מחקרית ויצירתית. 

סטודטים מצטייים וטלים חלק בעבודת המחלקה; משתתפים בסמירים מחלקתיים; מתסים בביקורת 

מציגים את הישגיהם בכס  ,איל פריזיטיו מכאן :העת של המחלקה יתבובעריכה ספרותית במסגרת כ

והתרבות  מכון הקשרים לחקר הספרותהמחלקתי השתי ומשתתפים השתתפות פעילה בפרויקטים של 

  . היהודית והישראלית

  

 מידע לגבי תאי קבלה, מסלולי הלימוד והחיות כלליות ללימודי התואר השלישי יתן למצוא באתר בית ספר

  קרייטמן ללימודים מתקדמים בכתובת 

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx  
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  לשון העבריתב לימודים לתואר שי
  )123-2 (סימן מחשב 

  

  מטרת הלימודים

 ללשוותבזיקה לתקופותיה ולמסורותיה עברית ה חקרב קדיםמעברית מתהבמחלקה ללשון לימודים ה

על מסורות הלשון הכתובה, על הלשון המדוברת, תבסס על הלשון מהמחקר  וללשוות מודריות.השמיות 

  .בלשיים ופילולוגייםומסתמך על כלים  לשוות היהודיםעל ו

 

  הלימודים משך

 . שתייםמשך הלימודים 

  בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת לצורך השלמת כתיבת עבודת 

  תקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. הגמר, בהתאם לדו"ח הה

מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים בהיקף 

ק"ז בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב  8של 

 כלשהו.

  ה חמישית לתואר בשוםתיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא תאושר ש  

  

  

  תיבי הלימוד

   עיויים בשי תיבים:המחלקה ללשון העברית מציעה לימודים 

 ללא עבודת גמר)( תיב כללי  .א

 עבודת גמר) עם( תיב מחקרי  .ב

  בשי התיבים מחלקה מציעה לימודים במגמה לעריכת לשון, הוסף על כך

  )שאים בוגרי תואר ראשון בלשון(לסטודטים  לימודי השלמה

  
  קורסי השלמה

  
  שה

  
  מספר קורס

  
  שם הקורס

  
  מס שעות

  123-1-1011  השלמה

123-1-2331  

  א' יקוד

  יקוד ב'

2  

2  

  123-1-2571  השלמה

123-1-2581  

  א' מבוא לדקדוק

  מבוא לדקדוק ב'

2  

2  

  2  א' יתוח תחבירי  123-1-1021  השלמה
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    2יתוח תחבירי ב'  123-1-2411

  2  תורת ההגה של לשון המקרא  123-1-1081  השלמה

  123-1-1141  השלמה

  

123-1-1111  

  תחביר העברית החדשה

  או

  תחביר לשון המקרא

2  

  

2  

  123-1-1131  השלמה

123-1-2261  

  א' תורת הצורות של לשון המקרא

  תורת הצורות של לשון המקרא ב'

2  

2  

  2  סמטיקה  123-1-1461  השלמה

  

  : כלליות הערות

של לשון  ה'תורת ההגורצוי גם את הקורס  ו'מבוא לדקדוק'יש להשלים את קורסי היסוד 'יקוד'  .1

  'תורת הצורות של לשון המקרא'. רסהמקרא' לפי הקו

תחביר העברית החדשה' או (' מתקדם תחבירהיסוד 'יתוח תחבירי' לפי קורס  סיש להשלים את קור .2

 'תחביר לשון המקרא').

 - וביתר הקורסים '80יקוד', 'מבוא לדקדוק', 'יתוח תחבירי' הוא ציון המעבר בשלושת המבואות:  .3

65. 

 ת פטור בתחילת השה.תיערך בחי 'מבוא לדקדוק' ו'יתוח תחבירי') 'יקוד',סי המבוא (רבשלושת קו .4

 הכה לבחיות הבגרות. ד לבחיות בדקדוק ובתחביר מספרי הללמו אפשר

 ילמדוי(שי קורסי השלמה)  והשאר, מותלפחות חמישה מקורסי ההשלמה בשת ההשל יש ללמוד  .5

 התואר השי. שלבשה הראשוה 

שי עד יתן ללמוד , באישור רכזת המגמה או האחראיות על התיב העיוי, השלמההלימודי  לצד .6

  א. "קורסי מ

עשויים לקבל ) תכגון: בלשובמחלקות אחרות ( דומיםקורסים בתואר הראשון שלמדו סטודטים  .7

  פטור מחלק מהקורסים. 

 .'ה -ו 'בימים דברוב המקרים , מרוכזים השי לימודי התוארימודי ההשלמה, כמו ל .8

ללא  בסמיר המחלקתי להשתתף חייביםכל הסטודטים, לרבות תלמידי השלמות,  -סמיר מחלקתי  .9

של שתיים  ק"ז בכל סמסטר לאורך 1-בועיים ומזכה במתקיים אחת לש. הסמיר צורך ברישום

  ק"ז).  4(סה"כ התואר השי 

  

   עיוי-התיב הכללי

. על הסטודטים ללמוד בלשון בהעמקת הידע ובהרחבת השכלתםמיועד לסטודטים המעוייים תיב זה 

. כמו כן, שתי עבודות סמיר ולכתוב קדומה שפה שמיתהמחלקתי, ללמוד סמיר להשתתף ב, בחירה קורסי

  השה השייה ללימודים., בתום עם סיום חובות השמיעה לתואר בבחית גמר בחןיעל הסטודטים לה

 מתחילים/(ברמת  ק"ז 4חייבים בלימוד שפה שמית קדומה בהיקף  הסטודטים - שפה שמית קדומה

ברמת מתקדמים  דיכולה להילמבלשון עברית ראשון השפה שלמדה ברמת מתחילים בתואר  .מתקדמים)

שפה שלא למדה בתואר הראשון במחלקה ללשון עברית יכולה להילמד בתואר שי ברמת  בתואר השי.

  מתחילים.
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 אחת היותר לכל יתן קורס כל. בחירה קורסי בגדר הם הקורסים כל - שפות) (פרט ללימודי קורסים

 יסודות: 'העריכה במגמת הבסיסיות הסדאות משתי באחת להשתתף רשאים הסטודטים.  לשתיים

מחלקות אחרות, וזאת עד מבלבד  ברמת תואר שיללמוד קורסים  אפשר '. בלשון ורמטיביות' או' העריכה

אלא  ,הקודות הדרשות לתואר. שיעורים אלו טעוים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתיתשליש מסך 

  . ללשון העברית מחלקההאם הם מופיעים במערכת השעות של 

  עבודות סמיר, בקורסי מ"א של המחלקה. שתילימודים יש לכתוב הבמהלך  - עבודות סמיר

  עיוי-הכלליתכית הלימודים בתיב 

 ק"ז קורסים  מספר קורס  שה

 4  שפה שמית קדומה   א'/ב'

  123-2-5121  א'

123-2-5131  

  א' -(שה ראשוה) סמיר מחלקתי

  ב' -(שה ראשוה) סמיר מחלקתי

1  

1  

  123-2-5481  ב'

123-2-5491  

  א' - (שה שיה) סמיר מחלקתי

  ב' - (שה שיה) סמיר מחלקתי

1  

1  

ב'-א' ו  32  קורסי בחירה  

 0  בחית גמר  - ב'

ק"ז 40  סה"כ לתואר  

  

 בחרים שה כל. בקורסים למדו שלא אקדמיים מאמרים עם עצמאית התמודדות בודקת -  גמר בחית

 למדיםה הושאים ושאר וחברה שפה, שמיות שפות, והחדשה העתיקה העברית בתחומי חשובים מאמרים

  . לתואר חובותיהם כל את שסיימו סטודטים גמרה לבחית לגשת רשאים. העיוית במגמה השי בתואר

   הרכב הציון הסופי לתואר

  80%  קורסים

  20%  בחית גמר

  

  עריכה לשוית מגמת - כלליהתיב ה

 קה מיומויות עריכהמובייעוץ לשוי. התכית  יכשירו את הסטודטים לעסוק בעריכת לשוןלימודים אלו 

. (מאמרים, עבודות גמר ועוד), עיתואיים (חדשות, פרסומות ועוד) וספרותיים עיוייםהוגעות לטקסטים 

מעוייים ללמוד במגמת ים לתואר השי, מועמדים הוסף לתאי הקבלה המשותפים לכלל המועמדב

ריאיון אישי ומבדק. בשוה מיתר  עשויים להתבקש לעבורעריכה ואים בוגרי תואר ראשון בלשון העברית 

תלמידי המגמה יכתבו רק עבודת סמיר אחת (באחד מהקורסים המוצעים לתואר  ,ואר השיתלמידי הת

י, אך לא בסדאות תוב עבודת עריכה בהיקף גדול באחתיידרשו לכ גם) וההשבמקום . המתקדמות מהסד

, עם םהשה השייה ללימודיבתום קדומה. הקורס בעברית  למודשפה שמית רשאים תלמידי המגמה ל

יתר הדרישות הן כמפורט לעיל לגבי  , יחויבו כל תלמידי המגמה בבחית גמר.חובות השמיעה לתוארסיום 

  .התיב הכללי העיוי
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ק"ז ויכללו הן לימודים תיאורטיים  22הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף של  קורסי החובה

  והן לימודים מעשיים. 

  

  עריכה לשוית מגמת - הכלליתכית הלימודים בתיב 

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  123-2-0069  א'

123-2-0079  

  העברית הורמטיבית א'

  'בהעברית הורמטיבית 

  80ציון עובר 

2  

2  

  123-2-0089  א'

123-2-0211  

  א' סדה ביסודות העריכה

  ב' סדה ביסודות העריכה

  80 עובר ציון

2  

2  

  123-2-0215  ב'

123-2-0225  

  א' טקסטים ספרותייםב כת וסוגיות של עריכהקריאה מודר

  ב' ספרותיים טקסטיםב העריכ של וסוגיות מודרכת קריאה

2  

2  

  2  סדה בעריכת טקסטים בעיתוות  123-2-0130  ב'

  123-2-0010  ב'
  

123-2-1010  

  א' עיוייםסדה בעריכת טקסטים 

  'ב עיויים טקסטים בעריכת סדה

2  

2  

  123-2-0020  ב'

123-2-0030  

  א' בעריכת תרגום סדה

  בעריכת תרגום ב' סדה

2  

2  

  123-2-5121  א'

123-2-5131  

  א' -)שה ראשוה( סמיר מחלקתי

  ב' -)שה ראשוה( סמיר מחלקתי

1  

1  

  123-2-5481  ב'

123-2-5491  

  א' - )שה שיה( סמיר מחלקתי

  ב' - )שה שיה( סמיר מחלקתי

1  

1  

  26  סה"כ קורסי חובה     

  14  קורסי בחירהסה"כ *    'ב-ו א'

  0  בחית גמר  -  ב'

ק"ז  40 סה"כ לתואר  

  

(ערבית אחרת בשפה שמית בעברית הקדומה או צריך להיות  ק"ז,  4, שערכו * אחד מקורסי הבחירה

סטודטים שאים בוגרי תואר ראשון בלשון למתקדמים, אכדית, פיקית ועוד).  למתקדמים, ארמית

ות סוגק"ז), " 4( 'טקסטים מן המקורות', היתן אחת לשתיים גם בקורסים האלה:העברית יחויבו 

סטודטים אלו בלבד רשאים ללמוד קורסי  .כחלק מקורסי הבחירה ק"ז) 2ומשלבים של העברית החדשה" (

לרבות  רא"; "תורת ההגה של העברית החדשה" ועוד).חובה מהתואר הראשון (למשל: "תחביר לשון המק

  ק"ז). 4ערבית למתחילים וארמית למתחילים) כחלק מקורסי החובה ( שפות שמיות ברמה בסיסית (
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 בבחית מחויבים) המחקרי ובתיב הכללי בתיב( לשוית לעריכה במגמה הסטודטים כל - גמר בחית

 לבחיה החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך הסטודטים של יכולתם את תבחן הבחיה. גמר

 בעריכת סדה", "בלשון ורמטיביות", "העריכה ביסודות סדה: "האלה הקורסים תוכי את יכלול

רשאים לגשת לבחית הגמר סטודטים שסיימו ". בעיתוות טקסטים בעריכת סדה"ו" עיויים טקסטים

  .כל חובות השמיעה בתואר אתו הללו הקורסים את

  

  עריכה לשוית -בתיב הכלליהרכב הציון הסופי לתואר 

  80%  קורסים

  20%  בחית גמר

 

  עיוי -מחקריהתיב ה

לסטודטים המעוייים להמשיך בלימודיהם לתואר השלישי. הלימודים בתיב  בעיקר מיועדתיב זה 

 90 בממוצע של המחקרי טעוים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית ומותים בסיום התואר הראשון

בושא מוסכם  בכתיבת עבודת הגמר את הסטודט הסכמה של אחד ממרצי המחלקה להחותבו לפחות

  מראש.

ללמוד שפת לכתוב שתי עבודות סמיר, בתיב המחקרי  יםהשמיעה לתואר על הסטודטחובות מ כחלק

שה . תיתכן דריולכתוב עבודת גמר )מחהההמלצת ל בהתאם זרמת מתקדמים (ללא ק"ב מחקר מודרית

ה ללמוד שפת מחקר מודרית שייה המחה אף רשאי לפטור מהחוב מחה.ההמלצת לקורסים וספים לפי 

   רך מחקרי לכך.אם אין צו

 מתחילים/(ברמת  ק"ז 4חייבים בלימוד שפה שמית קדומה בהיקף  הסטודטים - שפה שמית קדומה

יכולה  ערבית) בלשון עברית (למשל ברמת מתחילים בתואר הראשון כשפת חובה שפה שלמדה .מתקדמים)

 כשפת חובה בתואר הראשון במחלקה שפה שלא למדה בתואר השי. בלבד ברמת מתקדמים דלהילמ

  רמת מתחילים או מתקדמים.ללשון יכולה להילמד בתואר השי ב

 תוארעד שליש מסך הקודות במחלקות אחרות מבלבד  ברמת תואר שיללמוד קורסים  אפשר - קורסים

ערכת אלא אם הם מופיעים במ ,. שיעורים אלו טעוים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתיתקורסים) 3(

רשאים  הסטודטיםכל קורס יתן לכל היותר אחת לשתיים.  . ללשון העברית מחלקהההשעות של 

  להשתתף באחת משתי הסדאות הבסיסיות במגמת העריכה: 'יסודות העריכה' או 'ורמטיביות בלשון'. 

במהלך הלימודים, בקורסי מ"א של המחלקה.  סמירלכתוב שתי עבודות על הסטודטים  – עבודות סמיר

 במקרים חריגים יתן לכתוב את אחת העבודה בקורס ב"א במחלקה, באישור המחה.

  עיוי-מחקריתכית הלימודים בתיב ה

 ק"ז קורסים  מספר קורס  שה

 4  שפה שמית קדומה   א'/ב'

ב'-א' ו 42  קורסי בחירה    

  123-2-5121  א'

123-2-5131  

  א' -(שה ראשוה) מחלקתיסמיר 

  ב' -(שה ראשוה) סמיר מחלקתי

1  

1  
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  123-2-5481  ב'

123-2-5491  

  א' - (שה שיה) סמיר מחלקתי

  ב' - (שה שיה) סמיר מחלקתי

1  

1  

9991-2-123 ב'  

9992-2-123  

  ( סמסטר א') עבודת גמר

  ( סמסטר ב') עבודת גמר

4 

4 

ק"ז 40  סה"כ לתואר  

  

   לתואר הרכב הציון הסופי

  50%  קורסים

  50%  גמר עבודת

  

  עריכה לשויתל במגמה מחקריהתיב ה

ובייעוץ  בעריכת לשון ,(ראו לעיל בסעיף זה) במחקר לשוי לימודים אלו יכשירו את הסטודטים לעסוק

(מאמרים, עבודות גמר ועוד),  עיוייםקה מיומויות עריכה הוגעות לטקסטים מלשוי. התכית 

ר עיתואיים (חדשות, פרסומות ועוד) וספרותיים. וסף לתאי הקבלה המשותפים לכלל המועמדים לתוא

עשויים מעוייים ללמוד במגמת עריכה ואים בוגרי תואר ראשון בלשון העברית השי, מועמדים ה

תלמידי המגמה יכתבו רק עבודת  ,התואר השיריאיון אישי ומבדק. בשוה מיתר תלמידי להתבקש לעבור 

י, אך לא בסדר אחת (באחד מהקורסים המוצעים לתואר השוסף יידרשו לכתוב עבודת עריכה הסמיוב (

קורס  ללמודרשאים תלמידי המגמה  אחרת במקום שפה שמית. המתקדמות בהיקף גדול באחת הסדאות

, יחויבו כל תלמידי עם סיום חובות השמיעה לתואר, םהשה השייה ללימודיבתום קדומה. הבעברית 

  יתר הדרישות הן כמפורט לעיל לגבי תואר שי. המגמה בבחית גמר. 

הן "ז ויכללו הן לימודים תיאורטיים, ק 22הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף  קורסי החובה

  חקר ובהתאם להמלצת המחה.פי צורכי המ -תיתכן דרישה לקורסים וספים עללימודים מעשיים. 

  

  עריכה לשוית מגמת - ימחקרהתכית הלימודים בתיב 

  קורסי חובה:

ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  הש  

  123-2-0069  א'

123-2-0079  

  העברית הורמטיבית א'

  העברית הורמטיבית ב'

2  

2  

  123-2-0089  א'

123-2-0211  

  א' סדה ביסודות העריכה

  א' סדה ביסודות העריכה

2  

2  

  123-2-5121  א'

123-2-5131  

  א' -(שה ראשוה)  סמיר מחלקתי

  ב' -(שה ראשוה)  סמיר מחלקתי

1  

1  

  2  סדה בעריכת טקסטים בעיתוות  123-2-0130  'ב
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  123-2-0010  ב'
  

123-2-1010  

  א' עיוייםסדה בעריכת טקסטים 

  ב' עיויים טקסטים בעריכת סדה

2  

2  

  123-2-0020  ב'

123-2-0030  

  א' בעריכת תרגום סדה

  'בסדה בעריכת תרגום 

2  

2  

  123-2-5481  ב'

123-2-5491  

  א' -(שה שייה)  סמיר מחלקתי

  ב' -(שה שייה) סמיר מחלקתי

1  

1  

  22  סה"כ קורסי חובה     

ב'-ו א'   10  בחירה קורסי*סה"כ    

  123-2-9991 ב'

123-2-9992  

  ')א סמסטר(  עבודת גמר

  ')סמסטר ב(  גמרעבודת 

4  

4  

  0  בחית גמר   - ב'

 

לתואר סה"כ   

   

ק"ז  40  

  

לבוגרי תואר ראשון בלשון: אחד מקורסי הבחירה צריך להיות בעברית הקדימה או בשפה השמית  .1

 (ערבית למתקדמים, ארמית למתקדמים, אכדית, פייקית ועוד).

יבו ללמוד את הקורסים האלה: והם יחון בלשון אין קורסי בחירה לסטודטים שאים בוגרי תואר ראשו .2

יתן אחת לשתיים; "סוגות  - ק"ז) 4טקסטים מן המקורות (  ק"ז); 4עברית קדימה/ שפה שמית ( 

  ק"ז). 2ומשלבים" ( 

לכתוב עבודה מדעית עצמאית המושתתת על מקורות  סטודטיםבעבודה יתבטא כושר ה - עבודת גמר

שליטה מקפת ומעמיקה  ,ראשויים ומשיים. העבודה תשקף כושר יתוח וסיתזה, בקיאות בחומר הלשוי

  יכולת יסוח והתבטאות בהירה. בספרות המקצועית ו

בדרגת מרצה חבר סגל מן המיין  יםהסטודט ללימודים יבחרו או השי הסמסטר הראשון לפי תחילת

מראש עוד לפי  ושא לעבודה יגבשווביחד הם  ,בכתיבת עבודת הגמרם שייאות להחות מחלקהמהומעלה 

עד לאישור. הצעת מחקר  יםהסטודט ויגיש ללימודים . עד סיום השה הראשוהתחילת הסמסטר הראשון

לשיפוט. עבודת גמר  שולתואר ויגיחובות השמיעה  ים אתודטטהס מוישלי םתום השה השייה ללימודי

בהמלצת המחה וועדת המוסמכים של המחלקה ובאישור הפקולטה יתן להגיש את עבודת הגמר לשיפוט 

  עד תום השה השלישית ללימודים.

  

 בבחית מחויבים) המחקרי ובתיב הכללי בתיב( לשוית לעריכה במגמה הסטודטים כל - גמר בחית

 לבחיה החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך הסטודטים של יכולתם את תבחן הבחיה. גמר

 בעריכת סדה", "בלשון ורמטיביות", "העריכה ביסודות סדה: "האלה הקורסים תוכי את יכלול

רשאים לגשת לבחית הגמר סטודטים שסיימו ". בעיתוות טקסטים בעריכת סדה"ו" עיויים טקסטים

  .כל חובות השמיעה בתואר אתו הללו הקורסים את

  הרכב הציון הסופי לתואר 
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  50%  קורסים

  35%  עבודת גמר

  15%  בחית גמר

  

 

  warim@bgu.ac.il ,08-6472092  וורים: שמחה לפרטים וספים

   .הפקולטה אתרשי המצא בהלתואר  הכללי את תקון הלימודיםגם  לקרוא מומלץ
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 ) בלשון העבריתPh.Dלימודים לתואר שלישי (

 המסלול הרגיל לדוקטורט  

גוריון בגב או במוסד אקדמי - מיועד לסטודטים בעלי תואר "מוסמך" בלשון עברית באויברסיטת בן

מוכר אחר בארץ (או בתאים מסוימים בחו"ל) שלמדו בתיב המחקרי (לרבות כתיבת תזה) ושהשיגו ציון 

ומעלה. על המועמד לבחור ושא בחקר הלשון העברית ולמצוא מחה מבין בכירי המחלקה הקבועים  90של 

  שייאות להחותו בכתיבת עבודת המחקר (דוקטורט).

  

  המסלול המשולב לדוקטורט

לפחות בקורסים בשה הראשוה בלימודי  92מיועד (בתאים מסוימים) לסטודטים שהשיגו ממוצע של 

את הפרק  –באישור המחה וועדת ההוראה המחלקתית לתואר שי  –דטים אלו יכתבו התואר השי. סטו

הראשון לדוקטורט (לאחר השלמת חובות השמיעה בלימודי התואר השי). במבחן לקבלת תכית המחקר 

ון הסופית לדוקטורט ידוו חברי אותה ועדה גם בפרק הזה וייתו לו ציון פרד. ציון זה ייחשב במקום צי

בודת התזה לתואר השי. לאחר מתן ציון זה ואישור תכית עבודת המחקר לדוקטורט התלמיד יקבל הן לע

  את התואר השי הן את המעמד "מן המיין" בלימודי התואר השלישי.

  

  המסלול הישיר לדוקטורט

ת לפחות. לאחר השלמ 94מיועד לסטודטים בעלי תואר ראשון ("בוגר") שסיימו את לימודיהם בציון 

ק"ז לפי דרישות המסלול המחקרי) ימשיכו תלמידי המסלול הישיר במילוי החובות  32חובות השמיעה (

  לתואר השלישי ויסיימו את חובותיהם בהגשת עבודת מחקר.

לסטודטים הלומדים במסלול המשולב לדוקטורט או במסלול הישיר לדוקטורט יועק התואר השי אחרי 

שי תאשר סופית את תכית המחקר שלהם לדוקטורט בתום בחית שהוועדה בלימודי התואר השלי

המועמדות. המחלקה ממליצה על לימודים בשי המסלולים המיוחדים האלה ותעודד במיוחד את 

  התלמידים המצטרפים אליהם.
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  התיכון המזרח בלימודי שי לתואר לימודים

  )124-2(סימן מחשב 
  

  
  מטרת הלימודים

  
לתואר מוסמך בלימודי המזרח התיכון.  ורב תחומית המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה תכית מגוות 

, החברהמגמה זו מתבטאת בדגש על שילוב בין מתודות שמקורן במחקר ההיסטורי לבין כאלה שמוצאן במדעי 

תרבותיים וחברתיים בחקר המזרח היסטוריים, קורסים המדגישים היבטים ה בהיצע כןו הלשון והספרות

  .ותרבות ערבית, לצד קורסים המתמקדים בחקר שפה התיכון

וכללי  (עם תזה) הלימודים לתואר שי במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתהלים בשי תיבי לימוד: מחקרי

  (ללא תיזה).

  

  משך הלימודים 

 . שתיים בתואר שי משכים הלימודים

את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום  בהצלחה , על הסטודטים לסיים(ללא תזה) בתיב הכללי

  השה השייה. 

על הסטודטים להגיש הצעת מחקר עד תחילת השה השיה ללימודים. במקרה הצורך ועדת  בתיב המחקרי,

המוסמכים המחלקתית תאשר הארכה, אולם בכל מקרה לא תיתן הארכה מעבר לסוף סמסטר א' של השה 

טים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה על הסטוד השייה ללימודים.

    השייה ללימודים.

לצורך השלמת כתיבת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

יא הארכה לשה רביעית תאושר רק בסיבות מיוחדות, וה .עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר

  מותית בהשלמת קורסים של התיב הכללי.

  

  ואשכולות הקורסים תיבי הלימוד

במסגרת שי תיבי הלימוד עומדים לבחירת הסטודטים שי אשכולות של קורסים. אשכול אחד כולל קורסים 

העוסקים בהיסטוריה, חברה ותרבות במזרח התיכון ומעבר לו (להלן: המזה"ת) והאשכול השי כולל קורסים 

ורסים מאחד האשכולות העוסקים בשפה ותרבות ערבית (להלן: שו"ת ערבית). הסטודטים יכולים לבחור ק

בלבד, או לשלב בין שי האשכולות ולקחת קורסים משיהם. ההסבר להלן על התיב המחקרי והתיב הכללי 

  יתייחס לכל אחת משתי האפשרויות ה"ל. 

  

  התיב המחקרי

   ק"ז.  12בהיקף של ק"ז והגשת עבודת גמר  24 של התיב המחקרי כולל לימודים בהיקף

(באשכול  לתלמידי שי האשכולות: ק"ז 8 בהיקף של תיב זה כוללת שלושה קורסי חובהב כית הלימודיםת

כתיבת הצעת סדה ב ,ק"ז 4 - , "גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי"קורס מתודולוגיהמזה"ת: 

 16 - םמאחד האשכולות או משיה סמירוארבעה קורסי ק"ז,  2 -כתיבת עבודת גמרק"ז, סדה ב 2 -מחקר

כאמור  ).רפראט של בהיקף עבודה הוספים ובשיים סמיריון של בהיקף עבודה גשתו מהם בשיים(ק"ז 

השייה ללימודים, ובמקרה הצורך ועדת השה  עד תוםעל הסטודטים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט לעיל, 

 המחלקתית הקבלהועדת יקבעו ע"י , במידה ויידרשו, לתואר שי קורסי השלמהמוסמכים תאשר הארכה. 

   .המועמדיםהאקדמי של בהתאם לרקע 
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מומלץ ללמוד את בשו"ת ערבית מאשכול הקורסים  וב הסמירים שלהם *סטודטים שיבחרו את כל/ר

  "שפה, חברה, תרבות". הקורס 

  

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  124-2-0188  א'

124-2-0201  

  א'- סדה בכתיבת הצעת מחקר

  ב'- סדה בכתיבת הצעת מחקר

1  

1  

 א'

  
  א'

124-2-0251  

124-2-0261  

  א' – גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי

   ב' –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי 

2  

2  

  124-2-0198  ב'

124-2-0298  

  א' -בכתיבת עבודת גמר  דהס

  'ב -בכתיבת עבודת גמר  דהס

1  

1  

   8  סה"כ קורסי חובה  

   16  סמירים + רפארטים)2סמירים לבחירה מהאשכולות ( 4  

9991-2-124  ב'  
9992-2-124  

  (סמס' א)עבודת גמר 

  )ב' סמס(עבודת גמר 

6  

6  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  הכללי התיב

ו קורסי השלמה, במידה ויידרשו, יקבעובחית גמר.  קורסי חובה, קורסי בחירה, סמיריםהתיב הכללי כולל 

קורס ודים בתיב זה כוללת תכית הלימ. המועמדיםהמחלקתית בהתאם לרקע האקדמי של  הקבלהע"י ועדת 

דרי" "גישות ושיטות בחקר המזרח בתיכון המו קורס מתודולוגיבאשכול המזה"ת: ק"ז:  4חובה בהיקף של 

ושמוה קורסיסמיר בהיקף של  ,ולחילופין, באשכול שו"ת ערבית: קורס ליבה "שפה, חברה במזרח התיכון"

על  .ק"ז (בשלושה מהם תוגש עבודה בהיקף של סמיר ובחמישה הוספים עבודה בהיקף של רפראט)* 32

. ם חובות השמיעה לתוארגמר בתום השה השייה ללימודים, לאחר סיובבחית  בכתבהסטודטים להיבחן 

. הבחיה ללימוד עצמי בחית הגמר תכלול שי ושאים שיוקצו לסטודטים בצירוף ביביליוגרפיה מתאימה

 ציון עובר בבחיה תיבדק על ידי שי מרצים מהמחלקה, ושקלול הציוים של שיהם יהווה את ציון הבחיה.

  ד.יש לקבל ציון עובר בכל אחת מהשאלות בפר. 75היו 

  

* סטודטים שיבחרו את כל/רוב הסמירים שלהם מאשכול הקורסים במזה"ת ילמדו את קורס החובה 

המתודולוגי "גישות ושיטות" השייך לאשכול זה. סטודטים שיבחרו את כל/רוב הסמירים שלהם מאשכול 

באישור  –ות הקורסים בשו"ת ערבית ילמדו את קורס החובה "שפה, חברה, תרבות". אפשרויות שילוב אחר

  ועדת המוסמכים המחלקתית.
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  תכית הלימודים בתיב הכללי 

  

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  124-2-0251  א'
124-2-2061  

  או
  

124-2-0268  
  

  אשכול מזה"ת:
  א' - גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי
  ב' –גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרי 

  או
   שפה, חברה, תרבות במזרח התיכוןאשכול שו"ת ערבית: 

2  
2  

  
  או
4  

  32  רפארטים) 5סמירים +  3סמירים לבחירה מהאשכולות ( 8    ב' -א' ו

  0  בחית גמר    ב'

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

  80%  קורסים

  20%  בחית גמר

  

  

  mideast@bgu.ac.il, 5646145-08 אל דציג -בתלפרטים וספים: 

  

  שי המצא באתר הפקולטההתואר ה לשמומלץ לקרוא את שתון הלימודים 
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  לימודים לתואר שי בהיסטוריה של עם ישראל

  )125-2(סימן מחשב  

  

סטודטים שסיימו לימודים בתחומי הקבלה המחלקתית. יקבעו בהתאם להחלטת ועדת  - לימודי השלמה

לפחות, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף  80היסטוריה כללית, מקרא, מחשבת ישראל וספרות עברית בציון 

לפחות,  80סטודטים שסיימו את הלימודים בתחומי ידע אחרים במדעי הרוח והחברה בציון  ק"ז. 12-8של 

  לפחות. 80ק"ז. הציון הדרש בקורסי ההשלמה הוא  16-12יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של 

  

במידת הצורך ידרשו הסטודטים ללמוד קורס/י שפה זרה שייה בהתאם לושא התמחותם,  - שפה זרה

  קורסים אלה אים משתקללים במיין הקודות לתואר.  מלצת המחה ואישור יו"ר המ"אלה בהתאם

  

   משך הלימודים

 . שתייםמשך הלימודים 

  בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

כתיבת  לצורך השלמת שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

  התקדמות במחקר. עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח 

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו.  הכללי

  בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר. לא תאושר שה חמישית לתואר

  

  

  הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל מתהלים בשי תיבי לימוד: מחקרי וכללי. - תיבי הלימוד

  

  מחקריהתיב ה

תיב זה מיועד לסטודטים המעוייים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחום התמחותם. 

הסטודטים בתיב זה יכתבו עבודת גמר מדעית המושתתת על מקורות ראשויים ועל המחקר הקיים. 

  הלימודים בתיב זה מאפשרים המשך לימודים לתואר שלישי. 
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  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  

  

 :קורסי חובה

 ק"ז שם הקורס מספר הקורס שה

  126-2-0255 א'

126-2-0265 

  על רקע תקופתו א' בבליהתלמוד ה

  'בבבלי על רקע תקופתו התלמוד ה

  *קורס מהמחלקה למחשבת ישראל

2  

2 

  4  סה"כ קורסי חובה    א'

 28 קורסי בחירהסה"כ *  ב'-א' ו

  125-2-9991 ב'

125-2-9992 

  (סמסטר א') עבודת גמר

 (סמסטר ב') עבודת גמר

4  

4 

ק"ז 40 סה"כ לתואר  

  

ק"ז ברמת תואר שי  ממחלקות אחרות,  *12יתן ללמוד באישור ועדת ההוראה קורסים בהיקף של עד 

בקורס  קורסי הבחירהמ אחדובתאי שיש להם תרומה משמעותית לתחום ההתמחות. כמו כן, יתן להמיר 

שתי בוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים, חובה לכתוב ק"ז).  4"קריאה מודרכת" (

  עבודות סמיר.

  

  עבודת גמר

ובאישור הוועדה המחלקתית  עד תום שת הלימודים הראשוה מאושרת הצעת מחקרו קביעת מחה

   המחקרי מותה בכך.. המשך הלימודים בתיב 3-עד תום הסמסטר הוהפקולטית 

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר
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  כלליהתיב ה

יב הכללי ילמדו הסטודטים תיב זה מיועד לסטודטים המעוייים בהעמקת ידע ובהרחבת ההשכלה, בת

בתיב הכללי בוסף, הסטודטים . מתוך תכית לימודי המוסמךקורסי חובה, קורסי בחירה וסמירים 

  . ובות השמיעהום חבתום השה השייה בלימודים, לאחר סיבבחית גמר  חייבם להיבחן

  

  תכית הלימודים בתיב הכללי

  

 :קורסי חובה

 ק"ז שם הקורס מספר הקורס שה

  126-2-0255 א'

126-2-0265 

  על רקע תקופתו א' תלמוד בבלי

  'בתלמוד בבלי על רקע תקופתו 

  למחשבת ישראל*קורס מהמחלקה 

2  

2 

  4  סה"כ קורסי חובה    א'

 36 קורסי בחירהסה"כ *  ב'-א' ו

 0 בחית גמר  - ב'

  

 סה"כ לתואר
ק"ז 40  

  

קרבה  ק"ז ברמת תואר שי גם ממחלקות אחרות, בתאי שיש להם 12יתן ללמוד קורסים בהיקף של *

בוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד . לתחום ההתמחות (מותה באישור ועדת ההוראה)

  עבודות סמיר.שתי מהקורסים, חובה לכתוב 

  סיורים. 2-**במהלך התואר יחויבו הסטודטים ב

  

  גמרבחית 

הגמר תורכב על ידי חברי סגל המחלקה בהחיית ועדת ההוראה. ההשתתפות בבחיה בתיאום  בחית

להיוועץ עם יו"ר ועדת ההוראה לגבי החומר  על הסטודט/ים חלקה.  לפי הבחיהובאישור מזכירות המ

  . מתקיימת לאחר סיום חובות השמיעה בתוארהדרש לבחיה. בחיה זו היא בחיה בכתב ה

הבחיה תתקיים בשי מועדים בלבד, אחד בתום סמסטר א' והשי בתום סמסטר ב', על פי לוח הבחיות 

  .75 -בר בבחיה היושיפורסם על ידי מדור בחיות. ציון עו

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

 75% קורסים

 25% בחית גמר

  

  

  yunik@bgu.ac.il , 6461101-08גב' עליזה יויק  לפרטים וספים:

  

  פקולטהההלימודים לתואר שי המצא באתר לקרוא את תקון  מומלץ
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  )Ph. Dלימודים לתואר שלישי (

  

מודים לדוקטורט, בהתאם לתקון הכללי של וכית ליעה תצימ של עם ישראל המחלקה להיסטוריה

  שלושה מסלולים: מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר.לימודים אלה מתקיימים בהאויברסיטה. 

  

  המסלול הרגיל

  

ממוצע ציוי אשר , עם ישראלסטוריה של יועמדות בעלי תואר שי מחקרי בהמלמסלול זה יכולים להגיש 

לפחות. על המועמד לבוא  90 עבודת הגמר הואוציון  ,לפחות 85 לימודי התואר השי הואהקורסים שלהם ב

רשאים להגיש את מועמדותם ללימודים במסלול זה גם בעלי בדברים עם מורי החוג באשר למחה המיועד. 

 ,מדעי היהדות או היסטוריה כלליתכגון  ,שראלבתחומים הקרובים להיסטוריה של עם יתואר שי מחקרי 

י על בסיס אישי על ידי ועדת תלמיד יבחןת זו מועמדות .בלימודי תרבות או פילוסופיה בעלי תואר שיוכן 

בעלי תואר שי מחקרי בתחומים שאים היסטוריים יחויבו בלימודי השלמה בהתאם מחקר של המחלקה. ה

  להחלטת ועדת הדוקטורט של המחלקה.

  המסלול המשולב

 של עם ישראלהיסטוריה במחקרי בתיב הלמסלול זה יכולים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שי 

שסיימו את חובות השמיעה של התואר השי והחלו לכתוב את עבודת הגמר. על המועמד לבוא בדברים עם 

עדת המוסמכים של וו, מורי החוג באשר למחה המיועד. המעבר למסלול זה מותה באישור המחה

  .הוועדה לתלמידי מחקרהמחלקה ו

  

  המסלול הישיר

  של עם ישראליכולים להגיש מועמדותם תלמידים מצטייים בעלי תואר בוגר בהיסטוריה  זהלמסלול 

  לפחות. על המועמד לבוא בדברים עם מורי החוג באשר למחה המיועד. 90בציון של את לימודיהם שסיימו 

  

ק"ז  4, מהם ק"ז 8בהיקף כולל של לפחות  קורסים למודכל המסלולים חייבים לדי הדוקטורט ביתלמ

של ולכתוב עבודת דוקטורט בהחיית אחד ממורי המחלקה להיסטוריה  במסגרת קורס מתודולוגי (חובה),

הצעת  אתה של התלמיד ייקבעו על ידי מחה העבודה ועל ידי הועדה הבוחת ע. חובות השמיעם ישראל

  .הדוקטורט

   

  תקון אקדמי

  http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsecלתקון האקדמי יתן להיכס לאתר: 

  

  רכזת לעייי סטודטים

  הגב' עליזה יויק 

  08-6461121,  08-6461101  טלפוים:

  yunik@bgu.ac.il  :דוא"ל
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  מחשבת ישראלב לימודים לתואר שי

  )126-2 (סימן מחשב 
  

  :הלימודים תחומי

  המחלקה למחשבת ישראל מציעה לימודים לתואר שי בארבעה מדורים:

זרמים רוחיים בימי בית שי, מחשבת ההלכה והאגדה בספרות התלמודית והמדרשית,  - אגדה והלכהא. 

  מחשבת ההלכה בספרות הרבית לדורותיה, סידור התפילה, תולדות ההלכה ועוד.

הבייים, -סעדיה גאון ועד שלהי ימי רבהמחשבה היהודית מימי  - פילוסופיה יהודית בימי הביייםב. 

פרשות פילוסופית למקרא, ספרות  ;מורה בוכים לרמב"ם יהודה הלוי, וספרלר' ספר הכוזרי  למשל:

  וצרי ועוד.- הפולמוס היהודי

ספר יצירה והספרות המיסטית הקדומה, תורת הסוד של חסידי אשכז, ספר הזוהר וקבלת  - קבלהג. 

  האר"י, שבתאות, ספרות הקבלה במזרח ובמערב, החסידות, מיסטיקה עכשווית ועוד.

המחשבה היהודית מתקופת העת החדשה המוקדמת, מברוך שפיוזה  -  מחשבה יהודית בעת החדשהד. 

מדלסון וההשכלה ועד היום; המחשבה הלאומית והציוית, המחשבה הדתית המודרית לזרמיה,  משהו

  המחשבה החילוית ועוד.

  

   משך הלימודים

 ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייהבתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה 

 . ללימודים

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת שלישית פת ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וס

  גמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר.עבודת ה

של מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב  התיב הכללי

  כלשהו. 

  תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא 

 

  

  :תיבי הלימוד

   תיבי לימוד:הלימודים לתואר שי במחשבת ישראל מתהלים בשי 

  . תיב מחקרי1 

 . תיב כללי2
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  התיב המחקרי

זה  תיבהידע בתחום התמחותם. לימוד במיועד לסטודטים המעוייים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת 

המעבר לתיב המחקרי בהתאם להישגי הסטודטים ולאישור ועדת  מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.

  המוסמכים המחלקתית והפקולטית. 

ו/או  הסטודטים בהתאם לתחום התמחות תואר) תידרשהקודות בשפה זרה שייה (מעבר למכסת 

  ת המחה. המלצל ובהתאםהמחקר 

  

  עבודת גמר

אשר חתומה על ידי המחה  הצעה פורמאלית של תוכית עבודת גמרלהגיש על הסטודטים בתיב המחקרי 

מטרתה להוכיח את ידי ועדת המוסמכים של המחלקה במהלך השה הראשוה ללימודים.  תאושר על

 הקיים.לכתוב עבודה מדעית המושתתת על מקורות ראשויים ועל המחקר  יםשל הסטודט םיכולותיה

בהתאם להתקדמות תום השה השייה ללימודים. בלשיפוט  עמודים) תוגש 80עבודת הגמר (בהיקף של 

תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השה וועדת מוסמכים מחלקתית במחקר והמלצת מחה 

  .השלישית ללימודים

  

  סמירעבודות 

המחקרי לכתוב  תיבסטודטים בהחייבים  ,בוסף לחובות שייקבעו על ידי המרצים בכל אחד מהקורסים

עבודות סמיר יכולות להיכתב רק במסגרת  (אחת בכל קורס). שי קורסיםעבודות סמיר במסגרת  שתי

  קורסי המ"א. של המחלקה למחשבת ישראל.

  

  קורסי בחירה

תואר שי ממחלקות אחרות בתאי שהם קשורים לתחום  ברמת ק"ז) 8( עד שי קורסים למודיתן ל

קריאה מודרכת  קורסיללמוד גם . יתן ועדת המוסמכים המחלקתית)באישור ( יםההתמחות של הסטודט

  .ק"ז) 4( יםמרצים שוים בושאים הקשורים לתחום ההתמחות של הסטודטשי בהחיית 

  

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

 ק"ז  קורסים  שה

ב'-א' ו  מדורים לפחות 3-(שתיים) מקורסי בחירה  7* 

  
28  

9991-2-126  ב'  
9992-2-126  

(סמס' א')עבודת גמר   
(סמס' ב')עבודת גמר   

6  
6  

  

  ק"ז 40    סה"כ לתואר

  .הקורסים משתים מידיי שה*

 תחילת השה השייהואישור הצעת מחקר עד  אישור החייההמחקרי תלוי ב תיבהמעבר לשה שייה ב

  .הכללי תיבל יועברוסטודטים שלא יעמדו בדרישות אלה  ללימודים.

  

  

  הרכב הציון הסופי לתואר בתיב המחקרי
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  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  התיב הכללי

  היהדות. מיועדים לסטודטים המעוייים להרחיב את השכלתם בתחום מדעי הכללי לימודים בתיבה  

  

  תכית הלימודים בתיב הכללי

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  126-2-6191  א'

126-2-6201  

  א'- *מחשבת היהדות לדורותיה

  ב' -מחשבת היהדות לדורותיה

2  

2  

  126-2-0155  א'

126-2-0185  

  א' - תלמוד בבלי למתחילים*

  ב' - תלמוד בבלי למתחילים   

2  

2  

  2  ישראל במחשבת מחקר מיומויות**  126-1-3501   'א

   2-10  סה"כ קורסי חובה    

ב'-א' ו   סה"כ קורסי בחירה 

  (מהם שי סמירים***)

30-38  

  0  בחית גמר ב'

  ק"ז 40   סה"כ לתואר

  

  *קורסי חובה לסטודטים שאין להם רקע אקדמי קודם במחשבת ישראל.

  ** קורס חובה לכל תלמידי התיב הכללי.

שי מדורים שוים (אחת בכל במסגרת שתי עבודות סמיר לכתוב  הסטודטים בתיב הכללי חייבים כל***

  מדור). עבודות סמיר יכתבו אך ורק במסגרת קורסי המ.א. של המחלקה למחשבת ישראל.

  

  

  בחית גמר

לאחר סיום חובות  השייה השה בתום מועד הבחיה יקבע .בכתבבחיה היא  תיב הכלליבחית הגמר ב

 . מועד הבחיה יעשה בתאוםשתתפרסם מראש תביבליוגרפי היה בחיה. הבחיה לפחות 75בציון  השמיעה

   לפחות. 75מזכירות המחלקה. ציון עובר בבחית הגמר היו  ובאישור
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  בתיב הכללי  הרכב הציון הסופי לתואר

  80%  קורסים

  20%  בחית גמר

  

  

  לפרטים וספים: 

 hannash@bgu.ac.il, 08-6472532 חה שטייברג גב'

  .הפקולטה אתרלקרוא את תקון הלימודים לתואר שי המצא במומלץ 
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 ) במחשבת ישראלPh.Dלימודים לתואר שלישי (

 

  המחלקה למחשבת ישראל מקיימת תוכית לימודים לדוקטורט בהתאם לתקון הכללי של האויברסיטה.

  בשלושה מסלולים: מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר. יתן ללמוד לקראת דוקטורט

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שי מחקרי במחשבת ישראל, או בספרות חז"ל שממוצע  למסלול הרגיל

לפחות. על המועמד למצוא מחה.  85לפחות וממוצע התיזה שלהם הוא  85מ.א.  -ציוי הקורסים שלהם ב

ידרשו בהשלמות בתחומים אלה. תלמידי מ.א. מחקרי בתחומים קרובים למחשבת מועמדים בעלי רקע חסר י

  ידי ועדת מוסמכים.-ישראל רשאים להגיש מועמדותם והיא תישקל על בסיס אישי על

לאחר שהתקבל לדוקטורט במחלקה למחשבת ישראל על סמך  –בעל מ.א. מחקרי לא במחשבת ישראל 

  מ.א. -ב.א. או ל -רס השלמה מכל מדור שלא למד במהלך לימודיו למ.א. יצטרך לעשות קו-הישגיו בלימודי ה

יכולים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שי מחקרי במחשבת ישראל, שסיימו את  למסלול המשולב

חובות השמיעה של תואר שי והחלו לכתוב את עבודת הגמר. המעבר למסלול זה מותה באישור המחה 

  וועדת המוסמכים של המחלקה.

לפי  לפחות 59יכולים להגיש מועמדות מצטייים בעלי תואר בוגר במחשבת ישראל בציון  למסלול הישיר

  . המתקבלים ילמדו ישירות לתואר שלישי.שיקול ועדת הוראה

  ק"ז) ולהכין עבודת דוקטורט בהחיית מחה מהמחלקה 6-10כל תלמיד חייב לשמוע לפחות שי קורסים (

  חובות התלמידים יקבעו על ידי המחה וועדת הבדיקה של הצעת המחקר. למחשבת ישראל ובפיקוחו.

  

  שפות

  לימוד שפות יהיה בהתאם להחלטת המחה.

  

  קבלת תלמידים בעלי מ.א. כללי

  תלמיד בעל מ.א.כללי המעויין בלימודי דוקטורט במחלקה יתקבל כתלמיד במעמד משתלם. קבלת תלמיד

  מהווה התחייבות לקבלה לדוקטורט. איו כמשתלם

  תאי קבלה והשלמות:

  - תלמידים בעלי מ.א. כללי  במחשבת ישראל

  לפחות ומציאת מחה פוטציאלי. 89תאי קבלה: ציון מ.א. ממוצע 

  .קורסים מחקריים 3עבודה שוות ערך לתזה ובוסף השלמות: 

  - בעלי מ.א. כללי שאיו במחשבת ישראל

  לפחות ומציאת מחה פוטציאלי. 89ממוצע  תאי קבלה: ציון מ.א.

  השלמות:

 :תלמידים בעלי מ.א. בתלמוד או תורה שבעל פה  

  זה.א) עבודה שוות ערך לת 

 . קורסים מחקריים 3ב)  

  מ.א.-ב.א. או ל- ג) קורס השלמה מכל מדור שלא למד במהלך לימודיו ל 

 ו במחשבת ישראל יצטרכו לעשות - תלמידים שרוב המ.א. מחקרי במחשבת ישראל.מ.א. שלהם אי   
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   היסטוריה כלליתב לימודים לתואר שי

  )127-2 (סימן מחשב

  

  מטרת הלימודים

במחלקה להיסטוריה כללית מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה בעידן לתואר שי הלימודים 

הקלאסי, בימי הבייים ובעת החדשה ובקשרים של תרבויות אלה עם אזורים אחרים בעולם. מטרת 

יתוח וחקר תופעות ותהליכים ידע רחב וכלים להבה, יתוח ומחקר.  לסטודטים הלימודים היא להקות

המחלקה מעודדת גישה בין תחומית ושיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בפקולטה למדעי היסטוריים. 

החברה והרוח. תוכית הלימודים מתאימה לאלה העוסקים או מעוייים לעסוק בהיסטוריה אירופית או 

  קים. בתחומים משי

  

   משך הלימודים

  . שתייםמשך הלימודים היו 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

  דו"ח ההתקדמות במחקר.גמר, בהתאם לעבודת ה

יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים  סטודטים שלא

בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר  של התיב הכללי

  בתיב כלשהו. 

 הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות 

  

  תיבי הלימוד

סטודטים הבוחרים בתיב  הלימודים בהיסטוריה כללית מתהלים בשי תיבי לימוד: מחקרי וכללי.

המחקרי יכתבו עבודת גמר (תאי מקדים ללימודים לתואר שלישי). סטודטים הבוחרים בתיב הכללי 

  ייבחו בבחית גמר (ללא עבודת גמר).

  

  המחקריתיב ה

התיב המחקרי מיועד לסטודטים המעוייים בפיתוח יכולת מחקרית וחיוי עבור אלה השוקלים המשך 

לפחות באגלית  65ון לפחות וצי 85מותית בממוצע  לתואר שלישי. הקבלה לתיב המחקרי לימודים

  ועדת מוסמכים מחלקתית ופקולטית. טעוה אישורמתקדמים ב' ו

מטרתה של עבודת הגמר להוכיח יכולת כתיבת עבודה מדעית המושתתת על יתוח מקורות ראשויים 

תום הסמסטר הראשון ללימודים. עבודת הגמר תכתב  ושליטה במחקר הקיים. קביעת מחה תעשה עד

בהחיית מרצה מן המיין מהמחלקה להיסטוריה כללית. במקרים שידרשו זאת יתן לצרף מחה וסף 

  בדרגת מרצה מן המיין מהמחלקה או מחוצה לה (ממוסד אקדמי מוכר אחר).



 

299 

 

 

ת המוסמכים המחלקתית עד תום הצעת מחקר מודפסת מאושרת וחתומה על ידי המחה תועבר לאישור ועד

השה הראשוה ללימודים. הארכה שלא תעלה על סמסטר אחד תיתן באישור חריג של ועדות המוסמכים 

עמודים ותפרט את הושא, חשיבותו, מצב המחקר, תכית  10המחלקתית. ההצעה תהיה בהיקף של עד 

  המחקר וביבליוגרפיה עיקרית.

  

תוגש לשיפוט בתום השה השייה ללימודים. הארכה שלא תעלה על שה  עמודים, 80עבודת גמר בהיקף עד 

ועדת המוסמכים המחלקתית ובהתאם לדו"ח התקדמות במחקר שיוגש עם אחת תיתן באישור חריג של 

  הבקשה להארכה.

  

   תכית הלימודים בתיב המחקרי

 ק"ז שם הקורס מספר הקורס שה

ב'-א' ו  24 קורסי בחירה*  

ב'-א' ו   0  **סמיר מחלקתי   

  127-2-9991 ב'

127-2-9992 

  (סמסטר א') עבודת גמר

 (סמסטר ב') עבודת גמר

6  

6 

ק"ז 36 סה"כ לתואר  

  באישור ועדת המוסמכים המחלקתית רשאים הסטודטים בתיב המחקרי ללמוד: *

  ק"ז בהחיית חבר סגל מהמחלקה להיסטוריה כללית; 4קריאה מודרכת בהיקף קורס  -

ק"ז  4ק''ז של קורס/ים ברמת תואר שי ממחלקות אחרות. במקרים דירים תיתן אפשרות ללמוד  4עד  -

  וספות מחוץ למחלקה, באישור ועדת המוסמכים המחלקתית;

  ק''ז לכל היותר של קורס/ים ברמת תואר ראשון (מהמחלקה או ממחלקות אחרות). 4עד  -

 ו שלדה ואופייה יקבע על פי שיקול דעתתכתב עבודה סמיר. היקפה של עבו א"בכל סמיר מ -

  המרצה.

את עבודת יציגו כמו כן, הסטודטים בוכחות בסמיר המחלקתי הסטודטים בתיב המחקרי חייבים  **

ם ליצור קשר ע יםריות הסטודט. באחלשיפוט העבודהכתאי להגשת  בסמיר המחלקתישכתבו הגמר 

  קתי כדי לתאם מועד להצגת העבודה.הסמיר המחלמארגן 

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר
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    כית הלימודים בתיב הכללית

 ק"ז שם הקורס שה

ב'-א' ו  36 קורסי בחירה * 

ב'-א' ו   0  סמיר מחלקתי 

 0 בחית גמר ב'

ק"ז 36 סה"כ לתואר  

  

  המחלקתית רשאים הסטודטים ללמוד:באישור ועדת המוסמכים *

  חרות.ברמת תואר שי ממחלקות ארלווטיים ק''ז של קורס/ים  8עד  -

  ברמת תואר ראשון (מהמחלקה או ממחלקות אחרות). רלווטיים ק''ז לכל היותר של קורס/ים  8עד  -

  המרצה.  ו שלשיקול דעתא תכתב עבודה סמיר. היקפה של עבודה ואופייה יקבע על פי "בכל סמיר מ -

תאי להרשמה כ הסטודטים בתיב הכללי חייבים בוכחות בסמיר המחלקתי בתיאום עם מארגן הסמיר

  לבחית גמר.

  

  בחית גמר

על הסטודטים הלומדים בתיב הכללי להיבחן בבחית גמר בכתב עם סיום חובות השמיעה לתואר. על 

 השתתפות חודשים מראש. אישור 3ממרצי המחלקה לפחות  הסטודטים לתאם את מועד הבחיה עם אחד

עמודים  400מועד הבחיה ירשם במזכירות המחלקה. שאלון הבחיה יתבסס על חומר קריאה בהיקף של עד ו

  .75בשפה האגלית. ציון עובר בבחית הגמר הוא 

   הרכב הציון הסופי לתואר

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר

  

   לפרטים וספים: 

  leahf@bgu.ac.il, 6479018-08לאה פוגל: גב' 
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  לימודים קלאסייםאויברסיטאית ל- תכית ביןב תואר שי בהיסטוריה כללית

אילן, אויברסיטת חיפה -בשיתוף עם אויברסיטת בר אויברסיטאית ללימודים קלאסיים-התכית הבין

 מערך קורסים רחב ומגוון ביותר לתלמידי תואר שי בלימודים קלאסיים.אביב מציעה -תל ואויברסיטת

התכית מיועדת לתלמידים המעוייים להעמיק את לימודיהם בתחומי הלימוד של העולם הקלאסי 

לתקופותיו, על היבטיו השוים, כולל קורס שתי בהיסטוריה ובשיטות המחקר המקובלות בלימודים 

   קלאסיים.

  

  תכית הלימודים

 קורסים ללמוד הסטודטים קודות זכות. על 36הלימודים מתקיימים בתיב מחקרי בלבד בהיקף של 

  .ז"ק 12 של בהיקף גמר עבודת ולכתוב ז"ק 24בהיקף של 

של  ת התוכית ובהתאם לתחום המחקרועל ידי יועצ הרכב הקורסים לסטודטים המשתתפים בתוכית ייקבע

  . יםהסטודט

הלימודים מתמקדים בשפות הקלאסיות, יווית ורומית, וכן בתרבות הקלאסית, על עפיה השוים: 

 פילוסופיה ורטוריקה, היסטוריה והיסטוריוגרפיה, ספרות ומיתולוגיה, חוק ומוסר, כלכלה וחברה, דת

   ורומא. והאמות של יוון ופולחן

הטקסטים העתיקים למדים הן בשפת המקור והן בתרגומם לעברית. הקורסים עוסקים במגוון תחומי 

היסטוריה אגאית ועד לעליית האסלאם. הם מעודדים חשיבה - התרבות היווית והרומית, החל בפרה

  ביקורתית אצל התלמידים ומפתחים את יכולת היתוח ואת כישורי ההבעה שלהם, בעל פה ובכתב. 

חלק מהקורסים יתים  רסים יתים במסגרת האויברסיטאות השוות הלוקחות חלק בתוכית.הקו

  באמצעות הוראה מקוות.

  בוסף, בכל שה בסמסטר הקיץ תקיים התכית קורס מרוכז ביווית עתיקה או בלטיית, לסירוגין. 

 :ללמוד בתוכית הסטודטים התוכית רשאים תץ/יוע באישור

  חבר סגל המשתתף בתוכית בהחיית )ז"ק 4(מודרכת  קריאה קורס - 

 ראשון תואר ברמת ז''ק 4עד קורס בחירה בהיקף של  - 

   שתיים - משך הלימודים

  בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

  קדמות במחקר.דו"ח ההתעבודת הגמר, בהתאם ל

מהתיב  קורסיםיחויבו ללמוד  ,תום השה השלישית ללימודיהםבמי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר 

  כלשהו.  תיבעל מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר ב הרביעית והאחרוה לתואר הבש הכללי

 .הפסקת לימודים ללא סיום התואר , ומשמעות הדבר הואתיבלא תאושר שה חמישית לתואר בשום 

  

  

 הקיים במחקר ושליטה מקורות יתוח על המושתתת מדעית עבודה כתיבת יכולת להוכיח מטרתה - גמר עבודת

המיין מהמחלקה להיסטוריה כללית. במקרים שידרשו זאת יתן לצרף  מן מרצה בהחיית הגמר תכתב עבודת

גוריון או -המיין מאחד המחלקות המשתתפות בתוכית באויברסיטת בן מן מרצה מחה וסף בדרגת

  מאויברסיטה אחרת המשתתפת בתוכית. 
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הראשוה  השה תום עד המחלקתית המוסמכים ועדת לאישור להגיש יש המחה ידי על מאושרת מחקר הצעת

המחלקתית  המוסמכים ועדת של חריג ובאישור )לעיל כמפורט התואר מקורסי מחצית סיום (לאחר ללימודים

 ,חשיבותו הושא, את ותפרט עמודים 10עד  של בהיקף תהיה ההצעה ללימודים. 3-ה הסמסטר מתום יאוחר לא

 .עיקרית וביבליוגרפיה המחקר תכית ,המחקר מצב

 מוסמכים ועדת באישור .ללימודים השייה השה בתום לשיפוט תוגש, עמודים 80 עד של בהיקף ,הגמר עבודת

 ח"לדו בהתאם, ללימודים השלישית השה תום עד לשיפוט גמר עבודת הגשת תאושר ופקולטית מחלקתית

  .להארכה הבקשה עם שיוגש במחקר ההתקדמות

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  לפרטים וספים יתן לפות אל

  classics@tauex.tau.ac.il ,03-6409779 ת התכיתרכזאוה כהן, 

  

  פרופ' יוליה אוסטיובהאל לתיאום פגישת ייעוץ לפי ההרשמה יתן לפות ישירות במייל 

  yulia@bgu.ac.il  גוריון בגב-אויברסיטת בן

  

  הפקולטה אתרלקרוא את תקון הלימודים לתואר שי המצא ב מומלץ
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   פילוסופיהב לימודים לתואר שי

  )131-2 (סימן מחשב

  מטרת הלימודים

 תן הדרכה אישית עלתי בתיב המחקרי סטודטיםל. לימוד קטות ם מבוססת על קבוצותתכית הלימודי

  .יםמעקב קבוע אחר התקדמות הסטודט ועדת ההוראה תהלהמחלקה . רצי ידי אחד ממ

  

   משך הלימודים

  . שתייםמשך הלימודים 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת לצורך השלמת כתיבת עבודת 

  הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. 

מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים בהיקף 

אחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב ק"ז בשה הרביעית וה 8של 

  כלשהו. 

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  

  תיבי הלימוד

  הלימודים מתקיימים בשי תיבי לימוד: 

 גיבוש, בפילוסופיה ידע של והעמקה הרחבהוועד לזה) כתיבת עבודת גמר (תהכולל  ב מחקריתי  .א

 מודרכת במסגרת עצמאית וכתיבה במחקר התסות, יותר ומורכבות בוגרות פילוסופיות תובות

 .דוקטורט לימודי לקראת והכה

  ללא כתיבת עבודת גמרכללי  תיב  .ב

  

חלקי רקע בעלי כל רקע או להשתלב במחלקה ואין בידם  המבקשים סטודטים - לימודי השלמה

שלמה הקורסי האת  יש ללמודבשה זו . (לימודים לקראת תואר שי) מותלשת השל תקבלוי ,בפילוסופיה

א ולא המ"לכל תלמיד השלמות יערך ייעוץ אישי עם יו"ר לפחות.  85של  ממוצעציון ולסיימם בהמפורטים 

  .)קבע כחודש לפי פתיחת שת הלימודיםיעוץ ייתן לערער על החלטתו (ה

 תכית ההשלמה

 
 חובה ללמוד את כל קורסי המבוא הבאים:

1031-1-131  
1421-1-131  

  מבוא לפילוסופיה יווית א'*
   מבוא לפילוסופיה יווית ב' 

 
ק"ז 4  

 

1021-1-131 מבוא ללוגיקה תחשיב פסוקים  *   
 

ק"ז  2  

1061-1-131  
1071-1-131  

רציוליסטים - חדשה לפילוסופיה מבוא*  
אמפריציסטים - חדשה לפילוסופיה מבוא  

 
ק"ז 4  

 

 

 חובה לבחור שיים מתוך קורסי המבוא של שה ב': 
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 (היצע המבואות עשוי להשתות משה לשה)

1111-1-131 ק"ז 3 מבוא לפילוסופיה של הלשון   

2141-1-131 ק"ז 3 מבוא לאסתטיקה   

1081-1-131 ק"ז 3 מבוא לפילוסופיה מדיית   

4041-1-131 ק"ז 3 מבוא לתורת ההכרה   

  מתוך הקורסים הבאים: אחדחובה לבחור 

0201-1-131  

 

1181-1-131  

19-המאה ה - מבוא לפילוסופיה קוטיטלית  

 או 

 מבוא לפילוסופיה קוטיטלית עכשווית

ק"ז 3  

 

ק"ז 3  

1411-1-131 ק"ז 2 מבוא ללוגיקה תחשיב פרדיקטים *   

  
 אך היא מומלצת מאוד! חובהההשתתפות בתרגילים איה *

  

  

  תכית הלימודים 

  

  מחקריהתיב ה

אשר   םסטודטיהקבלה לתיב המחקרי מותית באישור ועדת המוסמכים המחלקתית. לתיב זה יתקבלו 

עבודתם במהלך השה הראשוה ללימודי התואר השי מעידה על יכולת מחקר גבוהה, אשר יסחו רעיון 

  למחקר, ומצאו מחה מתאים.

ק"ז לפחות תהייה במסגרת   )16ק"ז 28ם להשתתף בשיעורים וסמירים בהיקף של סטודטיעל ה

  .)ק"ז 8 בהיקף(עבודת גמר לכתוב ו סמיר שתי עבודותבמסגרתם לכתוב   ,)המחלקה

 הסטודטים. מחלקות אחרותבק"ז ברמת תואר שי  12ללמוד  סטודטיםבאישור ועדת הוראה יוכלו ה

 8בתיב המחקרי רשאים להשתתף בסמירים ובשעורים מלימודי התואר הראשון של המחלקה בהיקף של 

  .( ללא אישור מיוחד) ת סמיר בקורסים אלהועבודכתוב יהיו רשאים ל , אך לאק"ז לכל היותר

  

  הצעת מחקרקביעת מחה והגשת 

המבקשים  סטודטיםבמהלך הסמסטר הראשון ללימודים. בתיב המחקרי למצוא מחה  סטודטיםעל ה

אישור טעוה ועדת המוסמכים המחלקתית. החלפת המחה ובקשה מומקת ל לעבודה יגישולהחליף מחה 

   המחלקתית והפקולטית. הוועדה

המחקרי וכתיבת הצעה  הסטודטים בתיבהמחלקה רואה בכתיבת הצעת מחקר שלב חשוב ביותר בעבודת 

צריכה להציג עמודים,  10, בהיקף של עד מחקרההצעת  .בתיב זהמוצלחת היא תאי להמשך הלימודים 

לתקוף, להגן או לפתח, הטקסטים מסים העמדה אותה ת, סקירה ראשוית של מצב המחקר, שאלה ממוקד

ובאופן מפותח את שאלת רות תציג בבהי הצעת המחקרש מצופה להתמקד וראשי פרקים.  מתכוויםבהם 

   בות או דרכי ההתמודדות עם השאלה.בצורה כללית את עיקר התשו וכן המחקר,

   יש לקבל אישור על הצעת המחקר עד תום השה הראשוה ללימודים.
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  עבודת גמר

הגשת עבודת הגמר והצלחה בעבודת הגמר הן תאי יסודי להשלמת הלימודים לתואר שי בתיב המחקרי. 

 המחלקתית באישור ועדת המוסמכים .השה השייה ללימודים בתוםיש להגיש את עבודת הגמר לשיפוט 

   מחקר. בהתאם לדו"ח התקדמות ב הפקולטית, תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השה השלישיתו

  אתר הפקולטה). ב(במחקר ים להגיש דו"ח התקדמות סטודטעל ה השה השייה ללימודיםבתום 

  

  בחית גמר

 השה הראשוה בתום יבחו בבחיה ביבליוגרפיתבמחלקה לפילוסופיה, בשי תיבי הלימוד, סטודטים הכל 

  .75 היוציון עובר בבחיה ללימודים. 

  

  המחקריתכית הלימודים בתיב 

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  4  סמיר ייעודי*  _  א'

  4  סמיר ייעודי*  _  א'

  4  סמיר ייעודי*  _  ב'

  4  סמיר ייעודי*  _  ב'

  16  סה"כ קורסי חובה

  12  קורסי בחירהסה"כ **  ב'-א' ו

9991-2-131  ב'  

9992-2-131  

(סמסטר א')עבודת גמר   

(סמסטר ב')עבודת גמר   

4  

4  

  0 בחית גמר  -  ב'

  "זק 36  סה"כ לתואר

  

  בשיעורים  חובה * וכחות

  והזמים שלהם משתים משה לשה םקורסיה**היצע 
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  תוארהרכב הציון הסופי ל

  45%  קורסים

  45%  עבודת גמר

  10%  בחית גמר

  

  

  התיב הכללי

 ק"ז 24לפחות ( ק"ז 36להשתתף בשיעורים וסמירים בהיקף של  הלומדים בתיב הכללי יםסטודטעל ה

בתום  ביבליוגרפיתולהבחן בבחית גמר , במסגרתם לכתוב שתי עבודות סמיר )תהייה במסגרת המחלקה

ק"ז ברמת תואר  12 לכל היותר ללמוד סטודטיםבאישור ועדת הוראה יוכלו ההשה הראשוה ללימודים. 

  .שי במחלקות אחרות

 המחלקה  עורים מלימודי התואר הראשון שלים בתיב הכללי רשאים להשתתף בסמירים ושסטודטיה

  (ללא אישור מיוחד). ת סמיר בקורסים אלהועבוד כתובלא יהיו רשאים לאך  ק"ז לכל היותר 8 בהיקף של

   

  תכית הלימודים בתיב הכללי 

  

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  שה

  4  ייעודי*סמיר   א'

  4  *סמיר ייעודי  א'

  4  *סמיר ייעודי  ב'

  4  *סמיר ייעודי  ב'

  16  סה"כ קורסי חובה

  20  **קורסי בחירה  ב'-א' ו

  0  ביבליוגרפית בחית גמר  'א

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

  בשיעורים  חובה * וכחות

  **היצע הקורסים והזמים שלהם משתים משה לשה

  

  

  לתוארהרכב הציון הסופי 
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  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  

  

  החיות כלליות לסטודטים בשי תיבי הלימוד

  

 ציוןהשה הראשוה ללימודים.  בתום יבחו בבחיה ביבליוגרפיתסטודטים הכל  - ביבליוגרפית בחית גמר

  . 75עובר בבחיה הוא 

כאפלטון, אריסטו, דיקארט, יום, מתכות הבחיה: הטקסטים לבחיה יורכבו מכתבים מרכזיים של הוגים 

ואת  באתר המחלקה תוכלו למצוא את הרשימה המלאהמיל, קאט, הגל, יטשה, ויטגשטיין והיידגר (

באישור הוועדה המחלקתית.  יורשה לגשת למועד וסף). סטודט שכשל בבחיה השאלות לבחיה הקרובה

  כישלון שי יוביל להפסקת לימודים במחלקה.

  פה ממתרגליה להצטיין בבחיה (ציון הבחיה יקבע אם יוכלו להמשיך לתרגל במחלקה).המחלקה מצ  

    

סמירי  להשתתף בארבעההסטודטים בארבעת הסמסטרים הראשוים ללימודיהם ידרשו  -  סמירי חובה

השכלה רחבה, ויתמקדו בסוגיות  סטודטים. הסמירים יעסקו בושאים מגווים שיקו לייעודיים מחקר

  ם לכתוב ארבע עבודות קצרות.סטודטיידרשו ה בכל סמיר מרכזיות של ושאים אלה.

   

  :לפרטים וספים

  benshmer@bgu.ac.il, 6472263-08 זך  -מירב בן שושן

  הפקולטה הלימודים לתואר שי המצא באתר את תקון גם לקרואמומלץ 
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  ספרויות זרות ובלשותב לימודים לתואר שי

  )132-2 (סימן מחשב

  מטרת הלימודים

) בלשות, בשי 2(-) ספרויות זרות ו1המחלקה לספרויות זרות ובלשות מציעה שי מסלולי התמחות: (

  המשלבת ספרויות זרות ובלשות. *כמו כן, מוצעת מגמהתיב מחקרי ותיב כללי.  –תיבי לימוד 

  הלימודים מתהלים בשפה האגלית.

  המסלול לספרויות זרות 

לימודי הספרות יכללו את הספרות המערבית על כל תקופותיה, תוך התמקדות בספרות האגלית 

ים. התכית בוחת את ומתודולוגי ים, תיאורטייםביקורתירחב של כלים מגוון ושימוש בוהאמריקאית 

וות, מתחקה אחר תהליכי הייצור של טקסטים ספרותיים יחסי הגומלין בין מסורות ספרותיות ש

תחומית הקושרת בין חקר הספרות לבין תחומי ידע אחרים, -והפצתם, וחושפת את הזיקה הבין

מהיסטוריה ופילוסופיה ועד אתרופולוגיה ופסיכולוגיה. מטרת הלימודים היא להעיק לסטודטים 

ת כישוריהם האליטיים, ולפתח את מיומויות כלים למחקר ספרותי ותרבותי מתקדם, להעמיק א

  הכתיבה והעריכה בשפה האגלית.

  מגמה בספרויות ובלשות משולב

מטרת הלימודים היא להעיק כלים ליתוח בלשי מתקדם, הן בהקשר התיאורטי והן בהקשר המדע 

הקוגיטיבי. המחקר הבלשי עוסק בביית מודל מופשט של התפקוד הלשוי של המוח. לכן לימוד 

 מעודד שיתוף בין חוקרים בבלשות, בפסיכולוגיה ובמדעיוהבלשות מפרה את לימוד המדע הקוגיטיבי 

המחשב. ייחודה של התכית בבלשות היא באפשרות לשלב בלשות עם פסיכולוגיה קוגיטיבית או עם 

מדעי המחשב כדי לאפשר לבוגרי התוכית לא רק המשך בעבודה מחקרית אלא גם בעבודה יישומית 

  (לדוגמא: עיבוד שפה טבעית).

  

  המסלול המשולב

בתיב הכללי בלבד. המגמה מיועדת במיוחד  ,בלשותושי המסלולים, ספרויות זרות במגמה זו פתוחה 

בהיקף  התואר הראשוןלקהל המורים לאגלית אשר סיימו במחלקה לספרויות זרות ובלשות את תכית 

  ק"ז, המשלבת גם היא את שי התחומים.  108

  שם המגמה מופיע בגיליון הציוים בלבד.

 

 משך הלימודים – 

. שתייםמשך הלימודים   

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

 השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת שלישית לקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת ועדת המוסמכים המח

 עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח התקדמות במחקר. 
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של מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

ה זו יסיימו את התואר בתיב בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום ש התיב הכללי

 כלשהו. 

 לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  

  :)עבודת גמר(מחקרי עם התיב התמחויות ב

  סה"כ קורסי השלמה  התמחות
סה"כ ק"ז 

  לקורסים

סה"כ ק"ז 

  עבודת גמרל

 סך הכל ק"ז

  לתואר

 ספרויותהתמחות ב

  זרות

ועדת בהתאם להחלטת 

  הקבלה
24  12  36  

  לשותבב התמחות
ועדת בהתאם להחלטת 

  הקבלה
24  12  36  

  

  :)ללא עבודת גמר( כלליה תיבהתמחויות ב

  מגמה/התמחות
סה"כ קורסי 

  השלמה

סה"כ ק"ז 

  לקורסים

סה"כ ק"ז 

  בחית גמרל

 סה"כ ק"ז

  לתואר

  ספרויות זרותב התמחות
בהתאם להחלטת 

  הקבלהועדת 
36  0  36  

  בלשותב התמחות
תאם להחלטת בה

  ועדת הקבלה
36  0  36  

 בלשותספרויות ומגמה ב

  משולב

בהתאם להחלטת 

  ועדת הקבלה
36  0  36  

  

הלומדים בתיב המחקרי רשאים ללמוד לתואר שי סטודטים  - לימוד קורסים ברמת תואר ראשון

 8רשאים ללמוד מקסימום  הכללי תיבשל קורסים ברמת תואר ראשון. סטודטים ב ק"ז 4 מקסימום

 ק"ז של קורסים ברמת תואר ראשון.
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  ספרויות זרותב התמחות

הלימודים משלבים כמה ושאים ומגמות: תורת הספרות, גישות בין תחומיות לחקר הספרות, סופרים, 

  ז'ארים ומסורות ספרותיות.

הבוחים את הספרות המערבית, בעיקר זו שכתבה בשפה האגלית, תוך שימוש קורסים  המחלקה מציעה

-הפוסטסטית, יפמיהפסיכואליטית, ובייהן הגישה ה מתודולוגיות,ותיאורטיות במגוון רחב של גישות 

קוסטרוקציה, -סטרוקטורליזם, תורת הדה-תורת הרספציה, פוסט ,מרקסיסטיתקולויאלית, ה

ועוד. במקביל, הקורסים מתחקים אחר קודות ההשקה בין לימודי הספרות ובין החדש,  ההיסטוריציזם

תחומי ידע אחרים, כגון היסטוריה, פוליטיקה, אתרופולוגיה, לימודי מגדר, לימודי תרבות ולימודים 

 ובייהם ספרות אגלית, ספרות ,חברי סגל במחלקה מחים עבודות מחקר בתחומים שויםקוגיטיביים. 

, גרמית, רוסית, ספרדית(אמריקאית, ספרות השוואתית, ספרות יהודית בשפות שוות, ספרויות זרות 

קדים ביצירתם של סופרים וכו'), ספרות וקולוע, ספרות ותקשורת, ספרות ואמות. קורסים בתכית מתמ

ת הרסס, תרגום ומקרא בתקופאו עוסקים בשורה מגוות של ושאים והתמחויות (כגון  ספציפיים

ייצוג ותורת הריאליזם, ספרות , 19-התיאטרון האגלי בעת החדשה המוקדמת, הרומן האירופאי במאה ה

, רטוריקה בספרות המערבית מודריסטית, העיר בספרות, הספרות לאחר השואה, דימוי היהודי-פוסט

  ., ועוד)ומטאפורה בשירה, ספרות ואימפריאליזם, ההיסטוריה של הספר

 .ac.ilAlandau@bgu   המסלול: ד"ר אהרן לדאוראש 

  בתיב המחקרי בספרויות זרותתכית הלימודים 

  קורסי השלמה

  בהתאם לרקע האקדמי של הסטודט.   הקבלהועדת  י ההשלמה יקבעו על ידיקורס  

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

 :קורס חובה

  132.2.0012  א'

132.2.0022  

  המחקר הספרותי א'שיטות וסוגיות של 

  שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי ב'

2  

2  

  *קורסי בחירה  ב' -וא' 

קורסים שבהם יוגשו עבודות סמיר  שילבחור במהלך התואר  יש *

ובדיווח למזכירות המחלקה מורחבות. הדבר יעשה בהסכמת המרצה 

  לשם תיעוד.

20   

  א'

  ב'

132-2-9991  

132-2-9992  

  ( סמסטר א') עבודת גמר

  ( סמסטר ב') עבודת גמר

6  

6  

  ק"ז 36  לתוארסה"כ 
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  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  בתיב הכללי בספרויות זרותתכית הלימודים 

  קורסי השלמה

  .  בהתאם לרקע האקדמי קורסי ההשלמה יקבעו על ידי ועדת הקבלה  'שה א

  "זק  הקורסשם   מספר הקורס  שה

 :קורס חובה

  132.2.0012  א'

132.2.0022  

  שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי א'

  שיטות וסוגיות של המחקר הספרותי ב'

2  

2  

  קורסי בחירה*  ב' -וא' 

קורסים שבהם יוגשו עבודות סמיר מורחבות. הדבר  שילבחור  יש *

  ובדיווח למזכירות המחלקה לשם תיעוד.יעשה בהסכמת המרצה 

32  

  0  בחית גמר   שה ב'

  "זק 36  לתוארסה"כ 

  

בתום השה השייה בתואר ובתאי בחית גמר  הבחןל יםהכללי דרש סטודטים בתיב – בחית גמר

לפות אל שי מרצים איתם למד קורסים במהלך התואר במחלקה,  הסטודטיםעל  שסיימו חובות שמיעה.

הבוחים יכיו את רשימת הקריאה לבחיה ויסחו ולקבל את הסכמתם שישמשו בוחים בבחית הגמר. 

את הושאים שעליהם יהיה המבחן. החומר לבחיה יכלול מקורות ראשויים ומקורות משיים שטרם 

ומשך כשעה. התלמידים  פה-בעלגיות שידוו בעבר. המבחן ערך למדו בקורסים אבל קשורים לסו

, לאחר דיון בין שי הבוחים, ייקבע הציון. משקלו של בסופויתבקשו להשיב לשאלות ולהל דיון קצר. 

  .75. ציון עובר בבחיה היו 15%הציון בציון הסופי לתואר השי הוא 

  

  :הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  גמר בחית
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  בלשותב התמחות

העיקרון המחה את ההוראה והמחקר במחלקה הוא שבלשות היא מדע ככל המדעים: החוקר מעלה 

השערות ובוחן אותן לאור הממצאים האמפיריים. למחלקה אורייטציה תיאורטית מוצקה, ובמסגרתה 

הבלשות למדעים קוגיטיביים או חוקרים שאלות בתחומי הליבה של הבלשות, כמו גם הממשק בין 

מבה השפה, אפיון המבים המשותפים לכל השפות כמו גם השוי בייהן, ובחית  - שוים: תחביר

תורת המשמעות, והתכוות הלוגיות של השפה, ובחית  - ים מדעיים לתופעות אלה; סמטיקההסבר

ההשערה שהלוגיקה של השפה מלמדת אותושית; פות  - ולוגיהו על הלוגיקה האתורת הצלילים, ובחי

והתפיסתית האושית;  ההשערה שמערכות הצלילים של השפה משקפות את ההתהגות הקוגיטיבית

ובחית הקשר ביה לבין מבה ומשמעות השפה; הלקסיקון, ובחית הקשר ביו לבין  תורת ההטעמה

בלשות, -טבע האדם; וירומבה השפה; רכישת לשון אצל ילדים, ומה היא מלמדת על טבע השפה ו

  ובחית הדרך שבה המוח מיצר התהגות לשוית; בלשות חישובית, ועיבוד שפות טבעיות בעזרת מחשב.

  Olga@sharat.co.il  ראש המסלול: ד"ר קגן

  בתיב המחקרי בבלשותתכית הלימודים 
  קורסי השלמה

  בהתאם לרקע האקדמי.  הקבלה עדת ו ל ידיההשלמה יקבעו עקורסי   'שה א

   :חובה יקורס

  "זק  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  4  עקרוות מתודולוגיים בבלשות  132.2.0016  'א

  א'

132.2.0135  

132.2.0136  

  א' -סדת מחקר 

  ב' –סדת מחקר 
4  

  א'

  

132.2.0181  

132.2.0191  

  שה ראשוה א' –*סמיר מחלקתי 

  שה ראשוה ב' –*סמיר מחלקתי 

0  

0  

  ב'

  

132.2.0201  

132.2.0211  

  שה שייה א' –*סמיר מחלקתי 

  שה שייה ב' –*סמיר מחלקתי 

0  

    0  

  4  סדת מחקר  132.2.0135  

  8  חובהסה"כ קורסי     

  16  סה"כ קורסי בחירה   ב' -א' ו

  ב'

  

132.2.9991  

132.2.9992  

  עבודת גמר (סמס' א')

  )ב' גמר (סמס' עבודת

6  

6  

  ק"ז 36  לתוארסה"כ 

בלשות חישובית. התמקד ב, לאריאל כהן ופ'רפראש התוכית מצטייים יוכלו, באישור  סטודטים
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  את הקורסים הבאים מהמחלקה למדעי המחשב: יידרשו ללמוד זובמסגרת 

  

    (השלמה) מבוא למדעי המחשב.1

    *. מבי תוים2

      *טבעיותקורס בעיבוד שפות . 3

זכות של הקורס קודות הזכות של הקורס השי והשלישי ייחשבו במיין הק"ז לתואר, אולם קודות ה*

  הראשון לא ייחשבו.

  

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  גמר עבודת

  

  בתיב הכללי תכית הלימודים בבלשות

  קורסי השלמה

  .  התלמידיםבהתאם לרקע האקדמי של קורסי ההשלמה יקבעו על ידי ועדת הקבלה   'שה א

  ק"ז  קורסים  שה

  36  *קורסי בחירה  ב'-א' ו

  0  בחית גמר   שה ב'

  ק"ז 36  סה"כ לתואר 

  .בחירה " כקורס"עקרוות מתודולוגיים בבלשות תלמידים בתיב הכללי רשאים ללמוד את הקורס

בתום השה השייה בתואר ובתאי שסיים חובת בחית גמר ב להבחןהכללי דרש  בתיב - בחית הגמר

. במהלך הסמסטר האחרון ללימודיו (ולא יאוחר משלושה שבועות טרם תום הסמסטר), יפה שמיעה

 התלמיד אל יו"ר ועדת מוסמכים ויציע שלושה קורסי תואר שי אותם למד, ועליהם הוא מעויין להיבחן.

ועדת המוסמכים יפה למרצים על מת שיסחו שאלות המבוססות על הושאים שלמדו בקורסים יו"ר ו

  אלו. 

, ויש להגישה בכתב תוך שבוע ליו"ר ועדת מוסמכים. ציון עובר בבחית בית-בחיתבחית הגמר היה 

  .75הגמר היו 

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר
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  משולב ספרויות ובלשותבמגמה 

 באחד המסלולים (בלשות/ספרויות זרות) ק"ז 8לפחות לימוד של מגמה מחייבת בתכית הלימודים 

  השי.  מסלולק"ז ב 36 -והשלמה ל

  בלבד) כלליתיב ( תכית הלימודים

  קורסי השלמה

ללא  יםתלמיד(בהתאם לרקע האקדמי. הקבלה ועדת קורסי ההשלמה יקבעו על ידי   'שה א

  . התחומים, לא יוכלו להתקבל למגמה זו) רקע באחד

  

   :לפי החלוקה הבאה ק"ז 36בהיקף  קורסי בחירה

  שה

  ב'-א' ו

קורסי בחירה ממסלול ספרויות 

  זרות

  ק"ז בבלשות, השאר בספרויות זרות. 8לפחות 

  שה

  ב'-א' ו

  בבלשותק"ז בספרויות זרות, השאר  8לפחות   קורסי בחירה ממסלול בלשות

  0  בחית גמר  שה ב'

  ק"ז 36  לתואר סה"כ 

  

את ובתאי שסיימו  על הסטודטים להיבחן בבחית גמר בתום השה השייה ללימודים - בחית גמר

מועדי בחיה כל  2 בחית הגמר היה בחית בית אותה יש למסור תוך שבוע. יתפרסמו. שמיעההחובות 

 .75ציון עובר בבחית הגמר היו  לפי מועד הבחיה. המוסמכיםועדת שה. יש להירשם אצל יו"ר 

  

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  מזכירות המחלקה לספרויות זרות ובלשות: יתן לפות ל  לפרטים וספים

  meravsp@bgu.ac.il, 6461128-08 :פרץ-מרב סרוסיגב' 

  

  

  אתר הפקולטהאת תקון הלימודים לתואר שי המצא בגם  לקרוא מומלץ
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  בתולדות האמות ותרבות חזותית לימודים לתואר שי

  )194-2 (סימן מחשב 

  מטרת הלימודים

 בעולם האמות העכשווית מתפתחת עתה הטייה לקרב את תלמידי תולדות האמות לתחום הפעילות המוזיאלית

-ולתחומי העשייה האמותית לסוגיה, תוך מתן דגש על לימודי תיאוריה (בעיקר תיאוריה מודרית ותיאוריה בת

 .זמו) ועל ושאים הקשורים בתרבות החזותית על גוויה השוים

 -המגמה העיוית ומגמת האוצרות  -התכית לתואר מוסמך בתולדות האמות ותרבות חזותית, על שתי מגמותיה 

פת ובית על התפתחויות אלה ומציעה קודות השקה רבות ככל האפשר בין שתי מגמות אלה תוך פעילות משק

  .לימודית משותפת, הן במסגרת הקורסים והן במסגרת פרויקטים משותפים בושאי מחקר ואוצרות

 

 . שתייםמשך הלימודים בתואר שי היו   – משך הלימודים

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר, 

  בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. 

 8מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים בהיקף של 

  ק"ז בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו. 

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  

  תיבי הלימוד:

 על פי הפירוט הבא: מחקרי וכללי ,הלימודים מתהלים בשי תיבי לימוד

  )עם עבודת גמרבתיב מחקרי ( תעיוי מגמה

  )ללא עבודת גמרת בתיב כללי (עיוי מגמה

  )עם עבודת גמרבתיב מחקרי בלבד (אוצרות  מגמת

  מחקרי:התיב מגמות ב

סה"כ ק"ז   סה"כ ק"ז לקורסים  סה"כ קורסי השלמה  מגמה

  עבודת גמרל

 ק"ז סה"כ

  לתואר

  36  8  28  תלוי מועמד  עיוי מחקרי

  36  8  28  תלוי מועמד  אוצרות
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  :כלליהתיב ב מגמה 

סה"כ ק"ז   קורסיםסה"כ ק"ז ל  סה"כ קורסי השלמה  מגמה
  בחית גמרל

 סה"כ ק"ז
  לתואר

  36  0  36  תלוי מועמד  עיוית

  

  עיוית התכית הלימודים במגמה 

בגישות מחקר וכתיבה מחקרית  סטודטיםיכשירו את האשר קורסי חובה יכללו  במגמה העיויתהלימודים 

בתחום תולדות האמות, הן מבחית הרקע התיאורטי והן מבחית יתוח יצירות. במסגרת תחומי ההתמחות 

עם קריאת מקורות ראשויים, ארכיוים, כתבי יד, מכתבים,  המשלב יתוח יצירות ילמדו הסטודטים קורס

  שי סמירים בתחום ההתמחות.כן ידרשו הסטודטים לקחת  חומר שלא פורסם וכד'.

  תיב המחקרי -במגמה העיוית תכית הלימודים 

  תלוי מועמד – קורסי השלמה

  : קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  קורסמספר   שה

  194-2-0039  ב/א

194-2-0049  

  א' מחקרגישות *

  מחקר ב'גישות 

2  

2  

  א/ב

  

  

  א/ב

  א/ב

194-2-0070  

194-2-0080  

  

194-2-0109  

194-2-1091  

  א' מקורות ראשוייםיתוח *

  מקורות ראשויים ב'יתוח 

  :לבחירה

  תיאוריה וביקורת א'

  יאוריה וביקורת ב'ת

2  

2  

  

2  

2  

  8  סמירים  2    ו/או ב' א'

   קורסי בחירה:

  המחלקה מתוךק"ז  8

  אחרת מדיסציפליהק"ז  4

  

8  

4  

  194-2-9991  ב'

194-2-9992  

  א') (סמס' עבודת גמר

  ב') ( סמס' עבודת גמר

4  

4  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  *מתקיים אחת לשתיים

  ק"ז) שיחשב במסגרת קורסי הבחירה לתואר שי. 4יתן להירשם לסמיר אחד מתואר ראשון ( 
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  :לתואר הסופי הציון הרכב

  

 

  

   תיב כללי -תכית הלימודים במגמה העיוית 

הלימודים במגמה העיוית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית 

בתחום תולדות האמות. במסגרת תחומי ההתמחות, לומדים הסטודטים בקורס המשלב יתוח יצירות עם 

  קריאת מקורות ראשוים, ארכיוים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכדומה.

  : תלוי מועמדלמהקורסי הש

  חובה: קורסי 

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  194-2-0039  'ב/'א

194-2-0049  

  א' - גישות מחקר

  ב' -גישות מחקר 

2  

2  

  194-2-0109  א'/ב'

194-2-1091  

  א' - תיאוריה וביקורת

  ב' - תיאוריה וביקורת

2  

2  

  194-2-0070  א'/ב'

194-2-0080  

  א' -מקורות ראשויים *יתוח 

  ב' -מקורות ראשויים יתוח 

2  

2  

  12  סה"כ קורסי חובה    

  8  סמירים  2  ב'-א'

  16 קורסי בחירה ב'-א'

  0  בחית גמר  ב'

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  ק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השי *4יתן להירשם לסמיר אחד מתואר ראשון (

על הסטודטים הלומדים בתיב הכללי להיבחן בבחית גמר בתום השה השייה ללימודים ובתאי  – בחית גמר

 בתיאום עם מזכירות המחלקה. ואישור השתתפות בבחיה שסיימו את חובות השמיעה לתואר. מועד הבחיה 

  .75עובר בבחית הגמר היו ציון 

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  80%  קורסיםממוצע 

  20%  גמרבחית 

  

  

  

  תיב מחקרי בלבד –תכית הלימודים במגמת אוצרות 

  50%  קורסיםממוצע 

  50%  עבודת גמר
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מעשי, קורס מתקדם בושא ההיסטוריה ו עיוי תכלול קורס אוצרות במגמת האוצרותתכית הלימודים 

האפשרות לבחור בין  סטודטיםכמו כן תיתן ל תיאוריה וביקורת.קורס , ווהתיאוריה של תערוכות ומוזיאוים

קריאת מקורות ראשויים. קורסי הבחירה הותרים והסמיר קורס ביתוח יצירות וקורס בגישות מחקר לבין 

משמעה פרויקט אוצרות המחייב מחקר מלא  . עבודה זוזה)הגמר (תעבודת הרלווטי ליתמקדו בתחום התמחות 

ר פריטים ורשימה קטלוגית, וגיבוש קוצפציה ומעמיק בושא התערוכה, כתיבת מאמר קטלוגי מקיף, איתו

  לארגון החומר בחלל התצוגה.

  : תלוי מועמדקורסי השלמה

   קורסי חובה:

הש   ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס 

  א'/ב'
  

  
  א'/ב'

194-2-0070  
194-2-0080  

  
194-2-0039  
194-2-0049  

  א' -מקורות ראשויים יתוח 
  ב' - מקורות ראשוייםיתוח 

  או
  'א -גישות מחקר 
  'ב -גישות מחקר 

2  
2  

  
2  
2  

  194-2-0130  א'/ב'

194-2-0140  

  א' -אוצרות רעיוית ומעשית

  ב' -אוצרות רעיוית ומעשית

2  

2  

  194-2-0109  א'/ב'

194-2-1091  

  א' תיאוריה וביקורת

  ב' יאוריה וביקורתת

2  

2  

  12  סה"כ קורסי חובה   

  16  סמיר אחד מהם: קורסי בחירה* ב'א'/

  194-2-9991  ב'

194-2-9992  

  א') (סמס' עבודת גמר

  ב') סמס'( עבודת גמר

4  

4  

  

  לתוארסה"כ 

  
36 ק"ז  

  ק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השי *4יתן להירשם לסמיר אחד מתואר ראשון (

עבודת  לכל סטודט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו. - עבודת גמר והחיה אישית באוצרות

  המוסמך באוצרות תיכתב בהחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוי של פרויקט האוצרות.

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  arts@bgu.ac.il ,6477199-08 רוזלין ממן גב' : לפרטים וספים

  מומלץ לקרוא גם את תקון הלימודים לתואר שי המצא באתר הפקולטה

סה"כ ק"ז   סה"כ ק"ז לקורסים  סה"כ קורסי השלמה  מגמה

  לעבודת גמר

סה"כ ק"ז 

  לתואר
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  36  8  28  ת/תלוי מועמד  עיוי מחקרי

  36  8  28  תלוי מועמד  אוצרות

  

  : מגמה בתיב כללי

סה"כ ק"ז   סה"כ ק"ז לקורסים  סה"כ קורסי השלמה  מגמה

  גמר בחיתל

סה"כ ק"ז 

  לתואר

  36  0  36  ת/תלוי מועמד  עיוי מחקרי

 

  תוכית הלימודים במגמה העיוית

הלימודים במגמה העיוית יכללו קורסי חובה אשר יכשירו את הסטודטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית 
תולדות האמות, הן מבחית הרקע התיאורטי והן מבחית יתוח יצירות. במסגרת תחומי ההתמחות  בתחום

עם קריאת מקורות ראשויים, ארכיוים, כתבי יד, מכתבים, קורס המשלב יתוח יצירות  ילמדו הסטודטים
  חומר שלא פורסם וכד'. כן ידרשו הסטודטים לקחת שי סמירים בתחום ההתמחות.

  תיב המחקרי –תוכית הלימודים במגמה העיוית 
 

  ת/: תלוי מועמדקורסי השלמה

  חובה: קורסי 

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  194-2-0039  'ב/'א

194-2-0049  

  א' - גישות מחקר

  ב' -גישות מחקר 

2  

2  

  194-2-0070  א'/ב'

194-2-0080  

  א' -מקורות ראשויים *יתוח 

  ב' -ראשויים מקורות יתוח 

2  

2  

  194-2-0109  א'/ב'

194-2-1091  

  א' תיאוריה וביקורת 

  תיאוריה וביקורת  ב'

2  

2  

  8      סמירים 2**     א'/ב'

  קורסי בחירה:

  ק"ז מתוך המחלקה 8

  אופציולי –ק"ז מדיסציפליה אחרת  4

  

4  

4  

  

  



 

320 

 

 

  194-2-9991  ב'

194-2-0080  

  (סמס' א')עבודת גמר 

  א')(סמס' עבודת גמר 

4  

4  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  *מתקיים אחת לשתיים

  .ק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השי *4יתן להירשם לסמיר אחד מתואר ראשון (*

   

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסיםממוצע 

  50%  גמר עבודת

  

  תיב כללי  –תוכית הלימודים במגמה העיוית 

העיוית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית הלימודים במגמה 
תחומי ההתמחות, לומדים הסטודטים בקורס המשלב יתוח יצירות עם  בתחום תולדות האמות. במסגרת

   , כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכדומה.קריאת מקורות ראשויים, ארכיוים

  ת/מועמד: תלוי קורסי השלמה

  חובה: קורסי 

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  194-2-0039  'ב/'א

194-2-0049  

  א' - גישות מחקר

  ב' -גישות מחקר 

2  

2  

  2  א' -מקורות ראשויים *יתוח   194-2-0070  א'/ב'

  2  ב' -מקורות ראשויים יתוח *  194-2-0080  

  12  סה"כ קורסי חובה    

    8      סמירים 2**   ב'-א'

  16  קורסי בחירה  ב'-א'

  0  בחית גמר  ב'

  ק"ז 36  לתוארסה"כ 

  *מתקיים אחת לשתיים 

  .ק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השי *4יתן להירשם לסמיר אחד מתואר ראשון (*

על הסטודטים הלומדים בתיב הכללי להיבחן בבחית גמר בתום השה השייה ללימודים ובתאי  – בחית גמר

 בתיאום עם מזכירות המחלקה. ואישור השתתפות בבחיה שסיימו את חובות השמיעה לתואר. מועד הבחיה 

  .75עובר בבחית הגמר היו ציון 
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  : הרכב הציון הסופי לתואר

  80%  קורסיםממוצע 

  20%  גמרבחית 

    
  

  תיב מחקרי בלבד –תכית הלימודים במגמת אוצרות 

אוצרות באמות ואוצרות במוזיאוי מורשת. תכית  –האוצרות כוללים שי אשכולות לימודים  במגמתהלימודים 
מעשי, קורס מתקדם בושא ההיסטוריה והתיאוריה של תערוכות ו עיוי קורס אוצרותהלימודים תכלול 

 האפשרות לבחור בין קורס בגישות מחקר לבין סטודטיםכמו כן תיתן ל תיאוריה וביקורת.קורס ו, ומוזיאוים
קריאת מקורות ראשויים. קורסי הבחירה הותרים והסמיר יתמקדו בתחום התמחות קורס ביתוח יצירות ו

ק בושא התערוכה, משמעה פרויקט אוצרות המחייב מחקר מלא ומעמי . עבודה זוזה)הגמר (תעבודת הרלווטי ל
  כתיבת מאמר קטלוגי מקיף, איתור פריטים ורשימה קטלוגית, וגיבוש קוצפציה לארגון החומר בחלל התצוגה.

  : תלוי מועמדקורסי השלמה

  קורסי חובה: 

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס שה

  א'/ב'
  

  
  א'/ב'

194-2-0070  
194-2-0080  

  
194-2-0039  
194-2-0049  

  א' -ראשויים מקורות יתוח 
  ב' -מקורות ראשויים יתוח 

  או
  'א -גישות מחקר 
  'ב -גישות מחקר 

2  
2  

  
2  
2  

  194-2-0130  א'/ב'

194-2-0140  

  א' -אוצרות רעיוית ומעשית

  ב' -אוצרות רעיוית ומעשית

2  

2  

  194-2-0109  א'/ב'

194-2-1091  

  א' תיאוריה וביקורת

  ב' יאוריה וביקורתת

2  

2  

  12  סה"כ קורסי חובה   

  16  סמיר אחד מהם: קורסי בחירה* ב'א'/

  194-2-9991  ב'

194-2-9992  

  א') (סמס' עבודת גמר

  ב') (סמס' עבודת גמר

4  

4  

  

  לתוארסה"כ 

  
  ק"ז 36

  *מתקיים אחת לשתיים 

  ק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השי *4יתן להירשם לסמיר אחד מתואר ראשון (*

 .הלימודיםבמהלך  ה/שילווה אותו ה/סגל בכיר ת/לכל סטודט יוצמד חבר - עבודת גמר והחיה אישית באוצרות

  עבודת המוסמך באוצרות תיכתב בהחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוי של פרויקט האוצרות.

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:
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  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  arts@bgu.ac.il ,6477199-08 גב' רוזלין ממן : לפרטים וספים

  מומלץ לקרוא גם את תקון הלימודים לתואר שי המצא באתר הפקולטה
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  פסיכולוגיהב לימודים לתואר שי

  )101-2 (סימן מחשב

הלימודים לתואר שי במחלקה לפסיכולוגיה בכל מגמות הלימוד (כולל הטיפוליות) כוללים כתיבת עבודת 

בוגריו משתלבים במשרות מובילות בעולם הקליי ובתעשייה. רבים מבוגריו ממשיכים את גמר. 

השאר במסגרת המסלול לדוקטורט משולב שבו עבודת הגמר הופכת לימודיהם אחרי התואר השי, בין 

לחלק מעבודת הדוקטורט, כשרבים מתלמידי הדוקטורט במסלולים השוים השתלבו במחלקות מובילות 

  באקדמיה בארץ ובעולם.

  :מגמות/**התמחות הלימודים*

  ק"ז לתואר  מגמה

  ק"ז 44  *פסיכולוגיה קליית

  ק"ז 44  פסיכולוגיה התפתחותית*

  ק"ז 38  ציה ומוח*יסויית: קוגיפסיכולוגיה 

  ק"ז 38  *פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חיוכית (תכית משותפת עם 
  *המחלקה לחיוך)*

  ק"ז 48

באישור הזכאות ובתעודת המוסמך.  מוזכרתה בתדפיס הציוים בלבד ולא מגמת הלימודים מופיע*

  בתדפיס הציוים, באישור הזכאות ובתעודת המוסמך. ההתמחות הלימודים מופיע**

  משך הלימודים:

  . שתייםמשך הלימודים 

על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה השייה 

  ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת  שלישית הארכת לימודים לשה וספתועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר 

  גמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר.עבודת ה

  

  הלימוד: מגמותים בכל הסטודטלכלל ת וחוב

את כל הסטודטים במחלקה ללמוד שי  תכית הלימודים מחייבת -שה א' )חובה(לימודי תשתית א. 

  ק"ז: 4קורסי תשתית בהיקף של 

  ק"ז 2   מערכים יסויים -  למוסמכיםשיטות מחקר 

  ק"ז 2 מערכים מתאמיים -  למוסמכיםשיטות מחקר 

*קורסי הסטטיסטיקה לתואר שי צפויים לעבור שיויים בשים הקרובות. סטודט/ית שמסיבה כלשהי לא 

עמדו בקורסים אלה בשה"ל הקרובה, ילמדו קורס מקביל בסטטיסטיקה לתואר שי בשת הלימודים 

  חריה, מבין הקורסים הרלווטיים שיוצעו בשה זו.שא

  פי תכית הלימודים של כל מגמה. וספות למגמה ילמדו הסטודטים על חובות 

  

לרמה מתאימה בתחום מדעי מסוים, כי  והגיע הסטודטים מטרת העבודה היא להוכיח כי -עבודות גמר. ב

לחקור בעיה מסוימת, לתח ממצאים  יםמסוגל םבספרות ובשיטות המחקר ההוגות בו וכי ה יםבקיא םה

   אותים.ן בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה ובסגו
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של מחה  אישורו ההסכמ תדורש , באותם המקרים בהם הקבלה לא הייתה מראש למחהמציאת מחה

  המגמה.  יו"רו

קיץ של שת הלימודים סמסטר תום עד  לכל המאוחר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית מחקרצעת ה

 אם יתן. ת סיוע כספי מהמחלקהלולקב םתאי להמשך לימודי המהוו . עמידה בחובה זוהראשוה

  

ללמוד את קורסי החובה והבחירה מתוך רשימת השעורים  הסטודטיםעל  -קורסי חובה ובחירה. ג

חלק מהלימודים וההתפתחותית  קלייתה ותכית הלימודים של כל מגמה. במגמהמופיעים בת הסדאותו

  כוללים פרקטיקום (הכשרה מעשית) בהיקף של יומיים בשבוע.

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  פסיכולוגיה קליית מגמה:

ועדה להכשיר פסיכולוגים קלייים בעלי (א) מחויבות  סיכולוגיה קלייתתכית הלימודים במגמת פ

 ) יכולתג(-ו בוד עם ילדים, מתבגרים ומבוגריםלאבחון וטיפול בבעיות פשיות חמורות, (ב) יכולת לע

המשלבת בין שיטות  לתרגם בצורה גמישה ממצאים מחקריים לכדי עבודה קליית איטגרטיבית

ליית עם סיום דרישות הקדם להתחלת התמחות בפסיכולוגיה ק. תכית זו כוללת את כל וגישות שוות

   .לימודי התואר השי

וכחות מלאה  .למגמה יםשל הסטודט םהערכה מחודשת לגבי התאמתתתבצע השה הראשוה  בתום

  בקורסים היה חובה.

  

  תכית הלימודים 

  ק"ז  שם הקורס  מספר קורס  שה

    :קורסי תשתית (חובה)

  2  מערכים יסויים -   למוסמכיםמחקר  שיטות*  101-2-0139  א'

  2  מערכים מתאמיים -   למוסמכיםשיטות מחקר *  101-2-0219  'א

  :קורסי חובה

  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 קליית 

  ב' -פרקטיקום בפסיכולוגיה קליית 

2  

2  

  101-2-0149  א'

101-2-0159  

  א' -דיאגוסטיקה פסיכו

  ב' -דיאגוסטיקה פסיכו

2  

2  
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  2  פסיכותרפיה בילדים  101-2-0024  'א

  2  פסיכותרפיה במתבגרים  101-2-0034  א'

  2  מבוגרים -למתקדמים פסיכופתולוגיה   101-2-0157  'א

  2  ראיון קליי  101-2-0209  א'

  101-2-0108  א'

101-2-0118  

  א' -א'שה סמיר מחלקתי 

  ב' -שה א' סמיר מחלקתי

0  

0  

  2  ת ילדות ובגרותופסיכופתולוגיה למתקדמים: תסמו  101-2-0147  א'

מבוא לטיפול קוגיטיבי  – CBTפסיכופתולוגיה   101-2-0388  א'

  התהגותי שה א'

2  

  ק"ז 28  סה"כ קורסי חובה שה א'

  2  אתיקה בפסיכולוגיה קליית  101-2-0267  ב'

  101-2-0097  'ב

101-2-0208  

  א' -עקרוות יסוד בפסיכותרפיה 

  'ב - בפסיכותרפיה יסוד עקרוות

2  

2  

  101-2-0189  ב'

101-2-0199  

  א' -שה ב' פרקטיקום בפסיכולוגיה קליית

  ב' -שה ב' פרקטיקום בפסיכולוגיה קליית

2  

2  

  101-2-0088  ב'

  

101-2-0098  

גישה איטגרטיבית  -פסיכודאגוסטיקה למתקדמים
  אדיוגרפית א' ומוטטית/

גישה איטגרטיבית  -פסיכודאגוסטיקה למתקדמים
  אדיוגרפית ב' ומוטטית/

2  

  

2  

  2  : גישה ממוקדת חוויה ורגשפסיכופתולוגיה  101-2-0519  ב'

  101-2-0128  ב'

101-2-0138  

  א' -שה ב'סמיר מחלקתי 

  ב' -שה ב'סמיר מחלקתי 

0  

0  

  ק"ז 16  סה"כ קורסי חובה שה ב'

5999-2-101  ב'  

9996-2-101  

  (סמס' א') עבודת גמר
  
  (סמס' ב') עבודת גמר

  

0  

0  

  ק"ז 44  סה"כ לתואר
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 התפתחותית פסיכולוגיה :מגמה

לעבודה בגיל   התפתחותיים פסיכולוגים להכשיר התפתחותית ועדה פסיכולוגיה במגמת הלימודים תכית

הרך, תוך מתן דגש על  חשיבה רחבה המאפשרת הבה של תהליכים התפתחותיים בסיסיים והסתכלות 

ומיחסי הגומלין שלו עם  עת מסביבתו, מהמבה הביולוגי שלומקיפה על התפתחות הילד/ה כמושפ

2בילדים בגיל הרך ועד גיל תשע (לאבחן ולטפל ) ילמדו 1טים: (הסביבה. במסגרת הלימודים, הסטוד (

 עם הורים, לעבוד ו) ילמד3תחותיות, רגשיות והתהגותיות (לדים בעלי הפרעות התפבי לאבחן ולטפלילמדו 

 גות ואשי מקצוע אחרים המטפלים בילדים. 

 את כוללת זו תכיתבמסגרת תוכית הלימודים יקבלו הסטודטים בסיס תיאורטי, מחקרי ויישומי רחב. 

 .השי התואר לימודי סיום עם התפתחותית בפסיכולוגיה התמחות להתחלת הקדם כל דרישות

  .למגמה הסטודטים של התאמתם לגבי מחודשת הערכה תתבצע הראשוה השה בתום

  

 הלימודים תכית

  ק"ז  שם הקורס  מספר קורס  שה

  :)חובה( תשתית קורסי

    2יסויים מערכים למוסמכים מחקר שיטות*  101-2-0139  א'

  2   מתאמיים מערכים למוסמכים מחקר שיטות*  101-2-0219  'א

  :חובה קורסי

 101-2-0099  א'

101-2- 0109  

  א' -פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית 

  ב' -התפתחותית פרקטיקום בפסיכולוגיה 

2  

2  

  101-2-0507  א'

101-2-0517  

  א' - פסיכודיאגוסטיקה התפתחותית 

  ב' –פסיכודיאגוסטיקה התפתחותית 

2  

2  

 101-2-0377  א'

101-2-0477  

  א' – לדותפסיכופתולוגיה בי

  ב' – לדותפסיכופתולוגיה בי

2  

2  

  101-2-0387  א'

101-2-0397  

  מבוא לפסיכותרפיה בילדים

  ילד –מבוא לטיפול הורה 

2  

2  

  א'

 א'

101-2-0227  

101-2-0339  

  א' – רגשית-התפתחות חברתית

    ב' –רגשית -התפתחות חברתית

2  

2  

  101-2-0108  א'

101-2-0118  

  א' –שה א'סמיר מחלקתי 

  ב' –שה א'סמיר מחלקתי 

0  

0  

  2  בעיות ורמטיביות בגיל הרך  101-2-0358 א'

  26  'א שה חובה קורסי כ"סה

  ב'

  ב'

101-2-0328  

101-2-0338  

 - שה ב' פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית
  א'

 - שה ב' פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית
  ב'

2  

2  

  2  א' -  שה ב' פסיכו דיאגוסטיקה התפתחותית  101-2-0508  ב'
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  2  ב' –שה ב' פסיכו דיאגוסטיקה התפתחותית   101-2-0518  ב'

  101-2-0348  ב'

101-2-0318  

  בילדיםפסיכותרפיה 

  ילד -הורה פסיכותרפיה 

2  

2  

  2  ת קוגיטיביוירוהתפתחות   101-2-0177 ב'

  2  מבוגרים -למתקדמים פסיכופתולוגיה   101-2-0157 ב'

  2  התפתחותית בפסיכולוגיה אתיקה  101-2-0378  ב'

  101-2-0128  ב'

101-2-0138  

  א' – שה ב' סמיר מחלקתי

  ב' – שה ב' סמיר מחלקתי

0  

0  

  18  'ב שה חובה קורסי כ"סה

  ב'

 ב'

101-2-9997  

101-2-9998 

  א') 'מס(ס גמר עבודת

 ב') 'סמס(  גמר עבודת

0  

0 

 44 לתואר כ"סה

  

  קוגיציה ומוח-פסיכולוגיה יסויית :מגמה

- ופסיכולוגיה ופסיכ-במגוון של ושאים בפסיכולוגיה קוגיטיבית, וירועוסקת התכית לקוגיציה ומוח 

קשב,  ראייה, אטומי של תהליכי תפיסה,-ביולוגיה. ושאים אלה כוללים את הבסיס הקוגיטיבי והוירו

הבסיס הביולוגי של  וגיטיבית, עיבוד ומרי, למידה, זכירה, חשיבה, קבלת החלטות, בקרה קו רגשות,

 .תולוגיהפפסיכו

מחקרי/תיאורטי והן בדגש מעשי, הבאים לידי ביטוי בסוג התכית מאפשרת התסות מחקרית הן בדגש 

סות המעשית ובהרכב הקורסים שהתלמיד חייב בהם. ההתסות המחקרית במסגרת המסלול ההת

עבודה במעבדות המחקר באויברסיטה. העבודה במעבדות מכוות הן להבת תהליכים  תכלול

מבה הקורסים יקבע אישית לכל המוח. ותפקוד קוגיציה , ביים והן להבת הקשר בין התהגותקוגיטי

  .מגמהעצות עם ראש היבהתי סטודט
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   תכית הלימודים

  ק"ז  שם הקורס  מספר קורס  שה
  

    :)קורסי תשתית (חובה

  2  מערכים יסויים-למוסמכיםמחקר  שיטות*  101-2-0139  א'

  2  מערכים מתאמיים-סמכיםלמושיטות מחקר *  101-2-0219  'א

  :חובהקורסי 

  מבוא למטלב בפסיכולוגיה קוגיטיבית ומדעי המוח  101-1-0045  ב'א'/

  או

  קורס אחר בתכות באישור במחה וראש המגמה

2  

  191-1-0015  א'

191-1-0025  

  א'  וירואטומיה תפקודית

  ב'   וירואטומיה תפקודית

2  

2  

  2  איטגרטיביתכתיבה ביקורתית   101-2-0016  א'

  101-2-0022  ב'א'/

101-2-0032  

  א' סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגיטיבית

  סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגיטיבית ב'

2  

2  

  ב'א'/

  

101-2-0459  

101-2-0469  

א'עבודה במעבדה   

ב' במעבדה עבודה  

 או

4  

  

  או

  101-2-0398  א'/ב'

101-2-0408  

התסות במחקר יישומי  – 1מחקרי פרקטיקום 
 מחוץ לכותלי האויברסיטה

התסות במחקר יישומי  – 2מחקרי  פרקטיקום
 מחוץ לכותלי האויברסיטה

  

4  

  א'

  

101-2-0108  

101-2-0118  

  א'  -שה א' סמיר מחלקתי

  ב'  -שה א' סמיר מחלקתי

0  

0  

  101-2-0128  ב'

101-2-0138  

  א' -שה ב' -סמיר מחלקתי

  ב' -שה ב' -סמיר מחלקתי

0  

0  

  20  קורסי חובהסה"כ 

41  קורסי בחירהסה"כ   ב' -א' ו  

9991-2-101  ב'  

9992-2-101  

א') (סמס' עבודת גמר  

ב') (סמס' עבודת גמר  

2  
  
2 

ק"ז 38  סה"כ לתואר  
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  הדגש במדעי התוים במגמה היסויית קוגיציה ומוח:

לחקר והבה של התהגות אושית. תחום  (big data)ההדגש במדעי התוים עוסק ביישום של תוי עתק 

זה התפתח בשים האחרוות בעקבות התקדמות בכוחות חישוב ובכלים של למידת מכוה. מטרת ההדגש 

רסים הוא לספק לסטודטים הכשרה בארגז הכלים המתפתח של "מדע התוים". הכשרה זו כוללת קו

במתמטיקה ותכות, קורסים במדעי התוים ולמידת מכוה, וכן קורסים העוסקים ביישום של ידע זה 

  במחקר פסיכולוגי. כמו כן, הסטודטים בהדגש זה יבצעו פרקטיקום מחקרי בתעשייה.

  כית לימודים:ת

  ק"ז  שם הקורס  מספר קורס  שה

    קורסי תשתית (חובה):

  2  מערכים יסויים-למוסמכיםמחקר  שיטות*  101-2-0139  א'

  2  מערכים מתאמיים-למוסמכיםשיטות מחקר *  101-2-0219  א'

  קורסי במגמה:

  191-1-0015  א'

191-1-0025  

  וירואטומיה תפקודית  א'

  וירואטומיה תפקודית   ב'

2  

2  

  2  כתיבה ביקורתית איטגרטיבית  101-2-0016  א'

  101-2-0022  א'/ב'

101-2-0032  

  סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגיטיבית א'

  סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגיטיבית ב'

2  

2  

  101-2-0398  א'/ב'

  

101-2-0408  

התסות במחקר יישומי  – 1פרקטיקום מחקרי 

  מחוץ לכותלי האויברסיטה

התסות במחקר יישומי מחוץ  – 2פרקטיקום מחקרי

  לכותלי האויברסיטה

2  

  

2  

  א'

  

101-2-0108  

101-2-0118  

  א'  -סמיר מחלקתי שה א'

  ב'  -סמיר מחלקתי שה א'

0  

0  

  101-2-0128  ב'

101-2-0138  

  א' -שה ב' -סמיר מחלקתי

  ב' -שה ב' -סמיר מחלקתי

0  

0  

  קורסי חובה בהדגש:

  3  סביבת תוכה ליתוח תוים – R  364-2-1201  א'
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  2  ופסיכולוגיה מדעי התויםבמעבדה   101-2-0239  א'

  2  התוים ופסיכולוגיה מדעסמיר   101-2-0529  א'

  3.5  ג' אלגברה לייאריתמבוא ל  201-1-9281  א'

  0.5  בלמידת מכוה מתמטיים מושגי יסוד  101-2-0559  א'

  27  סה"כ קורסי חובה

 7  סה"כ קורסי בחירה

 101-2-9991  ב'

101-2-9992 

  עבודת גמר (סמס' א')

  (סמס' ב')עבודת גמר 

2  

  

2 

  ק"ז 38  סה"כ לתואר

  

  פסיכולוגיה חברתיתמגמה: 

תפיסת המגמה מציעה התמחות בושאי היסוד של הפסיכולוגיה החברתית, תוך התמקדות בושאי 

קר מוסר, חהעצמי, עמדות, סטריאוטיפים, קבלת החלטות, מוטיבציה, שליטה עצמית, רגשות, 

התהגותית) והיבטים יישומיים של תיאוריות בפסיכולוגיה כלכלה סכסוכים, פסיכולוגיה כלכלית (

תמודדת כיום הפסיכולוגיה חברתית. המגמה מקה לתלמידים הכרות קרובה עם ושאים איתם מ

  קבוצתי. - אישי, קבוצתי ובין -ר בתחום הביןאותם למחק הומכשיר החברתית

דיסציפלירי ולשלב בעבודתם ייחודה של המגמה בכך שהיא מאפשרת לתלמידים ללמוד בהקשר איטר

מקה המגמה לתלמידים הכשרה מתודולוגית רחבה  ,. במסגרת זווקוגיטיבייםחברתיים  היבטים

ושיטות מחקר היתות ליישום במסגרות מחקריות שוות. בוגריה ממשיכים למשרות אקדמיות 

  ולמשרות מחקר בתחום מדעי החברה.

  תכית הלימודים

  ק"ז  שם הקורס  מספר קורס  שה

    :קורסי תשתית (חובה)

  2  מערכים יסויים -למוסמכיםמחקר  שיטות*  101-2-0139  א'

2190-2-101  'א   2  מערכים מתאמיים -  למוסמכיםשיטות מחקר * 

  :קורסי חובה

  2  קוגיציה חברתית  101-2-0188  ב'/'א

    2ושאים בחרים בפסיכולוגיה חברתית  101-2-0228  ב'/א'
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  101-2-0063  א'/ב'

101-2-0073  

  היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות א'

  היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות ב'

2  

2  

  2  פסיכוביולוגיה חברתית  101-2-0026  ב'א'/

  2  פסיכולוגיה חברתית יישומית  101-2-0013  ב'/'א

  2   סמיר תזה  101-2-0349  ב'/א'

  א'
101-2-0108  

101-2-0118  

  א' - סמיר מחלקתי שה א'

  ב' -'סמיר מחלקתי שה א
0  

  ב'
101-2-0128  

101-2-0138  

  א' –סמיר מחלקתי שה ב' 

  ב' –סמיר מחלקתי שה ב' 
0  

  101-2-0279  ב'/א'

101-2-0280  

  מחקר מודרך א'

  מחקר מודרך ב'

2  

2  

   22  סה"כ קורסי חובה

  12  קורסי בחירה סה"כ ב'-א'

  101-2-9993  ב'

101-2-9994  

  א') (סמס' עבודת גמר

  )ב' סמס'( עבודת גמר

2  

2  

  ק"ז 38  סה"כ לתואר

  

  הדגש במדעי התוים בפסיכולוגיה חברתית:

לחקר והבה של התהגות אושית. תחום  (big data)ההדגש במדעי התוים עוסק ביישום של תוי עתק 

זה התפתח בשים האחרוות בעקבות התקדמות בכוחות חישוב ובכלים של למידת מכוה. מטרת ההדגש 

  הוא לספק לסטודטים

הכשרה בארגז הכלים המתפתח של "מדע התוים". הכשרה זו כוללת קורסים במתמטיקה ותכות,  

ים ולמידת מכותוה, וכן קורסים העוסקים ביישום של ידע זה במחקר פסיכולוגי. כמו קורסים במדעי ה

  כן, הסטודטים בהדגש זה יבצעו פרקטיקום מחקרי בתעשייה.

  ק"ז  שם הקורס  מספר קורס  שה

    קורסי תשתית (חובה):

  2  מערכים יסויים-למוסמכיםמחקר  שיטות*  101-2-0139  א'

  2  מערכים מתאמיים-למוסמכיםשיטות מחקר *  101-2-0219  א'

  קורסי חובה במגמה:
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  2  קוגיציה חברתית  101-2-0016  ב'/א'

    2ושאים בחרים בפסיכולוגיה חברתית  101-2-0228  א'/ב'

  א'/ב'

  

101-2-0063  

101-2-0073  

  היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות א'

  היבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות ב'

2  

2  

  2  פסיכוביולוגיה חברתית  101-2-0026  א'/ב'

  2  פסיכולוגיה חברתית יישומית  101-2-0013  א'/ב'

  א'

  

101-2-0108  

101-2-0118  

  א'  -סמיר מחלקתי שה א'

  ב'  -סמיר מחלקתי שה א'

0  

0  

  101-2-0128  ב'

101-2-0138  

  א' -שה ב' -סמיר מחלקתי

  ב' -שה ב' -סמיר מחלקתי

0  

0  

  :בהדגשקורסי חובה 

  3  סביבת תוכה ליתוח תוים – R  364-2-1201  א'

  101-2-0398  א'/ב'

  

101-2-0408  

התסות במחקר יישומי  – 1פרקטיקום מחקרי 

  מחוץ לכותלי האויברסיטה

התסות במחקר יישומי  – 2פרקטיקום מחקרי 

  מחוץ לכותלי האויברסיטה

2  

  

2  

  2  מדעי התוים ופסיכולוגיה –מעבדה   101-2-0239  א'

  2  מדעי התוים ופסיכולוגיה –סמיר   101-2-0529  א'

  3.5  ג' אלגברה לייאריתמבוא ל  201-1-9281  א'

  0.5  בלמידת מכוהמתמטיים מושגי יסוד   101-2-0559  א'

  31  סה"כ קורסי חובה

 3  סה"כ קורסי בחירה

 101-2-9991  ב'

101-2-9992 

  א')עבודת גמר (סמס' 

  עבודת גמר (סמס' ב')

2  

2 

  ק"ז 38  סה"כ לתואר
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   *תכית משותפת עם המחלקה לחיוך- התמחות בפסיכולוגיה במערכת החיוכית

  תכית הלימודים המפורטת מצאת בשתון המחלקה לחיוך.

  

 תוכית השלמה לקראת  תואר שי בפסיכולוגיה במגמה היסויית: קוגיציה ומוח או במגמה החברתית

 מטרת התכית

  התכית מיועדת למועמדים שאים בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה, המעוייים להתקבל ללימודי 

  תואר שי בפסיכולוגיה במגמות: יסויית: קוגיציה ומוח או חברתית.

 

 תאי קבלה 

בסיום בלה מותית באישור של חבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה שברצוו להחות את המועמד לתזה הק

ההשלמות. על המחה לאשר כי לימודי התואר הראשון של המועמד רלווטיים לתחום הפסיכולוגיה בכלל 

 ולמחקר הספציפי בפרט.

 

 מבה התכית

קורסים מתוך קורסי החובה והבחירה במחלקה לפסיכולוגיה. מומלץ כי  6א. תכית ההשלמות כוללת 

אים:הקורסים יכללו חלק משמעותי מתוך הקורסים הב  

.  מבוא לסטטיסטיקה1  

.  הסקה סטטיסטית2  

פסיכולוגיה יסויית.  3  

פסיכולוגיה פיזיולוגית.  4  

(למגמה היסויית)  פסיכולוגיה קוגיטיבית.  5  

.  פסיכולוגיה חברתית (למגמה החברתית)6  

תפיסה או למידה.  7  

 

קע של המועמד ולתכית ראש המגמה והמחה רשאים לאשר שיויים בתכית ההשלמות בהתאם לרב. 

 המחקר העתידית.

על הסטודטים להשלים יהיה ההשלמות תתבצעה לאורך שה לפי הקבלה לתואר השי. במהלך שה זו ג. 

לפחות ארבעה מתוך ששת הקורסים. את שאר הקורסים יוכלו להשלים בשה הראשוה לתואר השי. עם 

כולל של ההשלמות והדבר יוחלט ע"י ראש המגמה זאת, קיימת גמישות מסוימת לגבי משך הלימודים ה

  והמחה.

תכלול צפיה במספר קורסים לשת השלמות שתמשך בקיץ בלבד ו חלופהתכית ד. באישור מיוחד, תתכן 

הסטודטים יבחו בבחיה מרוכזת אחת   מוקלטים שההרכב שלהם ייקבע על פי דרישות המגמה והמחה.
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בוסף, הסטודטים יצטרכו להציג   .85ם ושציון עובר בה יהיה שתכיל שאלות מדגמיות מכל הקורסי

  מאמר בפי המחה, כשהמאמר ייבחר על ידי המחה.

לפחות. 85על המועמד לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע ה.   

 הערה:

 לימודי ההשלמה לא מעיקים זכאות לתואר ראשון בפסיכולוגיה אלא מאפשרים קבלה ללימודי תארים

  מתקדמים בפסיכולוגיה במגמות היסויית: קוגיציה ומוח וחברתית באויברסיטת בן גוריון בגב.

  :לפרטים וספים

  micwai@bgu.ac.il, 6472080-08מיכל וייסמן זיידר 

  

  מומלץ לקרוא את תקון הלימודים לתואר שי המצא באתר הפקולטה
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  סוציולוגיה ואתרופולוגיהב לימודים לתואר שי

  )102 (סימן מחשב

מטרת הלימודים לימודי המוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה מקים לסטודטים הכרות מעמיקה 

עם התיאוריות ושיטות המחקר העכשוויות בסוציולוגיה ובאתרופולוגיה לקראת השתלבות בשוק עבודה 

דימי ומשוכלל אשר דורש הבה ויכולת יתוח ביקורתית של תהליכים חברתיים מורכבים, ו/או לקראת 

מודי דוקטורט. תחומי ההתמחות בהם מתייחדת המחלקה לסוציולוגיה ואתרופולוגיה באויברסיטת בן לי

גוריון הם: החברה והתרבות בישראל; חברה, פוליטיקה, כלכלה וארגוים; זהויות, מרחב ומקום; מגדר 

ות והמחלקה וגוף; תיירות והגירה; דת וטקס. תחומי מחקר אלה חוצים חלוקות דיסציפליאריות מקובל

.מאפשרת לתלמידיה הסתכלות רב תחומית על סוגיות חברתיות, תרבותיות, פוליטיות וכלכליות  

  

  .לשתייםתכית הלימודים במערכת מלאה מתוכת  משך הלימודים

סיום על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה לתואר (קורסים) תוך שתיים מתחילת הלימודים. 

. סטודטים מחייב את הסטודטים ללמוד את כל הקורסים כפי שמפורט בהמשךהלימודים תוך שתיים 

הלומדים בתיב המחקרי יוכלו בהמלצת המחה, ובאישור ראש ועדת המוסמכים המחלקתית להגיש את 

  דים, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר.עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה השלישית ללימו

של התיב הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת 

  בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו. הכללי

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  

  תכית הלימודים

הלימודים מתקיימים בשי תיבי לימוד, תיב מחקרי (עם עבודת גמר) או תיב כללי (ללא עבודת גמר). 

גוון את תכית הלימודים מתוך מ, בסיוע יועץ הרישום לתואר שי, לעצב באופן אישילכם יאפשר התואר 

  .ההתמחויות שיש לסגל המחלקה להציע

דט/ית לבחון את האפשרות לכתיבת עבודת גמר ולסות במהלך שת הלימודים הראשוה מצופה מכל סטו

  ולאתר מחה לעבודה.

  

  

  התמחות בסוציולוגיה ארגוית

מקה לסטודטים כלים שבעזרתם . ההתמחות בסוציולוגיה ארגויתתלמידי התואר השי יוכלו להתמקד 

לתיאוריות המרכזיות הסטודטים יתוודעו . יוכלו לתח תהליכים ומאפייים של ארגוים מסוגים שוים

בתחום הארגוי, ידוו בתמורות של דרכי ההתארגות בחברה של ימיו ויחשפו לאופים השוים בהם יתן 

  .ולהוביל שיוי מערכתי בארגוים לתח, לחקור

ק"ז,  4ההתמחות הארגוית במסגרת התיב המחקרי כוללת קורס חובה בתיאוריות ארגויות בהיקף של 

  ק"ז.  2ק"ז, וכן את הקורס שיטות מחקר כמותיות בהיקף  4בהיקף של קורס יישומי 

ההתמחות הארגוית בתיב כללי (ללא תזה) באורייטציה יישומית כוללת ארבע ק"ז וספות של קורסים 

  יישומיים. 

  המוסמך. ובתעודת לתואר הזכאות בגיליון הציוים, באישור מצוית ארגוית בסוציולוגיה ההתמחות
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  מבה התואר בסוציולוגיה ואתרופולוגיה

 תיב כללי*** תיב מחקרי**  ק"ז קורס שת לימודים

  ראשוה

 

  

תיאוריות של חברה 

  ותרבות 

4  
  חובה  חובה

  2 גישות למחקר איכותי 

חובה שיים 

מתוך שלושת 

 הקורסים

חובה אחד משי 

 הקורסים

 

שיטות מחקר 

  אתוגרפיות 

2  

שיטות מחקר כמותיות 

  למוסמכים 

2  
  חובה

  חובה  חובה   2  סמיר מחלקתי*

 סמיר קדם תזה 
1  

 חובה
  

 

 ק"ז 8לפחות  ק"ז 2לפחות   בהתאם לתיב קורסי בחירה

 שיה

 

  חובה  1 מתקדם סמיר תזה

  ק"ז    18ק"ז  12  בהתאם לתיב  קורסי בחירה

להשלמת הלימודים לאחר סיום חובות 

  שמיעה

 10תזה****   

  ק"ז
  בחית גמר

  הרכב ציון
קורסים,  50%  

  תזה 50%

  קורסים, 85%

  בחית גמר 15%

 סה"כ ק"ז 

 

 
 36   36   

  

  *יתן לקחת את הקורס פעם אחת במהלך התואר

  ים:, יש לסיים בהצלחה את הקורסלהתמחות ארגוית במסלול המחקרי**

  '. תיאוריות ארגויות' -

  כמותיות'.'שיטות מחקר  -

 קורס וסף בשיטות מחקר (איכותי או אתוגרפיות). -

  ק"ז. 4קורס יישומי בהיקף של  -

  ים:, יש לסיים בהצלחה את הקורסלהתמחות ארגוית במסלול הכללי***

  '.תיאוריות ארגויות' -

  'שיטות מחקר כמותיות'. -

  קורס וסף בשיטות מחקר (איכותי או אתוגרפיות). -

  .ק"ז 4בהיקף של  כל אחד יישומייםקורסים  2 -

סטודטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום  - עבודת גמר****

להמשיך לכתוב את  מועדת המוסמכים המחלקתיתהשה השייה ללימודים ויקבלו אישור 

ל"כתיבת עבודת ירשמו בשה השלישית ועד להגשת העבודה  עבודת הגמר בשה השלישית,

  ).102-2-7777/8גמר" ללא קודות זכות (
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   הרכב הציון הסופי לתואר

  בתיב הכללי:

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  בתיב המחקרי:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  08-6472042 לפרטים וספים:

 www.bgu.ac.il/humsos/soc-antאתר המחלקה 

  

  הלימודים לתואר שי המצא באתר הפקולטה.מומלץ לקרוא גם את תקון 
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   בגיאוגרפיה לימודים לתואר שי
  )128-2 (סימן מחשב

  
  מטרת הלימודים

 אקולוגיה-הגאו בתחום התמחות מאפשרת סביבתי ופיתוח לגאוגרפיה במחלקה שי לתואר הלימודים תכית

 רחוקמוחישה  גאוגרפיות מידע מערכות, סביבתית מדייות, ואזור עיר תכון,  אושית גאוגרפיה,  וגאומורפולוגיה

 של במחקר שיעסקו מקצוע ואשי מחקר אשי להכשיר היא התכית מטרת. אחרים גאוגרפיים ושאים בצד

   .לו מחוצה מעשית ובעבודה האקדמי בעולם ותכון בפיתוח וסוגיות וסביבתיות גיאוגרפיות סוגיות

    משך הלימודים

 . שתייםמשך הלימודים 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת עבודת  שלישית המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספתועדת המוסמכים 

  הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. 

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  תואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו. בשה הרביעית והאחרוה ל הכללי

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  

לכל התכיות ייקבעו מתוך הרשימה ה"ל בהתאם לרקע הקודם של המועמדים (כולם או  קורסי השלמה

  חלקם)

  שעות  שם הקורס  מספר קורס  שה

  4  מרחבסביבה וחברה, למבוא   128-1-0155  'ב

  4  עולם עירוימבוא   128-1-1061  א'

  2  כלכלה לגאוגרפים  128-1-1111  א'

  4  מבוא לסביבה וחברה  128-1-0155  א'

  לגאואיפורמטיקהמבוא   128-1-0105  'ב

  ייתן בשת"פ

3  

  4  למדעי כדו"האמבוא   128-1-0139  'ב

  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

(חובה למגמת טמ"ג  גיאוסטטיסטיקה  128-2-0057  'ב

  וגאוגרפיה פיזית)

  ייתן בשת"פ

3  
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  4  התמחות בגאוגרפיה אושית)ה (לבחירסדא   -  א'

   א'/ב'

  

(חובה למגמת  מתקדמים םמודלים ממ"גי  128-2-0084

  טמ"ג וגאוגרפיה פיזית)

3  

  ק"ז 6-10  (תלוי בתחום) סה"כ קורסי חובה    

  ק"ז 14-22  (תלוי בתחום) סה"כ קורסי בחירה    א'/ב'

  128-2-9991  ב'

128-2-9992  

  (סמס' א')עבודת גמר 

  (סמס' ב')עבודת גמר 

6  

6  

  0  )על התזה (הגה בחית גמר    ב'

  ק"ז 36      סה"כ לתואר

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  40%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  10%  גמרבחית 

  

  תכית הלימודים בתיב הכללי

  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  קורסהמספר   שה

  (שתי) 4  סדא לבחירה  -  א'

  128-2-5530  ב' / א'

128-2-5540  

  סמיר במגמת התמחות א'

  סמיר במגמת התמחות ב'

2  

2  

  3  תכון מרחבי בישראל  128-2-0187  א' / ב'

  3  ג בתכון"שימושי ממ  128-2-0184  א' / ב'

  ק"ז 14  סה"כ קורסי חובה    

  ק"ז 28  סה"כ קורסי בחירה    א'/ב'

  0  בחית גמר    ב'

  ק"ז 42      סה"כ לתואר
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   הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר
  
  

   תיב מחקרי בלבד –לטכולוגיות מידע גאוגרפיות  במגמהתכית הלימודים 

  חובה:קורסי 

  ק"ז  שם הקורס  קורסהמספר   שה

  3  עיבוד תמוה בחישה מרחוק  128-2-0134  / ב' א'

  3  קורס בתכות (בהתאם להמלצת מחה)    / ב' א'

  3  גיאוסטטיסטיקה  128-2-0057  'ב

  3  מודלים ממ"גים מתקדמים  128-2-0084  / ב' א'

  ק"ז 12  סה"כ קורסי חובה    

  ק"ז 12  סה"כ קורסי בחירה    / ב' א'

  128-2-9991  ב'

128-2-9994  

  (סמס' א') עבודת גמר

  (סמס' ב') עבודת גמר

6  

6  

  0  (הגה על עבודת הגמר) בחית גמר    ב'

  ק"ז 36      סה"כ לתואר

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

  40%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  10%  בחית גמר
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  כלליתיב  – תכון עיר ואזורבמגמה לתכית הלימודים 

  

  : חובהקורסי 

  שעות  שם הקורס  מספר קורס  שה

  3  שימושי ממ"ג בתכון  128-2-0184  א'

  2  סוגיות תיאורטיות בתכון מרחבי  128-2-0032  / ב' א'

  2  תכון סטטוטורי  128-2-0003  א'

  2  דיי תכון ומרחב בישראל  128-2-0063  / ב' א'

  128-2-5530  א'

128-2-5540  

  סמיר במגמת התמחות א'

  במגמת התמחות ב'סמיר 

2  

2  

  3  תכון מרחבי בישראל  128-2-0187  / ב' א'

  2  תיאוריות ביקורתיות בתכון עירוי  128-2-0019  א' / ב'

    12ק"ז לכל אחת) 4סדאות ( 3  -  א' / ב'

  ק"ז 30  סדאות תכון) 3(מהם סה"כ קורסי חובה 

  ק"ז 12  סה"כ קורסי בחירה    א'/ב'

  0  בחית גמר    ב'

  ק"ז 42      סה"כ לתואר

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר
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תיב  – תכון עיר ואזורבמגמה לתכית הלימודים   מחקרי

  

  חובה: קורסי 

  שעות  שם הקורס  מספר קורס  שה

  2  סוגיות תיאורטיות בתכון מרחבי  128-2-0032  א' / ב'

  2  תכון סטטוטורי  128-2-0003  א'

  2  דיי תכון ומרחב בישראל  128-2-0063  א' / ב'

  3  שימושי ממ"ג בתכון  128-2-0184  א'

  3  תכון מרחבי בישראל  128-2-0187  א' / ב'

  2  תיאוריות ביקורתיות בתכון עירוי  128-2-0019  א' / ב'

  8  סדאות לבחירה 2    א' / ב'

  21  סדאות תכון) 2סה"כ קורסי חובה (מהם 

   9  סה"כ קורסי בחירה    א'/ב'

  128-2-9991  ב'

128-2-9992  

  (סמס' א')עבודת גמר 

  (סמס' ב')עבודת גמר 

6  

6  

  0  בחית גמר    ב'

  ק"ז 42      סה"כ לתואר

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  40%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  10%  בחית גמר

  

  

  geostud@bgu.ac.il  6461395-08:  לפרטים וספים

  מומלץ לקרוא את תקון הלימודים לתואר שי באתר הפקולטה



 

343 

 

  
  חיוךב לימודים לתואר שי

  )129-2 (סימן מחשב
  

   :מתמקדים בארבעה תחומי התמחותלימודי התואר השי במחלקה לחיוך 

  

  התמחות/מגמה

  קורסי השלמה

  )(מעבר למכסת הק"ז

  

  ק"ז

 סה"כ ק"ז
בתיב  לתואר

  המחקרי

 ק"ז סה"כ
בתיב  לתואר

  הכללי

  36  36  12-16  קורסי השלמה 4 - 3  כיות לימודים והוראהת

יה במערכת פסיכולוג
כית משותפת ת החיוך:

  מחלקה לפסיכולוגיהעם ה

/  /  48  /  

  56  56  28  קורסי השלמה 6  יעוץ חיוכי

מיהל, חברה ומדייות 
  החיוך

  38  38  12-16  קורסי השלמה 3-4

 

    -משך הלימודים

  . שתייםמשך הלימודים 

 משך הלימודים שתיים וחצי.-ביעוץ חיוכי

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום 

ויים של השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיה השה העוקבת, השלישית במקרה של הש

  וץ חיוכי).יע

לצורך השלמת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

  גמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר.כתיבת עבודת ה

של מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בשה הרביעית והאחרוה  התיב הכללי

  בתיב כלשהו. 

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  

  )מובילים התחדשות חיוכית( התמחות בתוכיות לימודים והוראה. 1

טכולוגיות, בתפיסות של למידה ובתפקידי אפשרויות השיויים מרחיקי לכת בחברה, במטרות החיוך, ב

התכית מכשירה יחידים הפועלים בה. ההתחדשות, הן של מערכת החיוך והן של בהמורה יוצרים צורך 

מומחים בתכיות לימודים, הוראה ולמידה תוך מתן דגש על חדשות פדגוגית, ביסוס מחקרי, והובלת 

 תהליכי התחדשות
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  :יעדים

   ות (כולל ברמת הכיתה)פיתוחוך ברמותיה השוהסתכלות ביקורתית על מערכת החי  

  וך-התפתחות אישיתשי חיה מקצועית רחבה,  מקצועית כאבעלי השקפת עולם ערכית, הב

 ביקורתית כלפי העשייה החיוכית-וגישה רפלקטיבית

 רהספ-לשיפור ההוראה בביתתרומה השתתפות חיובית בתהליכי למידה של מורים ו  

  

  הזדמויות התפתחות לבוגרי התכית

   והעמקת הזהות המקצועית האישית השבחת ההוראה 

  היגות בבתייות לימודים וכיו"במפתחי הערכה, רכזי , יםפדגוגי רכזיםספר כגון -תפקידי מתכ 

   וך ובמגזר הכשרה, תפקידיוך אחרים במערכת החישי חיחיה של מורים ואהדרכה וה

 השלישי

   יברסיטאותלהשתלבות במחקר ובפתיחת אפשרויותתפקידים במכללות ובאו  

  

ועדת בהשלמות בהתאם ועל פי החלטת סטודטים שלגביהם חסר רקע אקדמי חיוי לתכית יחויבו 

לימודיהם לא יחושבו במיין קודות הזכות של לימודי התואר השי הקורסים החיויים  .הקבלה

   כוללים:

  קורסי השלמה

  מס שעות  שם הקורס  מספר קורס  סמסטר

  א'

  ב'

  

  א'

  ב'

129-1-2251  

129-1-2261  

  

129-1-2371  

129-1-2381  

  א' -מבוא למחשבת החיוך 

  ב' -מבוא למחשבת החיוך 

  או

  א' -גיה של החיוך מבוא לסוציולו

  ב' - מבוא לסוציולוגיה של החיוך

6  

  

6  

  

  א'

  ב'

  

  א'

  ב'

129-1-1031  

129-1-1921  

  

129-1-3361  

129-1-3371  

  א' - מבוא לפסיכולוגיה חיוכית

  ב' -מבוא לפסיכולוגיה חיוכית 

  או

  א' - קוגיציה בחיוך

  ב' - קוגיציה בחיוך

6  

  

6  

  א'

  ב'

129-1-1021  

129-1-1721  

  א' - בחיוך מבוא לשיטות מחקר כמותיות

  ב' - בחיוך מבוא לשיטות מחקר כמותיות

6  

  3  בחיוך שיטות מחקר איכותיותל מבוא  129-1-0102  ב'

  3  מחקר חיוכי בשיטות כמותיות  129-1-2881  א'
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  תכית הלימודים

ועל קורסי בחירה מתוך מאגר על קורסי חובה מבוססים הלימודים בשי התיבים, כללי ומחקרי, 

   משתה.

  : בשי תיבי הלימוד קורסי החובהלהלן פירוט 

  

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  תיב כללי 

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  

  

  שה

  

  מספר הקורס

  

  שם הקורס

מס' 

  ק"ז

לתיב 

  המחקרי

  מס' ק"ז

  לתיב הכללי

  ב'/א'

  (שתי)

129-2-0241  

129-2-0101  

  א' -ית מתודולוגיה מחקרית איכות

  ב' - יתמתודולוגיה מחקרית איכות

4  

  

4  

  ב'א'/

  (שתי)

129-2-2201  

129-2-2211  

  א' -מתודולוגיה מחקרית כמותית 

  ב' -מתודולוגיה מחקרית כמותית 

4  -  

  

  ב'

  (שתי)

129-2-7101  

129-2-7111  

  א' - פרויקט גמר -רפורמות ושיוי בחיוך

  ב' - פרויקט גמר -רפורמות ושיוי בחיוך

  

-  

3  

3  

  א'

  (שתי)

129-2-0442  

129-2-0452  

  א' - הוראה ולמידהשיח 

  ב' - הוראה ולמידהשיח 

  

4  4  

  א'

  (שתי)

129-2-0423  

129-2-4234  

  א' -למידה והוראה בתחומי דעת 

  ב' -למידה והוראה בתחומי דעת 

4  4  

  )א' סמס'( א'

  

  )'ב (סמס' א'

129-2-0084  

  

129-2-0017  

  מדייות חיוכית

  או

  תיאוריות בסיסיות במהל  החיוך

2  

  

2  

2  

  

2  

  16  10  קורסי בחירה    ב'א'/

  

  בחית גמר    ב'

  (מחקר והערכה בחיוך)

-  0  

  

  129-2-9995  ב'

129-2-9996  

  (סמסטר א') עבודת גמר

  (סמסטר ב')עבודת גמר 

4  

4  
-  

  
  כ לתוארסה"

      

  ק"ז 36

  

  ק"ז 36
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  תיב מחקרי 

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  כית משותפת עם המחלקה לפסיכולוגיהיוך: תהתמחות בפסיכולוגיה במערכת הח

הפסיכולוגיה ם מכווים לעודד עיון ומחקר בתחוכוללים עבודת גמר, לימודי המוסמך בפסיכולוגיה 

בתחומים החיוכית ולתת הכשרה והכה ראשוית לקראת התמחות ביישום הפסיכולוגיה החיוכית 

   השוים.

מחקרית. טיפולית וחטיבה -ישן שתי חטיבות לימוד שוות  במסגרת ההתמחות : חטיבה יישומית

התכית היה תכית משותפת למחלקה לחיוך ולמחלקה לפסיכולוגיה. התכית עצמה מתקיימת 

 הראשוה השה במהלך .בשתיים השי התואר לימודי את לסיים התלמידים על ומתהלת במח' לחיוך.

מצאים   ם הרלווטייםיהטפס( המחקר הצעת את ויגיש. )תזה(הגמר  עבודת מחה לכתיבת התלמיד ימצא

  .)באתר פקולטה למדעי הרוח והחברה

  

: מטרת הלימודים בחטיבה זו היא להכשיר את בוגריה לעבודה טיפולית-החטיבה היישומית

תכית הלימודים מתמקדת בושאי היסוד של   כפסיכולוגים חיוכיים במערכות חיוכיות שוות.

לקידום התפתחות פסיכולוגית ורווחה פשית הפסיכולוגיה החיוכית, תוך דגש על ושאים הקשורים 

הערכה ומיעה של קשיים תפקודיים ורגשיים  באוכלוסיית התלמידים בכלל בקבוצות  ;במערכות החיוך

איתור והתערבות טיפולית בילדים הסובלים מתפקוד לקוי או מצוקות רגשיות. במסגרת  ;סיכון בפרט

ודט/ית מתבקש/ת להיות יומיים בשפ"ח (שירות כחלק מחובת הלימודים של התואר הסטהלימודים 

ראיה  סטודט/יתתת לפסיכולוגי חיוכי) ובמסגרות חיוכיות בהכשרה מעשית. הכשרה זו ו

איטגרטיבית של פעילות הפסיכולוג החיוכי בתוך המערכת הבית ספרית ובמערכות הסובבות אותו 

תוך התמקדות על תהליכים התפתחותיים, רגשיים, קוגיטיביים,   (משפחה, קהילה, חברה, וכו')

ל מועצת התכית היישומית עומדת בדרישות של הועדה המקצועית ש ואחרים.  םציויי מיטובחברתיים, 

  הפסיכולוגים במשרד הבריאות ובסיומה יתן להתחיל בתהליך התמחות בתחום הפסיכולוגיה החיוכית.

   

  טיפולית-בחטיבה היישומית כית הלימודיםת

 קורסי חובה:

  

  שה

  

  מספר הקורס

  

  שם הקורס

  

  ק"ז

  101-2-0139  (שתי)א' 

101-2-0219  

  א' - מערכים יסויים -למוסמכיםשיטות מחקר 

  ב' - מערכים  -למוסמכיםשיטות מחקר 

4  

  129-2-1021  (שתי)א' 

129-2-1371  

  א' -דיאגוסטיקה פסיכו

  ב' -דיאגוסטיקה פסיכו

4  

  (שתי)א' 

  

  

  

129-2-8501  

  

129-2-8511  

  

גישות דימיות -טיפול פסיכולוגי בילדים

  א' -והומיסטיות 

גישות דימיות -טיפול פסיכולוגי בילדים

  ב' -והומיסטיות 

4  

  

  

  

  2  א'-)הדרכה(עבודה טיפולית מודרכת   129-2-0404  (סמס' ב')א' 
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  הציון הסופי לתוארהרכב 

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  

מטרת החטיבה המחקרית הה להכשיר סטודטים : בפסיכולוגיה במערכת החיוך מחקרית חטיבה

בעלי אורייטציה מחקרית אשר מעוייים להמשיך במחקר פסיכולוגי בתחום החיוכי או מעוייים 

    ב'-)הדרכה(עבודה טיפולית מודרכת   129-2-0414

  129-2-1041  (שתי)א' 

129-2-1401  

  א' -שה א' פרקטיקום 

  ב' -שה א' פרקטיקום 

4  

  

  2  יחסי ילדים, הורים ומורים מהלכה למעשה  129-2-0169  (סמס א')

  (שתי)א' 

  

129-2-0182  

129-2-0192  

  א' -ושאים בסיסיים במחקר פסיכולוגי חיוכי 

  ב' - בסיסיים במחקר פסיכולוגי חיוכי ושאים

6  

 -בסיסיים במחקר פסיכולוגי חיוכי ושאים  129-2-0294  )' ב'ססמ( א'

  יישומי הערכה, תכון והתמודדות בבי"ס

2  

  (סמס א') א'

  ')ב סמס' (ב

129-2-0202  

129-2-0212  

  שה א' פסיכופתולוגיה

  'ב שה פסיכופתולוגיה

4  

    129-2-1551תי)(שב' 

129-2-1561  

  א' - פרקטיקום שה ב'

  ב' - פרקטיקום שה ב'

4  

  

  129-2-0102  (שתי) ב'

  

129-2-0112  

שיפור  בית ספר כסביבה רגשית חיוכית 

  א' -תיאוריה והתסות 

חיוכית שיפור  בית ספר כסביבה רגשית 

  ב' - תיאוריה והתסות

4  

  

  

  129-2-0683  

  

  אתיקה בפסיכולוגיה חיוכית

  

2  

  129-2-0382  (שתי) 

129-2-0386  

טיפול מבוסס -התערבויות טיפוליות עם ילדים

  א' –מטלזציה וטיפול קוגיטיבי התהגותי

טיפול מבוסס -התערבויות טיפוליות עם ילדים

  ב' –וטיפול קוגיטיבי התהגותי מטלזציה

4  

  

  2  טיפול משפחתי  129-2-1721  (סמס' ב')

  46   קורסי חובה סה"כ

  2   סה"כ קורסי בחירה

  בחירה בתיאום עם מחה של עבודת הגמר

  

  ב'

  

129-2-9997  

129-2-9998  

  

  סמס' א' - עבודת גמר

  סמס' ב' - עבודת גמר

  

0  

0  

  

  לתוארסה"כ 

      

  ק"ז 48
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לפתח את התמחותם ללימודי דוקטורט בתחום. במסגרת מסלול זה יתת לסטודטים הזדמות 

יה החיוכית ולפיתוח היכולות המחקריות. להעמקת הידע בהיבטים מחקריים שוים בתחומי הפסיכולוג

תכית הלימודים בחטיבה המחקרית תגובש בשה הראשוה יחד עם יועץ/ת מטעם המסלול ותותאם 

  באופן אישי לכל סטודט. 

  

חשוב להדגיש כי תכית הלימודים בחטיבה המחקרית איה כוללת את הקורסים המכשירים פסיכולוגים 

  ים אלו אים פתוחים לתלמידי החטיבה.קורסשחיוכיים יישומיים ו

מחה אשר ילווה אותו מתחילת  כוללים עבודת גמר. לכל תלמיד יהיהלימודי המוסמך בפסיכולוגיה 

  תוך התייעצות עם המחה ובאישורו. התלמידים חייבים לקחת את הקורסים הבאים,דיו. לימו

  

  המחקרית תכית הלימודים בחטיבה

  קורסי חובה:

  

  שה

  

  הקורסמספר 

  

  שם הקורס

  

  ק"ז

  101-2-0139  (שתי)א' 

101-2-0219  

  א' - מערכים יסויים -מוסמכיםשיטות מחקר ל

  ב' - מערכים מתאימים -למוסמכים מחקר שיטות

4  

קורס אחד הקשור לאחד התחומים הבאים : פילוסופיה או סוציולוגיה   א'

  והוראהכיות לימודים חברה ומדייות החיוך, תשל החיוך, מהל 

4  

  8  קורסי חובה סה"כ

  

   :תחומי הדעת  הבאים 6מתוך קורסים   4

  ק"ז  תחומי הקורסים  שה

  4  קוגיציה/למידה  ב'א'/

  4  מוטיבציה ורגש  ב'א'/

  4  פסיכולוגיה התפתחותית  ב'א'/

  4  הבדלים בין אישיים (ערכים, טיות, תכוות)  ב'א'/

  4  תרבותיים.תהליכים חברתיים, ארגויים ובין   ב'א'/

  4  שיטות מחקר איכותיות  ב'א'/

    

   קורסים מתחומי הדעתב סה"כ

  

16  

  

  ב'-א' ו

  

  ק"ז 24ק"ז, סה"כ קורסי בחירה  24 –חובה  קורסיסה"כ 

בהתאם לתכית אישית שתגובש ע"י בחירת הקורסים תעשה (

  מחה עבודת הגמר)

  

24  

  

  
129-2-9997  
129-2-9998  

  
  )סמסטר א'(עבודת גמר 
  )סמסטר ב'(עבודת גמר 

  
0  
0  
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  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

 התמחות בייעוץ חיוכי

מכשירה יועצים חיוכיים לעבודה בבתי הספר ובמסגרות חיוכיות אחרות.  התמחות בייעוץ חיוכי

תפקידיה ותפקודיה, ורכישת המיומויות הדרשות למילוי  ההכשרה כוללת הכרת המערכת החיוכית על

תפקיד היועץ החיוכי. מיומויות אלה כוללות אבחון המערכת החיוכית ומרכיביה, אבחון תפקודם של 

תלמידים, מיומויות תקשורת מסייעת ודרכי התערבות ומחקר לצרכים יישומיים. בוגרי התכית 

תי הספר היסודיים, חטיבות הבייים והתיכוים, וכן במסגרות מתקבלים לעבודה בייעוץ במסגרות ב

חיוכית. משרד החיוך מכיר בתכית -חיוך לא פורמאליות ואחרות בהן דרשת פרספקטיבה ייעוצית

  כבסיס לקבלת רישיון בייעוץ חיוכי, אך מתה את מתן הרישיון בתעודת הוראה.

  :מבה הלימודים

ייעוצית קוהרטית ורחבה, ומכשירה לאורייטציה - על תשתית אקדמית מבוססתתכית הלימודים 

 כת שתיים וחצי (חמישה סמסטרים)מחקרי. התכית מש-יישומית שהיה בעלת בסיס תיאורטי

  מתהלת בשי תיבי לימוד:

במשך שתיים וחצי, לכתוב פרויקט  בתיב זה דרשים הסטודטים ללמוד קורסיםמחקרי: תיב   .א

 עבודת גמר מחקרית.  כתובומי הכולל הערכת צרכים והתערבות, ולסיום ייש

במשך שתיים וחצי, לכתוב  בתיב זה דרשים הסטודטים ללמוד קורסים: שומייתיב כללי/י  .ב

 פרויקט סיום יישומי הכולל הערכת צרכים והתערבות.

ההכשרה כוללת יומיים (לפחות) של לימודים עיויים בכל שבוע, ובוסף תצפיות ועבודת שדה מודרכת  

בהיקף של יום אחד בשבוע, בכל אחת משתי שות ההכשרה הראשוות. בסמסטר החמישי, ההכשרה 

  כוללת יום אחד לפחות של לימודים בשבוע. 

ם עבודה של למעלה מחצי משרה במהלך המבה הכללי ודרישות הלימודים בתכית אים מאפשרי

השתיים הראשוות ללימודים. במהלך שתיים אלה, על הלומדים להקדיש ללימודים שלושה ימים 

  בשבוע לפחות.  מלאים

  

   

    (שה ב')

  
  סה"כ לתואר

    
  ק"ז 48



 

350 

 

  לכל מי שלא למד את הקורסים במוסד אקדמי במהלך התואר הראשון. – קורסי השלמה

  

  מספר קורס

  

  שם הקורס

  

  מס שעות

129-1-2251  

129-1-2261  

  

129-1-2371  

129-1-2381  

  א' –מבוא למחשבת החיוך 

  ב' –מבוא למחשבת החיוך 

  או

  א' – מבוא לסוציולוגיה של החיוך

  ב' –מבוא לסוציולוגיה של החיוך 

  
6  

  
  
6  

129-1-1031  

129-1-1921  

  א' –במערכת החיוך מבוא לפסיכולוגיה 

  ב' –מבוא לפסיכולוגיה במערכת החיוך 

6  
  

  
129-1-1021  

129-1-1721  

  א-בחיוךמבוא לשיטות מחקר כמותיות 

  ב-מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחיוך

6  

  3  בחיוך שיטות מחקר איכותיותמבוא ל  129-1-0102
  

  3  מחקר חיוכי בשיטות כמותיות  129-1-2881
  

129-1-3491  

129-1-2221  

  א' – פסיכולוגיה התפתחותית

  ב' – פסיכולוגיה התפתחותית

  או

4  

129-1-1961  

129-1-3481  

  א' –פסיכולוגיה של האישיות 

  ב' –פסיכולוגיה של האישיות 

4  

  

  במסלול ייעוץ חיוכי תכית הלימודים

    שה

  מספר הקורס

  

  שם הקורס

  סה"כ ק"ז 

  מחקריתיב 

  סה"כ ק"ז

  כלליתיב 

  129-2-4431  א'

129-2-7251  

  א' שה כלי הערכה ליועץ

  (שתי)

4  4  

  129-2-4521  א'

129-2-4921  

  שה א' עבודה מודרכת בשדה

  (שתי)

4  4  

  129-2-8991  ב'

129-2-9011  

  ב' שהכלי הערכה ליועץ 

  (שתי)

4  4  

  129-2-7741  ב'

129-2-7751  

  שה ב' עבודה מודרכת בשדה

  (שתי)

4  4  

סמסטר 

  חמישי

  מתיאוריה לפרקטיקה  129-2-0167

  

4  4  

  129-2-0241  א'/ב'
129-2-0101  

  מתודולוגיה מחקרית איכותית
  

4  4  

  129-2-2201  א'/ב'
129-2-2211  

  מתודולוגיה מחקרית כמותית
  שה א'/ב'

4  -  

  קבועים *סה"כ קורסי חובה   א'/ב'
   * קורסי חובה מקצועיים משתים

  
28   
12  

  
 24   

12  
    סה"כ קורסי בחירה   א'/ב'

8   
  
 20   
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  129-2-9993  ב'
129-2-9994  

  סמס' א' – עבודת גמר
  סמס' ב' – עבודת גמר

  

4  
4  

  
-  

  
  סה"כ לתואר 

  
  ק"ז 56

  
  ק"ז 56

  

* בוסף לקורסי החובה המצויים כאן, הסטודטים ילמדו קורסי חובה המשתים משה לשה 

- חיוכית כגון קיום מפגש ייעוצי, יהול מפגש בין –והעוסקים במיומויות בסיסיות בעבודה ייעוצית 

אישי, החיית צוות ודיאמיקה קבוצתית, והתמודדות עם קשיים רגשיים והתהגותיים אצל ילדים 

חיוכית. בוסף ילמדו קורסי בחירה מהקורסים  -ומבוגרים ובתכים מרכזיים בעבודה הייעוצית

  המוצעים לתואר שי במחלקה.

  פורטפוליו

דרשים לקיים פורטפוליו אשר יסייע בארגון הידע הלמד  התמחות ביעוץ חיוכיסטודטים בכל ה

  בתכית תוך עיבוד רפלקטיבי וביקורתי, ויצירת איטגרציה.

  התסות מודרכת בשדה ועבודה מעשית

התסות בשדה במסגרת התכית תהיה בהיקף של יום בשבוע בשה הראשוה והשייה. העבודה תעשה 

הספר או ארגוים חיוכיים אחרים, תוך הדרכה צמודה של יועץ מומחה (סטודטים -במסגרת בתי

  הספר בו הם עובדים). -ספר לא רשאים למלא את הדרישה הזאת בבית-העובדים בבית

  

  לתואר הרכב הציון הסופי

  : כלליתיב 

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר

  

  תיב מחקרי:

  50%  קורסים 

  50%  עבודת גמר
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  , חברה ומדייות החיוךבמהלהתמחות 

  התכית: מטרת

לסוגיות מרכזיות בתחום המהל החיוכי ומדייות חיוכית כגון:  לחשוף את הסטודטים/ות .1

ארגון החיוך ובית הספר, תהליכי קבלת החלטות בבית הספר, רפורמות חיוכיות וסוגיות 

 ביהול. 

לפתח בקרב הסטודטים/ות הבה רחבה בסוגיות במדייות החיוך בישראל ובעולם, תוך דגש  .2

 חיוך בחברה משתה. רפורמות וחידושים בארגוי  לע

  ובמדייות חיוכית. לפתח בקרב הסטודטים/ות הבה רחבה בתיאוריות במהל חיוכי .3

בפרויקטים במהל, מהגות ומדייות התסויות לסטודטים/ות לספק  .4

  .החיוך

 מהיגות ומדייות חיוכית, בישראל. ,ליצור מוקדי מחקר בתחום מהל .5

בהשלמות יחויבו לתכית,  חיויים מקצועות חסרים שלהם האקדמי שברקע ות/סטודטים .6

  .השי התואר לימודי של הקודות במיין יחושבו לא אלו בהתאם. לימודים

  

  בשי תיבי הלימוד קורסי חובה

  

  מספר הקורס

  

  שם הקורס

סה"כ ק"ז 

בתיב 

  הכללי

  סה"כ ק"ז

  בתיב המחקרי

    2  2הל החיוךתיאוריות בסיסיות במי  129-2-0017

  

  2  2  מדייות חיוכית  129-2-0084

  

129-2-0241  

129-2-0101 

  א' -מתודולוגיה מחקרית איכותית 

  ב' -ת מחקרית איכותימתודולוגיה 

4  

  

4  

  קורסי השלמה

  מס שעות  שם הקורס  מספר קורס

129-1-2371  
  

129-1-2381  

  א' - מבוא לסוציולוגיה של החיוך
  

  ב' - מבוא לסוציולוגיה של החיוך

3  
  

3  
129-1-1021  

  
129-1-1721  

  א' - בחיוך מבוא לשיטות מחקר כמותיות
  

  ב' - בחיוך מבוא לשיטות מחקר כמותיות

3  
  
3  

  3  בחיוך שיטות מחקר איכותיותמבוא ל  129-1-0102
  

  3  כמותיותחיוכי בשיטות מחקר   129-1-2881
  

  129-1-0140א' 
  

  129-1-1402ב' 

  מרכזיות וקודות מפה א'מערכת החיוך בישראל: סוגיות 
  

  ב' מפה וקודות מרכזיות סוגיות: בישראל החיוך מערכת

  
4  
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129-2-2201  

129-2-0101  

  א' -מתודולוגיה מחקרית כמותית 

  'ב - כמותית מחקרית מתודולוגיה

-  4  

129-2-9331  

129-2-9341  

  א' -כלכלת החיוך 

  ב' -כלכלת החיוך 

4  4  

129-2-7101  

129-2-7111  

  א' -  פרויקט גמר -רפורמות ושיוי בחברה

  'ב -  גמר פרויקט -בחברה ושיוי רפורמות

6  -  

  

  קורסי חובה סה"כ 

  

18   

  

16   

  

  קורסי בחירה סה"כ 

  

20  

  

16   

  129-2-9991  שה ב'

129-2-9992  

  (סמס' א') עבודת גמר

  (סמס' ב') עבודת גמר

-  

-  

3  

3  

  -  0  בחית גמר  -  שה ב'

  ק"ז   38ק"ז 38  לתואר  סה"כ

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  כלליתיב 

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  תיב מחקרי 

  50%  קורסים 

  50%  עבודת גמר
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  *סוציולוגיה של החיוך אשכול-מהל חברה ומדייות החיוך 

הל חברה סמך בממויקבלו תעודת המגמה בוגרי מגמה בתוך ההתמחות מהל חברה ומדייות החיוך.  *

 ללא ציון שם המגמה. ומדייות החיוך, 

 

  רקע

מדוע קיימים פערים חברתיים בחיוך וכיצד הם באים לידי ביטוי? מדוע מערכת החיוך והתקשורת 

"ל? מדוע מהלי בתי ספר מודאגים מבחיות המיצ"ב? כיצד מערכת החיוך יעסוקות במבחי הישגים ב

העתידיים? כיצד היא מחכת לתרבות ישראלית? אם אילו סוגיות מתמודדת מעצבת את האזרחים 

תרבותית? והאם היא ותת מעה לכל הקבוצות החברתיות, תרבותיות -מערכת חיוך ציבורית בחברה רב

  ואתיות בישראל?

  . מגמה זואלו הן מקצת השאלות שיעמדו בבסיס 

 ועמוקים רחבים חברתיים תהליכים ביטוי לידי איםב בא וייחודית חשובה, מעיית זירה היו החיוך

 ופוליטיים תרבותיים, חברתיים, כלכליים תהליכים להבין בה ללומדים הזדמות מספקת זו מגמה. יותר

 כן כמו. בפרט ובישראל בכלל החיוכי השדה של הפריזמה דרך, הגלובלי בעידן המדיה את המאפייים

 במיוחד. החיוכית והעשייה החיוך מערכת על משפיעים אלו תהליכים בו האופן על דגש שמה זו כיתת

 ובתפקידה האזרחית והחברה המדיה, החיוך מערכת בין המשתים הגומלין ביחסי התוכית עוסקת

  . החיוך במערכת האחרוה של וגדל ההולך

  :מטרות

 ה תיאורטית סוציולוגית עמוקהפיתוח ראיה ביקורתית המתבססת על הב. 

 ת ההקשרים הכלכליטועה בהבוך הופוליטיים בהם  ם, חברתיים,יפיתוח ראיה רחבה על מערכת החי

 .מדייותה רכת החיוך הישראלית ובהם מתעצבתפועלת מע

 וכיתיות החית המדיוכיים בישראל בהקשרם הגלובלי ותהליכים הבות  פיתוח –חייכולות להתבו

 .השוואתית

 יות ופרקה של מדיוכיות דרך ישומן של תיאוריות סוציולוגיות ביקורתיות ותוך דגש בחיל עטיקות חי

  .תרבותיות, לאומיות, הגירה ועוד-סוגיות כגון: מגדר, רב

 :קהל  יעד

 סטודטים. האזרחית והחברה המדיה, החיוך מערכת בין הגומלין ביחסי המתעיייםסטודטים 

, החיוך במשרד מדייות כמעצבי, כחוקרים החיוך ומדייות החיוך מערכת על להשפיע השואפים

  . פורמאלי הבלתי החיוך באמצעות או, מקומיות ברשויות

  : אל הלימודים במגמה זו מופים

  טיםוך בוגרי סטודהחברה ומדעי חי 

  טיםים סטודים מצטיייישל שאלות סביב במחקר לעסוק המעו 

 . וחברה חיוך

  ים החברה ומדעי לאזרחות מוריםיימחקרי באפיק להתמקצע המעו 

  וכיות בעמותות עובדיםוך השלישי המגזר של חיהבלתי ובחי 

  פורמאלי
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. בהתאם בהשלמות יחויבו לתוכית חיויים מקצועות חסרים שלהם האקדמי שברקע סטודטים

טבלה קורסי השלמה בפירוט  ורא( השי התואר לימודי של קודותה במיין יחשבו לא אלו לימודים

  ).404שבעמוד 

   

 סוציולוגיה של החיוךמגמת  -במהל חברה ומדייות החיוך  כית הלימודיםת

 

  

  מספר הקורס

  

  שם הקורס

סה"כ 

  ק"ז 

  כלליתיב 

  סה"כ ק"ז

תיב 

  מחקרי

129-2-0502 

129-2-0512  

א' -ביקורתיות בסוציולוגיה של החיוךתיאוריות 

  ב'-בסוציולוגיה של החיוךתיאוריות ביקורתיות 

4  4  

  2  2  מדייות חיוכית  129-2-0084

129-2-0241  

129-2-0101  

  א' -מתודולוגיה מחקרית איכותית 

  ב' -מתודולוגיה מחקרית איכותית 

4  4  

129-2-2201  

129-2-0101  

  א' -מתודולוגיה מחקרית כמותית

  'ב -כמותית מחקרית מתודולוגיה

-  4  

129-2-9331  

129-2-9341  

  א' -כלכלת החיוך 

  ב' -כלכלת החיוך 

4  4  

129-2-7101  

129-2-7111  

  א' -  פרויקט גמר -רפורמות ושיוי בחברה

  'ב -  גמר פרויקט -בחברה ושיוי רפורמות

6  -  

  

  קורסי חובה סה"כ 

  

20   

  

18  

  

  קורסי בחירה סה"כ 

  

18  

  

14  

  שה ב'

  

129-2-9991  

129-2-9992  

  (סמס' א') עבודת גמר

  (סמס' ב') עבודת גמר

-  

  

3  

3  

    0  בחית גמר  -  שה ב'

  ק"ז   38ק"ז 38  לתואר  סה"כ

 
  

  

 bgu.ac.il@laiv , 6461865-08גב' מיקי לייב,  לפרטים וספים
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  בפוליטיקה וממשל לימודים לתואר שי

  )138-2 (סימן מחשב 

  

התכית לתואר שי במחלקה לפוליטיקה וממשל עוסקת בבחיה השיויים המתחוללים במדיה ובחברה 

המשמעות המשתה של אזרחות, ריבוות, לאומיות וגבולות תחומית וביתוח - האזרחית מקודת מבט בין

ושל הכוחות המקומיים והגלובליים המשפיעים עליהם. בוסף, המחלקה מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם 

המרכז ללימודי אפריקה והמרכז לחקר החברה והפוליטיקה האירופאיים, ומאפשרת תכיות לימודים 

ר שי בפוליטיקה וממשל מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדע ממוקדות בתחומים אלו. התכית לתוא

המדיה ובתחומים וספים במדעי החברה והרוח המעוייים להעמיק ולחקור את הפוליטיקה המקומית 

  והעולמית ולצבור ידע חדש.

השמות  –עיוי -בתיב מחקרי ובתיב הכללי –המחלקה מציעה שתי תכיות לימודים ייחודיות לתואר שי 

את הדגש על גישות תיאורטיות ועל סוגיות ותחומי מחקר העומדים בחזית הידע האקדמי העכשווי. סגל 

המחלקה מתמחה בתחומים המקובלים של מדע המדיה והלימודים הבילאומיים אך גם בתחומים 

 וההיסטוריה. המצויים על קווי התפר שבין הפוליטיקה לבין הסוציולוגיה, התרבות, הכלכלה, הגיאוגרפיה

באמצעות הקייה מובת של רקע לימודי רחב במגוון עפי ידע רלווטיים ושל מיומויות מחקריות, 

המחלקה חותרת להכשיר תלמידי ותלמידות מחקר שיוכלו להרים תרומה איטלקטואלית מקורית 

  לתחומים השוים של הלימודים הפוליטיים. 

  

  משך הלימודים

  .שתייםמשך הלימודים 

בסיום חובות  , על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמרהעיוי - בתיב הכללי

  הלימודים בתום השה השייה.

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת 

  דו"ח ההתקדמות במחקר.גמר, בהתאם לעבודת ה

של מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב  התיב הכללי

  כלשהו. 

  וא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר ה

  

  :תיבי הלימוד

  הלימודים מתהלים בשי תיבי לימוד:

  .)תזהעם בחית גמר (ללא עבודת  עיוי - כלליזה) ותיב (תעם עבודת גמר  מחקריתיב 

  

   



 

357 

 

  :תכית הלימודים בתיב המחקרי

  .יםשל מועמדהרקע האקדמי הקודם של המחלקה עפ"י  הקבלהעדת ו ע"י יםקבע - קורסי השלמה

  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  138.2.0050  'א
138-2-0060  

ה  ת תזהסדה ראשוא' –ש  
   ב' –סדת תזה שה ראשוה 

  

4  

  138.2.0034  ב' /'א
138.2.0044  

   א' -  עכשווית פוליטית התיאורי
 ב' - עכשווית פוליטית יאוריהת 

4  
  

  2  ותיאוריה פרקטיקה,  מתודולוגיה: מחקר גישות  138-2-0055  א'

  10  קורסי חובהסה"כ 
  

  קורסי בחירה:  'ב-ו' א
  מהם תכתב עבודת סמירבאחד 

18   

  138-2-9991  ב'
138-2-9992  

  (סמסטר א') עבודת גמר
  (סמסטר ב') עבודת גמר

4  
4  

  
  

  סה"כ לתואר
  

  ק"ז 36
  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  העיוי - תיב הכלליכית הלימודים בת

  קבעים ע"י ועדת הקבלה של המחלקה עפ"י הרקע האקדמי הקודם של מועמדים. - קורסי השלמה

  
  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  2   ותיאוריה פרקטיקה,  מתודולוגיה: מחקר גישות  138-2-0055  א'

  138.2.0034  ב'/'א

138.2.0044  

   א' -  עכשווית תיאוריה פוליטית

  ב' -  עכשווית פוליטית תיאוריה

4  

   6  סה"כ קורסי חובה 

  : קורסי בחירה    'ב-ו' א
  ת סמירעבודו תכתבהמהם בשיים 

  

30  

  0  בחית גמר    ב'

  
  סה"כ לתואר

  
  ק"ז 36

  



 

358 

 

הזכאות לגשת לבחיה בתיאום ובאישור . מתקיימת לאחר סיום חובות השמיעה בתואר - בחית גמר

  . 75ציון עובר בבחיה היו  המחלקה.

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  80%  קורסים

  20%  בחית גמר

  

   :לפרטים וספים

 

  ansegal@bgu.ac.il ,6477767-08 גב' עת סגל

  

  .הפקולטהאתר לתואר שי המצא באת תקון הלימודים  מומלץ לקרוא
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   בכלכלה לימודים לתואר שי

  )142-2 (סימן מחשב
  :מטרת הלימודים

 הראשון, בתואר שרכש והמעשי התיאורטי הידע את להעמיק ועדה בכלכלה הלימודים לתואר שי תכית

 ולהכשיר והציבורי העסקי במגזר בכירים מקצועיים תפקידים לאיוש הכלים את התכית להקות לבוגרי כדי

  .מתקדמים מחקר ללימודי בכך יםיאת המעוי

  :משך הלימודים

 . שתייםמשך הלימודים 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

  דו"ח ההתקדמות במחקר.גמר, בהתאם לעבודת ה

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו. הכללי 

  וא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר ה

 

  :השלמות

 במידה יכולים להגיש מועמדות,ה, אך בתחומים כמותיים בלבד בכלכל שאיו ראשון תואר בעלי מועמדים

 ההשלמות, שת של סיומה לאחר השלמות. תכית תקבע לתכית, מיםמתאי הם כי תמצאוועדת הקבלה 

לתואר שי  סטודטיםכ תכיתלהגיש מועמדות ל רשאים הם האם הקבלה של התואר השי ועדת תקבע

   .במחלקה

 א' וב', מאקרו א' וב', אקוומטריקה, מחיריםתורת ה: הבאים את המקצועות כוללת טיפוסית השלמות שת

  .מתמטיקה לכלכלים א'

  

  תוכית השלמות

  מס שעות  שם הקורס  מספר קורס

  3  מתמטיקה לכלכלים א'  142-1-3151

142-1-1031  

142-1-1041  

  1תורת המחירים 

  2תורת המחירים 

  + תרגול3

  +תרגול3

142-1-1051  

142-1-1551  

  1מאקרו כלכלה 

  2מאקרו כלכלה 

  + תרגול3

  +תרגול3

  + תרגול3  מבוא לאקוומטריקה  142-1-1081

  



 

360 

 

 

 לכלכלים א' ילמדו את הקורסמתמטיקה  רסשלא למדו במסגרת לימודי התואר הראשון את הקו סטודטים

 .בתואר השי בקודות זכות הקורס איו מזכהבלבד.  בסמסטר הראשוןבמהלך לימודי התואר השי, 

 דרשים שהתקבלו ללימודי השלמה סטודטים .לקבוע קורסי השלמה וספים בהתאם המחלקה רשאית

עפ"י או בממוצע אחר  85של לפחות בממוצע הראשוה לימודים השת עד תום  את קורסי ההשלמה לסיים

  .המחלקתית ועדהוהחלטת ה

  

  :תיבי הלימוד

 סטודטיםל מיועד המחקרי תיבה וכללי. מחקרי לימוד: תיבי שיב קיימיםהלימודים במחלקה מת

 םילסטודטים המעויי מיועד הכללי תיבה שלישי. לתואר לימודים המשך ושוקלים בכיוון עיוי המעוייים

 בכירים בתחום כלכליים תפקידים לאיוש כבסיס השוים הכלכלה בעפי יותר ורחב מעמיק ידע לרכוש

  .והציבורי העסקי הסקטור

השתתפות בסדת  ,גבוהים אקדמיים בהישגים המשך לימודים בתיב המחקרי מותה – מחקריהתיב ה

  במחקר. משביעת רצוןהמחקרי, והתקדמות  של התיבהחובה 

 יחה העבודה הסדאות. את אחת במסגרת ותוצג משמעותי מחקרי חיבור תהווה הגמר עבודת - עבודת גמר

 לקבוע מחה לעבודה ומעלה מהמחלקה. על הסטודטים בתיב המחקרי מן המיין סגל בדרגת מרצה חבר

להגיש את הצעת המחקר עד תום השה הראשוה ללימודים. עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השה השייה ו

  ללימודים.

  

  ק"ז 36סה"כ  – בתיב המחקריתכית הלימודים 

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  3  תיאוריה כלכלית מיקרו*  142-2-5021  'א

  3  מאקרותיאוריה כלכלית   142-2-5101  א'

  3  1אקוומטריקה   142-2-5011  א'

  142-2-6140  א'

  

142-2-0321  

  כלכלית ב' -תיאוריה מיקרו*

  או

  ב' כלכלית - מאקרו אוריהית*

  המחקרלפי תחום יש ללמוד קורס אחד  *

3  

3  

  **2 אקוומטריקה  142-2-5091  א'

חובה למי שעושה עבודה בושא 
  אמפירי

3  

  3  שיטות מתמטיות בכלכלה  142-2-1221  א'

0069-2-142  'א  

142-2-0079  

  סדא שתית א'

  סדא שתית ב'

1.5  

1.5  
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   18  סה"כ קורסי חובה 

   9  קורסי בחירה 2   ב'-ו א'

  142-2-9991  ב'

142-2-9992  

  (סמס' א') עבודת גמר

  (סמס' ב') עבודת גמר

4.5  

4.5  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  מתמטיקה לכלכלים א' או לימוד במקביל - *תאי קדם

  יהיה חייב להשלים הקודות בקורס בחירה. 2**סטודט שאיו לומד אקוומטריקה 

ועדת הוראה.  ויו"ר**יתן לאשר פטור מקורס, רק לסטודטים העושים עבודה תיאורטית באישור המחה *

  במידה ויש פטור חובה ללמוד מיקרו ב'+ מאקרו ב'.

  

בפי שופטי  עם סיום תהליך שיפוט עבודת הגמר תתקיים בחית הגה על העבודה (בחית גמר) - חית גמרב

  לפחות. 75העבודה. ציון עובר בבחיה היו 

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  40%  עבודת גמר

  10%  בחית גמר

  

  ק"ז 36סה"כ  -תיב הכלליתכית הלימודים ב

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

5021-2-142  א'   3  מיקרו כלכלית תיאוריה 

5101-2-142  א'   3  מאקרו כלכלית תיאוריה  

5011-2-142  א'   3  1אקוומטריקה  

1221-2-142  א'   3  שיטות מתמטיות בכלכלה 

  0069-2-142  
0079-2-142  

  סדא שתית א'
  סדא שתית ב'

1.5  

1.5  

  6140-2-142  

 או
0321-2-142  

תיאוריה כלכלית מיקרו ב' 
  או
  

  תיאורה מאקרו כלכלית ב'

3  

  או

3  

  18   קורסי חובה  סה"כ

   15   קורסי בחירה 6  ב'-א' ו

7041-2-142  ב'   3  מ"א סמיר * 

  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  הרישום לסמיר בסמסטר הראשון של השה השייה. *הציון היתן על הסמיר הוא עובר/ לא עובר.



 

362 

 

 

חובות השמיעה  בתום השה השייה ללימודים, לאחר סיום בחית גמרב הסטודטים להבחן על - בחית גמר

  עבודת הסמיר.והגשת 

  

  : רכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  

  ממחלקות אחרות ראשון תואר מלימודי קורסיםב הכרה

בקורסים עודפים  הראשון התואר מלימודי ירכלה יתן היועץ ובאישור סטודטיםה ובחר לתחום בו בהתאם

) מרשימה א' בכלכלה (למעט קורסי קדם ק"ז 6עד  הראשון בכלכלה(שלא שוקללו במסגרת לימודי התואר 

  ב'). לחילופין, יתן ללמוד באישור היועץ קורס בחירה במחלקה אחרת.-כמו מתמטיקה לכלכלים א' ו

סטודטים שיוכרו להם קורס/ים מלימודי שה ד' בחשבואות יידרשו לשלם את עלות הקורס/ים על פי כללי 

  חוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד של מדור חשבוות סטודטים).התואר השי (ראה 

  

  

   elisg@bgu.ac.il ,6472266-08אליס גון   :לפרטים וספים

  הפקולטה המצא באתרלקרוא את תקון הלימודים לתואר שי  מומלץ

על הסטודטים להיות בקיאים בתכית הלימודים שלהם 

ובדרישות האקדמיות ולבדוק שאכן הם מסיימים את 

 חובותיהם האקדמיות בכל שה.

 באחריות הסטודטים לבצע רישום לקורסים בכל סמסטר
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  בעבודה סוציאלית לימודים לתואר שי

  )144-2 (סימן מחשב 

  : תכיתמטרת ה

היבטים המעשיים. תוכית לההיבטים האקדמיים  שילוב מתמיד ביןבודה סוציאלית היא מקצוע פעיל ובו ע

  המוסמך מבקשת לגשר בין שי היבטים אלה ומטרותיה הן: 

  יק ללקוחות שירותי רווחה איכותייםים, המסוגלים להעלהכשיר עובדים סוציאליים מיומ

  וחדשיים ברמת הפרט, המשפחה והקהילה. 

  שי מקצועי המסוגלים להתמודד עם בעיות השעה בחברה הישראלית ועם בעיות הייחודיותלהכשיר א

 ולפעול לקידום של צדק חברתי.  ,לאזור הגב

  ותפרד לעודד מצוי ה את המחקר לחלק בלתיויות שתהפוכות מיומאקדמית ומחקרית ולהק

מהפעילות המקצועית השוטפת, בין אם בצורת צריכת מחקר וספרות מחקרית עדכית ובין אם 

 באמצעות ביצוע מחקרי הערכה להתערבויות. 

 היגות מקצועישתתרום להתמקצעות והעלאת רמתה של העבודה הסוציאלית.ת לפתח מ  

 . שתייםמשך הלימודים   שך הלימודיםמ

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת 

  דו"ח ההתקדמות במחקר.גמר, בהתאם לעבודת ה

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו.  הכללי

  הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר 

  

  תכית הלימודים

  התכית מציעה תיב כללי (ללא תזה) ותיב מחקרי (עם תזה).

o  המשפחהו ילדה -עבודה סוציאלית 

o  פש -עבודה סוציאלית בריאות 

o  ית לקידום צדק חברתי - עבודה סוציאליתפרט 

o  טגרטיבית -עבודה סוציאליתאי 

o  ויות טיפול -עבודה סוציאליתבאמצעות אמ   

  

  אין מעבר בין המגמות לאחר הקבלה.בעת ההרשמה. יש לציין  ת הלימודיםמגמבאת הבחירה 

 36הלימודים מתקיימים במערכת מלאה במשך שתיים (יום אחד מרוכז בשבוע) ובהיקף של שימו לב: 

   ק"ז. אין אפשרות לפצל את הלימודים או ללמוד מערכת חלקית.
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 סוציאלית בעבודה מומחה" קבלתל עיויים זיכוייםשל  הצביר מאפשרתהלימודים בעבודה סוציאלית  תוכית

 מועצת העובדים מועקים מטעם אלו אישורים ". משפחות עם סוציאלית בעבודה מומחה"ו" הפש בבריאות

 . דרישות הוספותהלבירור  הסוציאליים למועצת העובדים יש לפות .הסוציאליים

  :)עם עבודת גמר(מחקרי התיב ב מגמות

  טיפול באמצעות אמויותעבודה סוציאלית ב

מספקת כלים מתחום ההבעה במטרה להעשיר את ארגז הכלים של העובד  טיפול באמצעות אמויות

הסוציאלי במסגרות עבודה פרטית, משפחתית וקהילתית. שילוב הגישה היצירתית שואף להעצים את המימד 

לתת מקום לקול הייחודי וליצירתיות של הפוים ושל העובדים  העבודה הסוציאלית;יסטי של ההומ

  ולאפשר גישור בין תרבויות ומתן קול לאוכלוסיות מושתקות. ;הסוציאליים

   תכית הלימודים בתיב המחקרי

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה
  

  ליברליזם -יאו, גלובליזציה  144-2-0058  א'
  רווחה ומדייות 

2  
  

  144-2-1591  א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  

  *שיטות מחקר איכותיותמבוא ל

  *מחקר כמותיות שיטות

  אפידמיולוגיה חברתית*מבוא ל

   שי קורסיםלבחור יש *

  

4  

  

  

  2  סמיר תזה  144-2-1751  א'

  144-2-0157  א'

144-2-0167  

  א' - הבעה חזותיתסדת 

  ב' - סדת הבעה חזותית

2  

2  

  4   אמותטיפול בפרקטיקום   144-2-0103  ב'

פרקטיקום בשילוב אמויות   144-2-0259/0269  'א

מתיאוריה  –בעבודה סוציאלית 

  למעשה

4  

  

  סה"כ קורסי חובה

  

20  

בחירה קורס   א'/ב'  8  

9991-2-144  ב'  

9992-2-144  

א') (סמס' עבודת גמר  

ב') (סמס' עבודת גמר  

4  

4  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

תחת החייה והדרכה של חבר סגל מן  יםעבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודט - עבודת גמר

הלי כתיבת עבודת המיין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

    הפקולטה).בשתון הרלווטי המצא הפרק את הגמר על פי תקון הפקולטה (יש לקרוא 

  "סמיר תזה" לפי הגשתה לאישור. קורסלהציג את הצעת המחקר ב מומלץ
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  ה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית והשלמת קורסיםתיב כללי מותתיב מחקרי למעבר מ

 בהתאם לדרישות התיב.

  הרכב הציון הסופי לתואר: 

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

 

  תכית הלימודים בתיב הכללי

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה
  

  2  רווחהומדייות  ליברליזם -, יאוגלובליזציה  144-2-0058  א'

  144-2-1591  א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  *שיטות מחקר איכותיותמבוא ל

  *שיטות מחקר כמותיות

  אפידמיולוגיה חברתית*מבוא ל

  יש לבחור שי קורסים*

  

  

  

4  

  144-2-0157  א'

144-2-0167  

  א' - הבעה חזותיתסדת 

  ב' -סדת הבעה חזותית 

2  

2  

  2  אמותטיפול בפרקטיקום   144-2-0103  ב'

פרקטיקום בשילוב באמויות בעבודה סוציאלית   144-2-0259/0269  'א
  מתיאוריה למעשה –

2  
  

  18  סה"כ קורסי חובה

  18  קורסי בחירהסה"כ     ב' -וא' 

  0  בחית גמר    ב'

  ק"ז 36  לתוארסה"כ 

  

בתום שת  ,עם סיום חובות השמיעהבבחית גמר  ובחיים הלומדים בתיב הכללי סטודט -  בחית גמר

   .של מזכירות המחלקה מראש מחייבת אישורההשתתפות בבחית הגמר . לתואר ההשייהלימודים 

  רכב הציון הסופי לתוארה

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר
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  בריאות הפש במגמתעבודה סוציאלית 

פסיכיאטריות במערכות הרווחה,  המגמה לבריאות פש מעיקה לסטודטים ידע בעבודה עם בעיות והפרעות

ת ומדייות. למדות גישו שיקוםם הלמדים וגעים לאבחון, טיפול, הבריאות ובמערכת בריאות הפש. הושאי

ההתייחסות למתמודדים עם קצרות מועד.  פסיכודימיות קלאסיות וכן גישות והתערבויות עדכיות ממוקדות

כמו מודל ההחלמה, שיתוף מתמודדים ועוד. ממוקדות אדם גישות חדשיות הפרעה פסיכיאטרית היה 

  שבע.-המגמה פועלת בשיתוף עם המרכז הפסיכיאטרי באר

   הלימודים בתיב המחקרי תכית

  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  2  רווחהומדייות  ליברליזם -, יאוגלובליזציה  144-2-0058  א'

  144-2-1591  א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  

  *שיטות מחקר איכותיותמבוא ל

  *שיטות מחקר כמותיות

  אפידמיולוגיה חברתית*מבוא ל

  ק"ז) 4( קורסיםלבחור שי יש *

4  

  

העובד הסוציאלי  –מדייות בע"ס  קותפרקטי  144-2-0307  ב'
  כמחולל שיוי חברתי

4  

  2  סמיר תזה  144-2-1751  א'

  2  פיזיולוגיים- היבטים פסיכו –רגשות והתהגות   144-2-0109  א'

  144-2-0166  א'

144-2-1668  

  א' פש בריאות - איטגרטיבי פרקטיקום

  בריאות פש ב' –פרקטיקום איטגרטיבי 

4  

  2  מורכבותסמיר קליי בהפרעות פשיות   144-2-0070  א'

  

  סה"כ קורסי חובה

  

20  

  8  בחירהסה"כ קורסי 

  144-2-9991  ב'

144-2-9992  

(סמס' א') עבודת גמר  

(סמס' ב') עבודת גמר  

4  

4  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודט תחת החייה והדרכה של חבר סגל מן  - עבודת גמר

הלי כתיבת עבודת המיין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

    בשתון הפקולטה).הרלווטי הפרק את הגמר על פי תקון הפקולטה (יש לקרוא 

  זה" לפי הגשתה לאישור."סמיר ת הצעת המחקר בקורסג את להצי מומלץ
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  ה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית והשלמת קורסיםתיב כללי מותתיב מחקרי למעבר מ

  בהתאם לדרישות התיב.

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

 

 

  תכית הלימודים בתיב הכללי

  

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  הקורסמספר   שה

  

  2  ומדייות  רווחה  ליברליזם, יאוגלובליזציה  144-2-0058  א'

  144-2-1591  ב'/א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  

  שיטות מחקר איכותיות*מבוא ל

  שיטות מחקר כמותיות*

  מבוא לאפידמיולוגיה חברתית*

  ק"ז) 4( לבחור שי קורסיםיש *

4  

  

העובד הסוציאלי  –מדייות בע"ס  פרקטיקות  144-2-0307  ב'

  כמחולל שיוי חברתי

4  

 - היבטים פסיכו –רגשות והתהגות   144-2-0109  א'

  פיזיולוגיים

2  

  144-2-0166  א'

144-2-1668  

  א' – בריאות הפש-איטגרטיביפרקטיקום 

  בריאות הפש ב' –פרקטיקום איטגרטיבי 

4  

  2  מורכבות סמיר קליי בהפרעות פשיות  144-2-0070  א'

  18  סה"כ קורסי חובה

  18  בחירהסה"כ קורסי 

  0  בחית גמר    ב'

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

 בתוםעם סיום חובות השמיעה בבחית גמר  וייבח הלומדים בתיב הכללי (ללא תזה)  יםסטודט - בחית גמר

 של מזכירות המחלקה.  באישור מראש.  ההשתתפות בבחית הגמר כפופה לתואר ההשיישת הלימודים 

  הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר
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  משפחההילד והת במגמעבודה סוציאלית 

ים ובמשפחות. לכן, תלמידי משפחה ועדה לפתח אצל הסטודטים מיומויות טיפול בילדהומגמת הילד 

והתיאוריה המערכתית,  מחויבים בשלושה קורסים עיקריים: מבוא תיאורטי לטיפול משפחתיהמגמה 

פרקטיקום לטיפול משפחתי, ופרקטיקום לטיפול בילדים. קורסים אלו יכולים להיות לעזר לאלו שירצו 

ידי האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי. -ת על\ת משפחתי\להמשיך ללמוד לקראת הסמכה כמטפל

בעבודה עם ילדים ומשפחות.  תוך צפייה ישירהום מתהלים בעזרת ראי חד כיווי, קורסי הפרקטיק

הסטודטים מתסים בעצמם בטיפול בילדים ומשפחות. מתקבלים סטודטים בעלי יסיון בטיפול אשר רוצים 

 להעמיק את הידע שלהם בתחום זה.

  המחקריתכית הלימודים בתיב 

  

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  

  2  ומדייות  רווחה  ליברליזם -, יאוגלובליזציה  144-2-0058  א'

  144-2-1591  ב'/א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  

  שיטות מחקר איכותיות*מבוא ל

  שיטות מחקר כמותיות*

  מבוא לאפידמיולוגיה חברתית*

  ק"ז) 4( לבחור שי קורסיםיש *

4  

  

  2  סמיר תזה  144-2-1751  א'

  4  משפחתיבטיפול פרקטיקום   144-2-1401  ב'

  

  144-2-0053  א'

144-2-0063  

  א' – ילדיםבטיפול בפרקטיקום 

  ב' –פרקטיקום בטיפול בילדים 

4  

  144-2-0129  א'

144-2-0041  

  א' - מבוא לטיפול משפחתי

  ב' -מבוא לטיפול משפחתי 

4  

  20  סה"כ קורסי חובה

  8  בחירהסה"כ קורסי 

  14429991  ב'

14429992  

(סמס' א') עבודת גמר  

(סמס' ב') עבודת גמר  

4  

4  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודט תחת החייה והדרכה של חבר סגל מן  עבודת - גמר עבודת

הלי כתיבת עבודת המיין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

    בשתון הפקולטה). הרלווטי המצא הפרקאת הגמר על פי תקון הפקולטה (יש לקרוא 

  זה" לפי הגשתה לאישור."סמיר ת ג את הצעת המחקר בקורסלהצי מומלץ

  ה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית והשלמת קורסיםתיב כללי מותתיב מחקרי למעבר מ

 בהתאם לדרישות התיב.
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  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

 

 תכית הלימודים בתיב הכללי

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  2  רווחהומדייות  ליברליזם -, יאוגלובליזציה  144-2-0058  א'

  144-2-1591  ב'/א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  *שיטות מחקר איכותיותמבוא ל

  *שיטות מחקר כמותיות

  מבוא לאפידמיולוגיה חברתית*

  קורסים לבחור שייש *

  

  

  

4  

  4  משפחתיבטיפול פרקטיקום   144-2-1401  ב'

  144-2-0053  א'

144-2-0063  

  א' ילדיםב בטיפול  פרקטיקום

  פרקטיקום בטיפול בילדים ב'

4  

  144-2-0129  א'

144-2-0041  

  א' - מבוא לטיפול משפחתי

  ב' -מבוא לטיפול משפחתי 

2  

2  

  18  סה"כ קורסי חובה

  18  סה"כ קורסי בחירה

  0  בחית גמר    ב'

  

  סה"כ לתואר

  

  ק"ז 36

 בתוםעם סיום חובות השמיעה בבחית גמר  וייבח ים הלומדים בתיב הכללי (ללא תזה) סטודט - בחית גמר

 של מזכירות המחלקה. באישור מראש . ההשתתפות בבחית הגמר כפופה לתואר ההשיישת הלימודים 

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר
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  עבודה סוציאלית פרטית לקידום צדק חברתיבמגמה 

 בין עבודה יותר הדוקים קשרים ליצור ומבקשים פרטית בעבודה שעוסקים למי התמחות מציעה זו מגמה

 התיאורטי הידע חיזוק באמצעות, חברתי וצדק דמוקרטיים רעיוות לבין ומשפחות פרטים עם ישירה

 עם מתכתבת, בישראל הראשוה, זו מגמה. ביקורתית סוציאלית עבודה של הפרקטיות והמיומויות

 2008 משת סוציאלית בעבודה לחיוך האמריקאית המועצה של קריאתה ועם בעולם עכשוויות התפתחויות

 בשוות להכיר יש": העכשווי בעולם סוציאליים עובדים של מרכזית יכולת שוות של מעמיקה בהבה לראות

 זהות, מגדר, אתיות, מוגבלות, תרבות, צבע, מעמד, גיל, למשל כמו, גורמים של כהצטלבות אשים בין

 יםיכול אלו גורמים. מיית וטייה מין, דת, גזע, פוליטית אידיאולוגיה, הגירה מצב, מגדרי וביטוי מגדרית

 על שעת המגמה  ותהילה. כוח, יתר זכויות, ומאידך, ויכור הדרה, עוי, דיכוי של חיים חוויות מחד ליצור

 ימצב הבוחן, קווירית ותיאוריה פוקו של התיאוריה, קולויאליזם-פוסט, פמייזם, לדוגמא כמו תיאורטי ידע

 ביטוי לידי באים אלו כוח יחסי כיצד לזהות למד במגמה. כוח יחסי של הקשר בתוך חברתיות ותופעות חיים

 ומשתמשי סוציאליים עובדים שבין אישיות-הבין באיטראקציות ספציפי ובאופן, ככלל החברתית במציאות

  .הללו הכוח יחסי את לאתגר שמבקשות, מקצועיות פרקטיקות לעצב כיצד למד כן-כמו. השירותים

  

  תכית הלימודים בתיב המחקרי 

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  2  רווחה ומדייות ליברליזם -יאו, גלובליזציה  144-2-0058  א'

  144-2-1591  א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  מבוא לשיטות מחקר איכותיות*

  שיטות מחקר כמותיות*

  מבוא לאפידמיולוגיה חברתית

   *יש לבחור שי קורסים

  

  

4  

  2  סמיר תזה  144-2-1751  א'

  2 לקראת עבודה סוציאלית ביקורתית  144-2-0342  א'

תהליכי שיוי  –מהמרומז למפורש ומהמפורש לחווייתי   144-2-0279  א'

  מואצים בטיפול פרטי

2  

  4 פרקטיקום בעבודה פרטית לשיוי חברתי  144-2-0257  ב'

  144-2-0277  'א

144-2-0287  

  א' –הפרקטיקה הפסיכודימית והדימיקה שבפרקטיקה 

 ב' –הפרקטיקה הפסיכודימית והדימיקה שבפרקטיקה 

4  

  20  חובה סה"כ קורסי

  8  קורסי בחירהסה"כ 

  144-2-9991  א'/ב'

144-2-9992  

  (סמס' א') עבודת גמר

  (סמס' ב') עבודת גמר

4  

4  

  

  סה"כ לתואר

  

  ק"ז 36

  

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודט תחת החייה והדרכה של חבר סגל מן  - עבודת גמר

הלי כתיבת עבודת המיין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

    ).הגמר על פי תקון הפקולטה (יש לקרוא הפרק בשתון הפקולטה
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  .: "סמיר תזה" לפי הגשתה לאישורורסמומלץ להציג את הצעת המחקר בק

  

  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  

  תכית הלימודים בתיב הכללי 

  

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  2  רווחה  ומדייות  ליברליזם -יאו, גלובליזציה  144-2-0058  א'/ב'

  144-2-1591  א'/ב'

144-2-1131  

144-2-0161  

  

  שיטות מחקר איכותיות*

  שיטות מחקר כמותיות*

  מבוא לאפידמיולוגיה חברתית

  *יש לבחור שי קורסים

4  

  4  פרקטיקום לבחירה    א'/ב'

  2  לקראת עבודה סוציאלית ביקורתית  144-2-0342  א'

תהליכי  –מהמרוכז למפורש ומהמפורש לחווייתי   144-2-0279  א'/ ב'

  שיוי מואצים בטיפול פרטי

2  

  4  פרקטיקום בעבודה פרטית לשיוי חברתי  144-2-0257  א'

  4  שבפרקטיקה והדימיקה הפסיכודימית הפרקטיקה  144-2-0277/0287  'ב'/ א

  18  סה"כ קורסי חובה

  18  קורסי בחירהסה"כ 

  

  סה"כ לתואר

  

  ק"ז 36

  

בתום שת עם סיום חובות השמיעה בבחית גמר  וייבחים הלומדים בתיב הכללי סטודט -בחית גמר

  של מזכירות המחלקה. מראשהשתתפות בבחית הגמר מחייבת אישור . לתואר ההשייהלימודים 

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר
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  עבודה סוציאלית במגמה איטגרטיבית

תחומים בעבודה סוציאלית למי שמעויין בלמידה בושאים המגווים שמציע מקצוע  מגמה זו תשלב מספר

אוכלוסיות שוות, מבים משפחתיים, היבטי   העבודה הסוציאלית. הקורסים מקיפים תחומי ידע רחבים כמו

 יותהכוללים קבוצות וגישות קוגיטיביות התהגות   ותחומי התערבות שוים בריאות וחולי בקרב קשישים ,

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  קורסי חובה

סה"כ   שם הקורס  מספר הקורס  שה
  ק"ז

  ליברליזם -, יאוגלובליזציה  144-2-0058  א'
  ומדייות  רווחה

2  

  144-2-1591  ב'/א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  

  *שיטות מחקר איכותיות

  *שיטות מחקר כמותיות

  מבוא לאפידמיולוגיה חברתית*

  לבחור שי קורסים*יש 

  

  

4  

  144-2-0010  א'

144-2-2020  

  א' – קבוצתי פרקטיקום

  ב' –פרקטיקום קבוצתי 

4  

  2  סמיר תזה  144-2-1751  'א

  2  ומשפחתובחולה טיפול ואבחון   144-2-0246  א'

  2  ילד מגיע לטיפול  144-2-0080  א'

  4  התהגותי - פרקטיקום קוגיטיבי   144-2-0099  ב'

  20  חובהסה"כ קורסי 

  8  קורסי בחירה

  144-2-9991  א'/ב'

144-2-9992   

  א') (סמס' עבודת גמר

  ב') עבודת גמר (סמס'

4  

4  

  36  סה"כ לתואר

  

עבודת הגמר כוללת עבודת מחקר עצמאית של הסטודט תחת החייה והדרכה של חבר סגל מן  - עבודת גמר

הלי כתיבת עבודת המיין. כללי מסגרת לעבודות גמר במחלקה לעבודה סוציאלית מצויים באתר המחלקה. 

    ).הגמר על פי תקון הפקולטה (יש לקרוא הפרק בשתון הפקולטה

  .בקורס: "סמיר תזה" לפי הגשתה לאישורמומלץ להציג את הצעת המחקר 

  ה באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, והשלמת הקורסיםתיב כללי מותתיב מחקרי למעבר מ

 בהתאם לדרישות התיב. 
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  הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  

  תכית הלימודים בתיב הכללי

  קורסי חובה

מספר   שה
  הקורס

סה"כ   הקורסשם 
  ק"ז

   2  ומדייות  רווחה ליברליזם-, יאוגלובליזציה  144-2-0058  א'

  144-2-1591  ב'/א'

144-2-1131  

144-2-0161  

  

  *שיטות מחקר איכותיות

  *שיטות מחקר כמותיות

  מבוא לאפידמיולוגיה חברתית

  *יש לבחור שי קורסים

  

  

4  

  4  פרקטיקום קבוצתי  144-2-0010  א'

  2  טיפול בחולה ומשפחתואבחון   144-2-0246  א'

  2  "ילד מגיע לטיפול"  144-2-0080  א'

  4  קוגיטיבי -בטיפול התהגותי פרקטיקום   144-2-0099  ב'

  18  סה"כ קורסי חובה

  18  קורסי בחירה

  0  בחית גמר   ב'

  36  סה"כ לתואר

  

בתום שת עם סיום חובות השמיעה בבחית גמר  וייבחים הלומדים בתיב הכללי סטודט -בחית גמר

  של מזכירות המחלקה. מראשהשתתפות בבחית הגמר מחייבת אישור . לתואר ההשייהלימודים 

  : הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

 

  הפקולטהלתואר שי המצא באתר הכללי הלימודים  את תקון גם לקרואמומלץ 
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  בודה סוציאליתעב לימודי השלמה לתואר ראשון לקראת תואר שי 

  )144-12(סימן מחשב 

  

  מטרת הלימודים

תוכית ההשלמה מיועדת לבוגרי אויברסיטה, שאים בעלי תואר "בוגר" בעבודה סוציאלית. מטרת התוכית 

ודי ההשלמה ותוכית לימהיה לשמש הכה לקראת לימודי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית. שילוב תוכית 

התוכית המיומים הן בתחום הפרקטיקה והן בתחום המחקר.  תואר מוסמך ועד  להכשיר עובדים סוציאליים

  שים ומעיקה לבוגריה כשירות לעסוק בעבודה סוציאלית ותואר שי. 3מתפרסת על פי 

   להרשמהתאי 

  .לפחות 85ראשון (בוגר) בציון * תואר 

  .קהילתית/בתחום העשייה החברתיתעבודה או פעילות התדבותית  * יסיון במסגרת

  .מכתבי המלצה* 

קורסי קדם לפי תחילת הלימודים בתוכית. פירוט הקורסים מופיע בהמשך תחת "קורסי  5מתוק  3* השלמת 

  קדם".

  יםהלימודמבה 

  תוכית ההשלמה כוללת:

  * לימודי השלמה עיויים

  * הכשרה מעשית בשדה 

, והיא כוללת שי ההכשרה המעשית בשדה משכת גם במהלך השה הראשוה של לימודי התואר השי: הערה

  שעות שבועיות בכל סמסטר). 16ים: סמסטר 4ימי הכשרה מלאים בכל שבוע (סה"כ 

  

  לימודיםהתכית 

  ק"ז 26סה"כ  –קורסי חובה 

 מס' הקורס שם הקורס שעות קודות סמסטר

לפי פתיחת סמסטר 
  א'

 144-1-0058  סדת אורייטציה לעבודה סוציאלית* (מרוכז) 2

  2 2 א'

 

 144-1-1062 מבוא למדייות חברתית

  א'
  
 ב'

2  
  
2 

2  
  

2 

  א' - התערבויות בעבודה סוציאלית 

 ב' - התערבויות בעבודה סוציאלית 

144-1-0036 

144-1-0046 
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  *יתכו שיויים בתוכית הלימודים*

  

*סדת האורייטציה מתקיימת במתכות של יומיים מרוכזים בשבוע שלפי תחילת שת הלימודים כמפורט 

  להלן:

  .18:00 - 08:30בין השעות  10.10.2018מפגש ראשון 

  .18:00 - 08:30בין השעות  11.10.2018מפגש שי 

יוכל להתחיל את לימודיו  לא, סטודט שייעדר מאחד המפגשים חובהבשי המפגשים הוא  הוכחות

  בתוכית.

   

   

  א'

 ב'

2  

2 

2  

2 

  א' -  יסודות בעבודה סוציאלית

  ב' -  סוציאליתיסודות בעבודה 

144-1-1074  
  

144-1-1087 

 144-1-1154  עם קבוצות ע"ס 2 2 'ב

 144-1-1184  ע"ס קהילתית ושיוי חברתי  2  2  ב'

 144-1-0204  עם משפחות ע"ס  2  2  'א

  א'
 ב'

2  
2  

  

2  
2  

  א' סמסטר - שה ראשוה מעבדה 

  'בסמסטר  –שה ראשוה מעבדה 

144-1-2711 

144-1-0201 

  א'
 ב'

2  
2  

2  
2  

  סמסטר א' –שה שיה  מעבדה

  סמסטר ב' –שה שיה  מעבדה

144-1-0068  

144-1-0078 

  א'
 ב'

0  16  
16  

 לתלמידי השלמה הכשרה מעשית בשדה

  א'  סמסטר - שה ראשוה 

 לתלמידי השלמה הכשרה מעשית בשדה

  ב'  סמסטר - שה ראשוה 

144-1-1104 

144-1-1244 

  א'
 ב'

0  16  
16  

לתלמידי השלמה  הכשרה מעשית בשדה

  'א סמסטר –שה שייה 

לתלמידי השלמה הכשרה מעשית בשדה 

  ב'  סמסטר - שה שייה 

144-1-2591  

144-1-2601 
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  הכשרה מעשית

ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכה לעיסוק במקצוע. ההכשרה מיועדת להקות בצורה 

שיטתית את הידע, המיומות והגישות הדרושים לפעולה במסגרת המקצוע ולאפשר ביצוע יעיל של תפקידים 

בקורסים, תוך יישום הידע הלמד תחת הדרכה מקצועית בשירותים השוים. חשיבותה הרבה של ההתסות, 

מקה להכשרה המעשית מקום מיוחד בתוכית הלימודים. ההכשרה המעשית מתקיימת בשירותי רווחה 

  מגווים מאזור הדרום ועד המרכז, ובוסף קיימת אפשרות להתמחות בעבודה קהילתית.

יתכו במהלך ההכשרה המעשית במשך השתיים הללו, הסטודטים ילמדו לזהות ולאבחן מצבים חברתיים, 

תכיות התערבות בהתאם ויפתחו מיומויות בשיטות ובמתודות שוות: הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה 

  ושיוי מדייות.

  

 שעות ליום) כשמיקוד הלמידה היו הפרט 8יקדישו הסטודטים שי ימי עבודה מלאים ( בשה הראשוה

וכחות חובה ועמידה  י ו/או קבוצתי.ההדרכה לסטודטים תיתן באופן פרט. ברמת המיקרו והמשפחה

  תאי לציון עובר ומעבר לשה ב'. בדרישות המקצועיות הין

שעות ליום) כשמיקוד הלמידה היו ברמת הפרט  8יקדישו הסטודטים ימי עבודה מלאים ( בשה השייה

בדרישות  והמשפחה ברמת המיקרו וברמת המאקרו הקבוצה, הקהילה ו/או החברה. וכחות חובה ועמידה

  המקצועיות הן תאי לציון עובר להמשך לימודים בתואר השי.

  

  הערכת הישגים בהכשרה מעשית

  הסטודטים מוערכים פעמיים בשה על פעילותם בהכשרה המעשית:

 .'הערכה בסוף סמסטר א  

 .ההערכה בסוף הש  

  

  כללי מעבר בהכשרה מעשית

  בשי הסמסטרים. על מת לעבור משה לשה יש לקבל ציון עובר בהכשרה

  סטודט/ית שכשל/ה בהכשרה מעשית בסמסטר א' או ב' יופסקו לימוד/יה במחלקה.

במקרים חריגים ועדת הוראה תשקול את האפשרות לתת לסטודט/ית הזדמות לשת הכשרה וספת 

  .ובמקביל יהיה עליו/ה לחזור וללמוד את הקורסים הלמדים בתחומי הפרקטיקה המלווים לשת ההכשרה

וכחות בימי ההכשרה היא חובה. במקרה של מחלה, מילואים או לידה יש להמציא אישורים מתאימים 

 ליחידה להוראה בשדה. במידת הצורך, יתבקש הסטודט להשלים ימים אלו בתיאום עם מקום ההכשרה

  . היעדרות לא מאושרת תוביל לכישלון בהכשרה המעשית.וראש היחידה להכשרה מעשית

  

  לקבלת תואר שי בעבודה סוציאלית.להמשך לימודים בהכשרה מעשית הוא תאי  ציון עובר
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  אופן השיבוץ בהכשרה מעשית

  בשה הראשוה הסטודטים ממלאים טופס עדיפויות, לקראת תחילת שת הלימודים.

 בשה השייה הסטודטים ממלאים טופס עדיפויות בסיומה של השה הקודמת על פי רשימת תחומי עבודה

  בעבודה סוציאלית.

היחידה להכשרה מעשית איה מתחייבת להיעות לעדיפויות הסטודט, אם כי עשה מאמץ להתחשב בבקשת 

  הסטודט. כמו כן, ייתכו שיויים במקומות ההכשרה, גם לאחר סיום העבודה על השיבוצים.

  

  ב לציין:חשו

  סיעות

  ה.האויברסיטה לא משתתפת בהוצאות סיעה למקומות הכשר

  יש לשמור קבלות במהלך השה, ובמידה והתקציב יאפשר, שתתף בהחזרי סיעות.

  

  קוד לבוש להכשרה מעשית

כלומר להימע מלבוש  להקפיד על לבוש הולם בהכשרה בהתאם לכללי השירות בו עשית ההכשרה.יש 

  חשוף מאוד, זמים בפים ובחלקי הגוף, ולבוש העלול לפגוע ברגשות המטופלים.

  

  כללי התהגות: אתיקה מקצועית

במסגרת הלימודים וההכשרה המקצועית, חלים על הסטודטים כללי ההתהגות המקצועית והאתית כפי 

" 1996שקבעו ב"קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" ו"חוק העובדים הסוציאליים, 

ויברסיטה. כל מקרה של הפרה בקוד האתיקה וכן הקוד האתי של אויברסיטת בן גוריון המצא באתר הא

  יובא לדיון בוועדת ההוראה של המחלקה, אשר תכריע לגבי המשך הלימודים של הסטודט במחלקה.

ן מעמיק לפי תחילת יש לקרוא את "קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" באופ

ולחתום על כתב סודיות השומר על פרטיות הלקוחות והמטופלים אותן יפגשו הסטודטים  ההכשרה המעשית,

  במהלך כל התואר.

  

  הערות:

  טים בראשית כל קורסדרך קביעת הציון הסופי בכל קורס היא בידי המרצה. המרצה יודיע לסטוד

  בסילבוס על האופן שבו ייקבע הציון הסופי.

 וכחות חובה בכל קורסי המחלקה. ה תן במקרים של: מילואים, לידהיעדרות מוסמכת ומאושרת תי

מכלל השיעורים, להוציא הכשרה  20%או אשפוז עקב בריאות. יחד עם זאת, סטודט יכול להיעדר עד 

  עלולה לגרום לכישלון בקורס. 20%מעשית. היעדרות לא מאושרת מעל 

 כשלו בקורס חובה חייבים ללמוד את הקורס מחדש טים אשרולעמוד בכל דרישות הקורס.  סטוד

תלמידים לא יורשו לגשת רק לבחיה הסופית של הקורס. סטודטים אשר כשלו בקורס לא יורשו 

  להירשם לקורסים מתקדמים.

  במידה והקורס שתי, חייבים לחזור על שי חלקי הקורס.
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  לקה.יופסקו  לימודיהם במח –סטודטים שחזרו על קורס חובה וכשלו גם בפעם השייה 

  ויים של אותו סמסטר ו/או לארשמו לקורס ולא ביטלו את הרשמתם בתקופה השי טים אשרסטוד

  עמדו בדרישות הקורס, חשב הדבר כאילו למדו את הקורס וכשלו.

  

  (לסטודטים החייבים להשלימם בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית)  קדםקורסי *

 מס' הקורס שם הקורס שעות סמסטר

  א

  ב'

2  

2 

  א' –יסודות הסוציולוגיה 

 ב' –יסודות הסוציולוגיה 

144-1-1791  

144-1-1801 

  א'

 ב'

2  

2 

  א' -  פסיכולוגיהמבוא ל

 ב' -  פסיכולוגיהמבוא ל

144-1-1911  

144-1-1921 

  א'

 ב'

2  

2 

  א' -  סטטיסטיקהיסודות ה

 ב' - ה סטטיסטיקיסודות ה

144-1-1031  

144-1-1041 

  144-1-1131  אבורמלית פסיכולוגיה  2  א'

  א'

  ב'

2  

2  

  א' –שיטות מחקר איכותיות 

  ב' –שיטות מחקר איכותיות 

144.1.1211  

144.1.0331  

  

רסים אלו היה באחריות הסטודטים. השלמת קו .חובה להשלים קורס/ים אלה עד תום שת ההשלמה* 

מודי התואר יאת לחיל להתלא יוכלו  ההשלמה,עד תום שת  את קורסי ההשלמהסטודטים שלא ישלימו 

סוציאלית או יתן להשלים קורסים אלו במסגרת התוכית ללימודי תואר ראשון של המחלקה לעבודה השי. 

  , בכפוף לאישור ועדת הוראה.יםאחר יםאקדמי ותמוסדבמסגרת חוגים אחרים/
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  :הערות

  לעבודה סוציאליתרשימת קורסי החובה העיויים והמעשים בתכית ההשלמה מופיעים באתר המחלקה *

התוכית מעיקה ללומדים הכשרה מעשית בשדה בהיקף הדרש לשם קבלת "כשירות" בעבודה סוציאלית.  **

ההכרה בכשירות לעיסוק בעבודה סוציאלית יתת רק לאחר השלמת כל החובות לתואר שי בעבודה 

סוציאליים על ידי רשם סוציאלית כולל הכשרה מעשית בשדה. הכרה זו מועקת על פי חוק העובדים ה

העובדים הסוציאליים במשרד הרווחה. פרטים על בקשה לרישום בפקס העובדים הסוציאליים ראו באתר 

  האיטרט של איגוד העובדים הסוציאליים ובאתר של משרד הרווחה: 

*http://www.socialwork.org.il/pages/articles/view.aspx?cID=106 

ialWorkerhttp://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/CommunityInfo/Soc**

sRegistration/RM_04_03.htm   

  

  ללימודי תואר שי בעבודה סוציאלית קבלה
התואר השי בעבודה לימודי ליתקבלו  לפחות 80בציון ממוצע של  שת ההשלמהסטודטים שיסיימו את 

קבלתם ללימודי התואר השי מותה  80- סטודטים שיסיימו את שת ההשלמה בציון מוך מ. סוציאלית

  באישור של ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית. 
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  תקשורתב לימודים לתואר שי

  )183-2 (סימן מחשב
  

  מטרת הלימודים

 הסובבת במציאות היבט כל כמעט מעצבת גם אלא, ומשפיעה וכחת רק לא התקשורת שבו בעולם חיים או

 או בה בחברה התקשורת אמצעי לבין החיים בין להפריד עוד יתן לא. להן מודעים לא שרובו בדרכים, אותו

 אחד לא אף. במדיה ומוצחים מתים, מזדקים, פרדים, מתאהבים, זהות ומפתחים גדלים, ולדים או. חיים

, חוטים של שכבות בעוד ומתעבה הולכת, אותו ומקיפה שהולכת התקשורתית מהקוכייה להתחמק יכול מאתו

 מתקדמים ריםלתא סטודטים של בהכשרה מתמחה לתקשורת המחלקה. קיצור ודרכי מעקפים, סבכים, קשרים

 הסטודטים את להכשיר היא התוכית של העיקרית מטרתה. העכשווי התקשורת עולם עם התמודדות לקראת

  .המתהווה התקשורת בעולם ולההיג לחקור, לתפקד, להבין, לראות

  

   – משך הלימודים

 . שתייםמשך הלימודים 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת עבודת  שלישית לקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספתועדת המוסמכים המח

  גמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר.ה

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  ה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו. בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום ש הכללי

 לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

  

  תיבי הלימוד

בשת זה). (ללא ת ותיב כלליזה) (עם ת תיב מחקריתיבי לימוד: לתקשורת מתהלים בשי הלימודים במחלקה 

  .בתיב הכלליהלימודים הראשוה כל הסטודטים ילמדו 

   

ק"ז קורסי חובה.  22והסטודטים בתיב הכללי ילמדו  "ז קורסי חובהק 20בתיב המחקרי ילמדו הסטודטים 

  ק"ז מתוך קורסי החובה ה"ל הם קורסי יסוד המיועדים לטפח "תרבות משותפת". 18

   

  קבלה לתיב המחקרי

כרוך באישור ועדת המוסמכים המחלקתית מתבצע בסוף שת הלימודים הראשוה והמעבר לתיב המחקרי 

  בהתאם להישגי הסטודטים ועמידתם בתאים הבאים: 

  ה לתואר.לפחות בכל הקורסים שלמדו בשת הלימודים הראשו 85. ממוצע 1

  והיתוח של הסטודטים., המפרטות את כישורי הכתיבה ממרצה הסמיר. חוות דעת בכתב 2

  .מביע כוות להחות את המועמדה. אישור של מרצה מן המיין במחלקה 3
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באויברסיטת בן גוריון בגב ובוגרי תואר ראשון  בוגרי סמיר המצטייים של התואר הראשון בתקשורת 

לעיל יוכלו, אם  3ו  2ומעלה ויעמדו בתאים  90בתקשורת (מכל מוסד שהוא) שסיימו את לימודיהם בממוצע 

  יחפצו בכך, להיכס למסלול המחקרי כבר עם תחילת הלימודים לתואר השי.

  עבודת גמר

בתיב המחקרי דרשת הגשת עבודת גמר מחקרית. בעבודה זו דרשים הסטודטים ליישם ידע שרכשו 

לעבודה במהלך הלומדים בתיב המחקרי יגבשו ושא  בלימודיהם בטיפול עצמאי בסוגיה מחקרית. סטודטים

  השה הראשוה ללימודים. 

תחילת תום השה הראשוה ללימודים /  עדועדת המוסמכים המחלקתית על הצעת המחקר יש לקבל מואישור 

הסמסטר השלישי ללימודים. הצעת המחקר צריכה להיות מאושרת לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי 

שמיעה לתואר עד תום ידרשו לסיים חובות לתיב הכללי ובלימודים. סטודטים שלא יעמדו בתאי זה יועברו 

  ללימודים. שלישית השה ה

  

  בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית)(ללא קודות זכות  קורסי השלמה

    שעות  שם הקורס  מספר קורס

גישות מושגי יסוד בתקשורת   183-1-0276
  מוקדמות

3**    

גישות מושגי יסוד בתקשורת   183-1-0286
  מאוחרות

3**    

    3  אקדמית* וכתיבה אורייות      183-1-0196  

  כולל שעת תרגול  3  שיטות מחקר כמותיות  183-1-0087

    **3  שיטות מחקר איכותיות  183-1-0097

  
  יתן להיבחן בבחית פטור מאורייות אקדמית*
  ועדת הקבלה יכולה לקבוע קורסים וספים להשלמה* *
  

  המחקריתכית הלימודים בתיב 

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  3  המדיה בחיים  183-2-0058  א'

  3  חקר החיים במדיה  183-2-0002  א'

    3יתוח תוים בתקשורת  183-2-0014  א'

  3  טכולוגיה -יחסי אדם   183-2-0127  'ב

  3  תקשורת ושיוי חברתי  183-2-0167  ב'

  183-2-0055  ב'

183-2-0065  

  א' –פורום תלמידי מחקר 

  ב' –פורום תלמידי מחקר 

1  

1  

  20  סה"כ קורסי חובה
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  8   סמיריםשי    ב'-א' ו   

9991-2-183  ב'  

9992-2-183  

(סמסטר א') עבודת גמר  

(סמסטר ב')עבודת גמר   

4  

4  

  ק"ז 36  לתוארסה"כ 

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  50%   עבודת גמר

  

  הלימודים בתיב הכלליתכית 

  :קורסי חובה

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  3  המדיה בחיים  183-2-0058  א'

    3יתוח תוים בתקשורת  183-2-0014  א'

  3  חקר החיים במדיה  183-2-0002  א'

  3  טכולוגיה -יחסי אדם   183-2-0127  'ב

  3  ושיוי חברתי תקשורת  183-2-0167  ב'

  4  א' – אישי פרויקט גמר  183-2-0005  ב'

  22  קורסי חובה סה"כ 

  14  סמירים/קורסי בחירהסה"כ   ב'-ו א'

  0  בחית גמר  ב'

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

   הראשוה בתואר השי.שה הקורסים של לפחות ב 80ממוצע   - ראשוה לשה שייהמעבר משה תאי ה

  בחית גמר

סיום לאחר בכתב. הבחיה תתקיים בתום השה השייה ללימודים, ם בתיב הכללי יבחו בבחית גמר סטודטי

  מזכירות המחלקה.טעוה אישור של . ההשתתפות בבחיה חובות השמיעה לתוארכל 
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   הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

   15%  בחית גמר

  

   ophirsh@bgu.ac.il, 6477211-08שרון אופיר  :לפרטים וספים

  

  הפקולטה אתרלקרוא את תקון הלימודים לתואר שי המצא ב מומלץ
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   מגדרב לימודים לתואר שי

  )196-2 (סימן מחשב

  

חקר המגדר עוסק ביחסים בין המיים ובמבים החברתיים שמייצרים ומשעתקים אותם. זהו  :מטרת הלימודים

תחום מחקר המתפרש על פי תחומי ידע שוים ועושה שימוש במתודולוגיות מגווות על מת לבחון את ביטוייה 

בזירות חברתיות שוות, כגון שוק העבודה, המשפחה, מערכת המשפט והתרבות הפופולארית של מערכת המגדר 

  ולתח את היחסים בין המגדר לבין צירים אחרים של זהות ודיכוי, כגון מייות, אתיות, גזע ומעמד.

התוכית מיועדת הן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בלימודי שים ומגדר, המעוייים להרחיב את ידיעותיהם 

ולהעמיקן, והן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים, המבקשים להיחשף ללימודי המגדר ולבחון 

מגדר ומייות, לימודים  לאורם את תחום התמחותם. הושאים המודגשים בתכית הם תיאוריה פמייסטית,

תרבות ודים אורביים, גוף, זהות ותרבות פופולרית, מגדר ולימ, מגדר וופוליטיקהקוויריים, מגדר ואתיות, מגדר 

  ושים ופריפריה.

  :משך הלימודים

 . שתייםמשך הלימודים 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

כתיבת עבודת  לצורך השלמת שלישית לקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספתועדת המוסמכים המח

  התקדמות במחקר. הגמר, בהתאם לדו"ח 

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  ה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו. בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שהכללי 

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

 

  )עם עבודת גמר(מחקרי תיב  ,בשי תיבי לימוד יםהלימודים לתואר שי בלימודי מגדר מתהל :תיבי לימוד

בעת ההרשמה ללימודים ובאישור ועדת את תיב הלימודים  בוחריםהסטודטים . (ללא עבודת גמר)כללי תיב ו

  הקבלה.

מבין קורסי ללמוד שי קורסי השלמה ידרשו  בלימודי מגדרקודם אקדמי רקע  ללא סטודטים: דרישות השלמה

  ., בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתיתראשוןהתואר של ההחובה 
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  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  

  )ק"ז סה"כ 8בהיקף של  מתוך השלושה(שיים  ללא קודות זכות השלמהקורסי 

  שעות  שם הקורס  מספר קורס  שה

  'א
165-1-0071  

165-1-0081  

  א' - פמייסטיתתיאוריה מבוא ל

  ב' -תיאוריה פמייסטית מבוא ל

2  

2  

  'א
165-1-0113  

165-1-0123  

  א' - חברה ומגדר

  ב' -חברה ומגדר 

2  

2  

  2  התועה הפמייסטית המערבית  165-1-0153  א'

  2  אפריקה וצפון ת"במזה מגדריים אתגרים  165-1-0043  'א

  
  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  א'
196-2-0032  
196-2-0042  

  א' -  מתודולוגיה בלימודי מגדר
  ב' -  מתודולוגיה בלימודי מגדר

2  
2  

  א'
196-2-0003  
196-2-0004  

  א' -תזהל הכהסמיר 
  ב' - תזה הכה לסמיר 

  
1  
1  

  

  א'
  

196-2-0169  
196-2-0179  

  א' -) שה ראשוה( סמיר מחלקתי
  ב'  - )שה ראשוה( סמיר מחלקתי

0.5  
0.5  
  

  ב'
196-2-0050  
196-2-0060  

  א' - )שה שיה( מחלקתי סמיר
  ב' - )שה שיה( מחלקתי סמיר

0.5  
0.5  
  

  ב'א'/
196-2-0085  
196-2-0095  

  א' אוריה ביקורתיתתי
  תיאוריה ביקורתית ב'

2  
2  

  
  12  סה"כ קורסי חובה 

  16  סמירים/קורסי בחירהסה"כ    ב'-א' ו

 ב'
196-2-9991  
196-2-9992  

  (סמס' א') עבודת גמר
  (סמס' ב') עבודת גמר

4  
4  

  
  סה"כ לתואר

  ק"ז 36

  

  

   עבודת גמר

על הסטודטים ליצור קשר עם והמיוח המקובלים בספרות המקצועית. הכתובה לפי והגי המבה  עבודת מחקר

המחה לעבודה יאושר על ידי ראש התוכית  .ללימודים מחה לעבודת הגמר במהלך הסמסטר הראשון

והפקולטה. הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית עד תום השה הראשוה ללימודים ולא יאוחר 

  בתיב המחקרי. ללימודים. עמידה בחובה זו מהווה תאי להמשך הלימודים מתום הסמסטר השלישי

  

  הרכב הציון הסופי לתואר:
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  50%  קורסים

  50%  עבודת גמר

  

  הכלליתיב תכית הלימודים ב

  )ק"ז סה"כ 8בהיקף של  קורסי השלמה ללא קודות זכות (שיים מתוך השלושה

  שעות  שם הקורס  מספר קורס  שה

  א'
165-1-0071  
165-1-0081  

  א' -מבוא לתיאוריה פמייסטית 
  ב' -מבוא לתיאוריה פמייסטית 

2  
2  

  א'
165-1-0113  
165-1-0123  

  א' -חברה ומגדר 
  ב' -חברה ומגדר 

2  
2  

  2  התועה הפמייסטית המערבית  165-1-0153  א'
  

  2  אפריקה וצפון ת"במזה מגדריים אתגרים  165-1-0043  'א
  

  קורסי חובה:

  ק"ז  שם הקורס  מספר הקורס  שה

  א'
196-2-0032  
196-2-0042  

  א' - מתודולוגיה בלימודי מגדר 
  ב' - מתודולוגיה בלימודי מגדר 

2  
2  

  
  א'
  

196-2-0169  
196-2-0179  

  א' )שה ראשוה( מחלקתי סמיר
  ב' )שה ראשוה( מחלקתי סמיר

0.5  
0.5  
  

  196-2-0050  ב'
196-2-0060  

  א' )שיה שה( מחלקתי סמיר
  ב' )שה שיה( מחלקתי סמיר

0.5  
0.5  
  

  ב'א'/
196-2-0053  
196-2-0063  

  א' -ביקורתית  תיאוריה
  ב' -ביקורתית  תיאוריה

2  
2  

  
  

  קורסי חובהסה"כ 
  

10  
  

  סה"כ קורסי בחירה/סמירים
  
26  

  בחית גמר   ב'
0  

  

  סה"כ לתואר
  ק"ז 36

  
  

   בחית גמר

בתום השה השייה תתקיים בחית גמר לסטודטים שסיימו את חובות השמיעה לתואר. ההשתתפות בבחית 

  הגמר מותית באישור המחלקה. מתכות בחית הגמר מותאמת לתחום ההתמחות של הסטודטים. 

  

   הרכב הציון הסופי לתואר

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר

  

  :לפרטים וספים
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 liorab@bgu.ac.il , 6461110-08 ,ליאורה בהר : גב'רכזת התכית

 amlia@bgu.ac.il  עמליה זיוד"ר ראש התכית: 

  

  

  בשתון הפקולטה את תקון הלימודים לתואר שי המצאגם לקרוא  מומלץ
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   יהול וישוב סכסוכיםב לימודים לתואר שי

  )198-2 (סימן מחשב

  מטרת הלימודים

התוכית ועדה להכשיר אשי מקצוע וחוקרים ברמה גבוהה לחקר סכסוכים ומציאת דרכים לפתרום. 

את תחום חקר הסכסוכים והדרכים ליהולם ולצמצומם,  והסטודטיות התוכית מציגה בפי הסטודטים

מתוך מודעות לעובדה שסכסוכים עלולים להתפתח לשלבים הרסיים. התוכית בויה על גישה רב תחומית 

ועל למידה רחבת היקף, העוסקת בהיבטים שוים של הסכסוך. בכלל זה התוכית תעסוק בהיבטים חברתיים, 

ודים וליים, כלכלים, חיוכיים, פוליטיים, היסטוריים ואקולוגיים. תוכית הלימיהמשפחתיים, פסיכולוגיים, 

שמה דגש על היתוח הביקורתי של מבים חברתיים ותהליכי שיוי אשר בתוכם ובמהלכם מתפתחים 

יחד עם הקיית מיומויות דיאלוג סכסוכים. התוכית משלבת את הצורך בפיתוח תיאורטי ובמחקר מעמיק, 

שתתפות פעילה בפרויקטים למיעת אלימות בקהילה ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן. מכיוון לצורך ה

לעבור הכשרה תיאורטית שלגורמי סכסוכים ויהולם יש פים רבות ומורכבות, הרי שעל הסטודטים 

  ובוסף, להשתתף בהתסות מעשית מבוקרת המלווה בהדרכה אקדמית.  מעמיקה,

   משך הלימודים

  משך הלימודים שתיים. 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  ת). השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקב

לצורך השלמת כתיבת עבודת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

  גמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר.ה

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו. הכללי 

  לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.

 

  תיבי הלימוד

  וכללי.הלימודים בתכית ליהול וישוב סכסוכים מתהלים בשי תיבי לימוד: מחקרי 

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  :קורסי חובה

  

  הערה  ז"ק  שם הקורס  מספר קורס  שה
  

  198-2-0029  א'

198-2-0039  

  א' -מבוא לחקר סכסוכים **

  ב' -מבוא לחקר סכסוכים 

2  

2  

  שתי

  

  198-2-0078  א'

198-2-0088  

  א' -קופליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס 

  ב' -קופליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס 

2  

2  

  שתי

  

  198-2-0011  א'

198-2-0021  

  חלק א' –הרצאות אורחים וסיורים

  חלק ב' –הרצאות אורחים וסיורים

0.5  

0.5  

  שתי
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מודלים תאורטיים  - עבודת מיעה בקהילה  198-2-0058  א'

  והתערבות מעשית

2    

    2  תיאוריה ומעשה  - אלימות כתופעה חברתית  198-2-0159  א'

  

    2  תיאוריה ופרקטיקה –חיוך לשלום   198-2-0118  א'

  

    2  , קריאה וכתיבה מדעיתשיטות מחקר כמותיות  198-2-0010  א'

  

    2  מחקר איכותי  198-2-0081  א'

  

  198-2-0022  ב'

198-2-0032  

  חלק ג' –הרצאות אורחים וסיורים

  חלק ד' –הרצאות אורחים וסיורים

0.5  

0.5  

  שתי

    20  סה"כ קורסי חובה     

    8  קורסי בחירה וסדאותסה"כ     ב'-א'

  198-2-9991  ב'
  

198-2-9992  

  (סמס' א') עבודת גמר

  (סמס' ב') עבודת גמר

4  
  
4  

  
  שתי
  

  

  סה"כ לתואר

  

  ק"ז  36

  

  סטודטים בתיב מחקרי יכולים לבחור בקורס השתי " פרקטיקום ביהול ויישוב סכסוכים" כקורס בחירה. *

** בוגרי תואר ראשון בחטיבה לגישה ביתחומית ומשא ומתן, אשר השתתפו בקורס חובה: "מושגי יסוד בחקר 

הם להשתתף בקורס בחירה עלי ) פטורים מהשתתפות בקורס "מבוא לחקר סכסוכים".172-1-0036( "סכסוכים

  על מת להשלים את הק"ז הדרשים בתואר. חלופי

    עבודת גמר

על הסטודטים ליצור קשר עם המקובלים בספרות המקצועית. הכתובה לפי והגי המבה והמיוח  עבודת מחקר

המחה לעבודה יאושר על ידי ראש התוכית והפקולטה. הצעת  .הסמסטר הראשוןמחה לעבודת הגמר במהלך 

עד תום השה הראשוה ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר עבודת הגמר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית 

  השה השייה ללימודים. עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השלישי ללימודים.

  הרכב הציון הסופי לתואר:

  50%  קורסים

  40%  עבודת גמר

  10%  בחית גמר (הגה)
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  תיב הכלליתכית הלימודים ב

  

  :הקורסי חוב

  

  שה

  

  מספר קורס

  

  שם הקורס

  

  ז"ק

  

  הערה

  198-2-0029  א'/ ב'

198-2-0039  

  א' -מבוא לחקר סכסוכים **

  ב' -מבוא לחקר סכסוכים 

2  

2  

  שתי

  

  198-2-0078  א'/ ב'

198-2-0088  

  פיוס א'קופליקטים בין קבוצות ודרכי 

  קופליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס ב'

2  

2  

  שתי

מודלים תאורטיים  - עבודת מיעה בקהילה  198-2-0058  א'/ ב'

  והתערבות מעשית

2    

    2  תיאוריה ומעשה - אלימות כתופעה חברתית  198-2-0159  א'/ ב'

    2  תיאוריה ופרקטיקה –חיוך לשלום   198-2-0118  א'/ ב'

    2  , קריאה וכתיבה מדעיתשיטות מחקר כמותיות  198-2-0010  א'/ ב'

    2  מחקר איכותי  198-2-0081  א'/ ב'

  198-2-0109  ב'-א 'ו

198-2-0119  

  א' - פרקטיקום ביהול וישוב סכסוכים

  ב' -פרקטיקום ביהול וישוב סכסוכים 

2  

2  

  שתי

  

  198-2-0016  ב'-א' ו

198-2-0026  

  מחקר פעולה א'

  מחקר פעולה ב'

1  

1  

  שתי

  198-2-0011  א'

198-2-0021  

  חלק א' –הרצאות אורחים וסיורים

  חלק ב' –הרצאות אורחים וסיורים

0.5  

0.5  

  שתי

  

  198-2-0022  ב'

198-2-0032  

  חלק ג' –הרצאות אורחים וסיורים

  חלק ד' –הרצאות אורחים וסיורים

0.5  

0.5  

  שתי

  

    26  סה"כ קורסי חובה  

    10  סה"כ קורסי בחירה ב' -א' ו

בחית גמר ב'  0  

  ק"ז 36  סה"כ לתואר

  

** בוגרי תואר ראשון בחטיבה לגישה ביתחומית ומשא ומתן, אשר השתתפו בקורס חובה: "מושגי יסוד בחקר 

) פטורים מהשתתפות בקורס "מבוא לחקר סכסוכים". עליהם להשתתף בקורס בחירה 172-1-0036( "סכסוכים

   הדרשים בתואר. חלופי, על מת להשלים את הק"ז

  בחית גמר

המלווה את  "מחקר פעולה" בקורס להשתתף ות/חייבים בתיב הכללי ות/הלומדים וסטודטיות סטודטים

ס הפרקטיקום . על הסטודטים להציג את עבודת הסיכום בכבמסגרת הקורס יכתבו עבודת מחקר הפרקטיקום.

   בחית הגמר. וה חלק מציוןויה המחלקתי והציון על הצגת הפרויקט
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   הרכב הציון הסופי לתואר

  85%  קורסים

  15%  בחית גמר

  

  

  

  @bgu.ac.ilifat, 6461391-08טל אברהם ב' יפעת : גלפרטים וספים

  הפקולטההלימודים לתואר שי המצא באתר לקרוא את תקון  מומלץ
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  בהוראת המדעים והטכולוגיה לימודים לתואר שי

  )199-2(סימן מחשב 

  מטרת הלימודים

החוקרת היבטים שוים של למידה והוראה של מקצועות  הוראת המדעים והטכולוגיה היא דיסציפליה

בין המתמטיקה, מדעי הטבע והטכולוגיה. במסגרת הלימודים מושם הדגש על שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, 

  הידע המדעי, המחקר החיוכי ויישומם בשדה.

מטרת התוכית להקות לתלמידיה הסתכלות כוללת ומעמיקה על תהליכי ההוראה והלמידה של מתמטיקה, 

מדעים וטכולוגיה בבית הספר ומחוצה לו, ולתת להם כלים לחקור ולפתח תהליכים אלו. התוכית מעיקה 

  על סמך התובות העולות ממחקריו.חוקר -ללומד הזדמות להתפתח כמורה

המשלבים קורסים בחיוך מתמטי, מדעי (Ph.D) ולדוקטורט  (M.A)מציעה לימודים לתואר שי  התוכית

וטכולוגי עם קורסים המיועדים להעמיק ולהרחיב את הידע הדיסציפליארי. כמו כן, בתכית יתת התייחסות 

  ופיים של המדע והטכולוגיה.רבה להיבטים התרבותיים, החברתיים והפילוס

  משך הלימודים

 . שתייםמשך הלימודים 

 בתיב הכללי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחית גמר בתום השה השייה. 

בתיב המחקרי, על הסטודטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השה 

  השייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השיויים של השה העוקבת). 

לצורך השלמת כתיבת עבודת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשה וספת

  לדו"ח התקדמות במחקר.גמר, בהתאם ה

של התיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 

  בשה הרביעית והאחרוה לתואר על מת להבטיח שבסיום שה זו יסיימו את התואר בתיב כלשהו.  הכללי

  הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא תאושר שה חמישית לתואר בשום תיב, ומשמעות הדבר 

  

   התמחויות בלימודים

  .הוראת המתמטיקהב התמחות בהוראת הביולוגיה, התמחות

במקרים בהם הסטודטים אים בוחרים באחת ההתמחויות הם יסיימו את התואר בהוראת מדעים וטכולוגיה * 

  ללא התמחות.

  

ולוגיה מתהלים בשי תיבי לימוד: כללי ומחקרי והטכהלימודים לתואר שי בהוראת המדעים  תיבי הלימוד

  כמפורט להלן:

בסמסטר הראשון ללימודים כל הסטודטים מתחילים בתיב זה. בתיב זה על הסטודטים ללמוד   תיב כללי

לעבור בחית גמר בעל פה  יש. בוסף, לקראת סיום התוארק"ז ולהכין עבודה מסכמת  38קורסים בהיקף של 

  המבוססת על העבודה המסכמת ועל קורסי החובה בתוכית.
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  תכית הלימודים בתיב הכללי

  קורסי חובה כלליים

  ק"ז  שם הקורס  מס' הקורס  שה*

  2  הוראת מדע וטכולוגיה בסביבה מתוקשבת  199-2-0014  א'

  4  המדעיםהערכה בהוראת חלופות תיאוריות למידה ו  199-2-0091  א'

  4  המחקר האיכותי בהוראת המדעים  199-2-0044  'א

  4  המחקר הכמותי בהוראת המדעים  199-2-0021  ב'

   14  סה"כ קורסי חובה כלליים

  
  קורסי חובה בהוראת המתמטיקה

  ק"ז  שם הקורס  מס' הקורס  שה*

  4  מבוא לושאים מחקריים בהוראת המתמטיקה  199-2-0031  א'

  4  יסודות המתמטיקה בהקשר הוראתי  199-2-0051  ב'

  4  מספרים, אלגברה וטרספורמציות בהקשר הוראתי  199-2-0061  ב'

 12  מתמטיקהסה"כ קורסי חובה בהתמחות הוראת ה  

  קורסי חובה בהוראת הביולוגיה

  ק"ז  שם הקורס  מס' הקורס  שה*

  4  מבוא לושאים מחקריים בהוראת הביולוגיה  199-2-0141  א'

  4  יסודות בביולוגיה סביבתית  199-2-0016  ב'

  4  ופיזיולוגיה בהוראת המדעיםושאים בחרים בביולוגיה   199-2-0054  ב'

  12  ביולוגיההוראת ה סה"כ קורסי חובה בהתמחות  

  קורסי בחירה  ב'-א' ו
  סה"כ קורסי בחירה*

  
  רצוי לבחור גם קורסים שאים מתחום הידע -קורסים 6*יש ללמוד 

12  

סמסטר  ב'
אחרון 
  בתואר

199-2-0020  

  
  סקירת מחקר בהוראת המדעים -עבודה מסכמת

  
  .לקראת סיום התואר על הסטודטים להכין עבודה מסכמת

  פה, בתום הלימודים.-העבודה תוצג בבחית הגמר בעל
  

  ללא ק"ז
  

  ללא ק"ז  בחית גמר    ב'

  ק"ז 38  סה"כ לתואר

   לשים המצויות בשתון, יחד עם זאת יתן לבות תכית אישית לאחר ייעוץ.או ממליצים ללמוד קורסים בהתאם * 
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  הכללי בתיב הרכב הציון הסופי לתואר

  75%  קורסים

  25%  בחית גמר

  

    תיב מחקרי

 ק"ז 8ק"ז, לכתוב עבודת גמר (תזה) בהיקף של  30בתיב זה על הסטודטים ללמוד קורסים בהיקף של 

  ולהשתתף בסמיר תזה.

הקבלה לתיב המחקרי אפשרית החל מהסמסטר השי של השה הראשוה ומותית במציאת מחה ובאישור 

על בסיס עבודת  פה- בעל הגהבחית לעבור  יםועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. בוסף, על הסטודט

  . הגמר

  

  תכית הלימודים בתיב המחקרי

  קורסי חובה כלליים

  ק"ז  שם הקורס  מס' הקורס  שה*
  2  הוראת מדע וטכולוגיה בסביבה מתוקשבת  199-2-0014  א'

  199-2-0091  א'
וחלופות הערכה בהוראת תיאוריות למידה 

  המדעים
4  

  4  המחקר האיכותי בהוראת המדעים  199-2-0044  'א

  4  המחקר הכמותי בהוראת המדעים  199-2-0021  ב'

   14  סה"כ קורסי חובה כלליים

  
  הוראת המתמטיקהחובה בקורסי 

  ק"ז  שם הקורס  מס' הקורס  שה*

  4  מבוא לושאים מחקריים בהוראת המתמטיקה  199-2-0031  א'

  4  יסודות המתמטיקה בהקשר הוראתי  199-2-0051  ב'

  4  מספרים, אלגברה וטרספורמציות בהקשר הוראתי  199-2-0061  ב'

   12  מתמטיקההסה"כ קורסי חובה בהתמחות הוראת 

  הוראת הביולוגיהחובה בקורסי 

  ק"ז  שם הקורס  מס' הקורס  שה*

  4  מבוא לושאים מחקריים בהוראת הביולוגיה  199-2-0141  א'

  4  יסודות בביולוגיה סביבתית  199-2-0016  ב'

בחרים בביולוגיה ופיזיולוגיה בהוראת  ושאים  199-2-0054  ב'
  המדעים

4  

  12  ביולוגיהההוראת סה"כ קורסי חובה בהתמחות 
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  קורסי בחירה  ב' א'/
  *קורסי בחירהסה"כ 

  
  קורסים 2*יש ללמוד 

4  

  ללא ק"ז  זהסמיר ת  199-2-0046  ב'

  199-2-9991  ב'

199-2-9992  

  (סמס' א')עבודת גמר 

  (סמס' ב') עבודת גמר

4  

4  

  ללא ק"ז   בחית גמר   ב'

  

  לתואר  כסה"
  ק"ז 38

  או ממליצים ללמוד קורסים בהתאם לשים המצויות בשתון, יחד עם זאת יתן לבות תכית אישית לאחר ייעוץ.*

  

  במסלול המחקרי הרכב הציון הסופי לתואר

  50%  קורסים

  35%  עבודת גמר

  15%  בחית גמר

  

  

    techeduc@bgu.ac.il, 08-6461901יהודה, טלפון: -גב' כרמל בן: לפרטים וספים

  .bgu.ac.il/SciTecEduwwwאתר המחלקה: 

  

  הפקולטהאתר את תקון הלימודים לתואר שי המצא בגם לקרוא  מומלץ

 



 

 תקנון עבודות ונוהל בחינות
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  עבודותתקון 

  

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

  . שבועות מתום הסמסטר 5תוך  - עבודות רגילות  א. 

  לספטמבר של אותה שה בה למד הסמיר. 30-עד ה -עבודת סמיר ב.  

 שלמה בתום שת * סטודטים הלומדים בתואר שי במעמד "משלים" חייבים להגיש עבודות בקורסי הה

  . 1.8-הלימודים ולא יאוחר מ

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

  בשה בה למד הקורס. 30.9-מה ולא יאוחר

להשאיר לעצמו עותק מכל עבודה המוגשת למרצה, עד לקבלת הציון (למקרה של  חייבכל סטודט  א. .2

  אבדן  העבודה). 

 סמיר וסמיר תימסרה אך ורק באמצעות מזכירות המחלקה. התלמיד יקבל אישור-עבודות בהיקף פרוב. 

  ללא צירוף האישור לא ידווח הציון.בכתב על הגשת העבודה ותאריך ההגשה. 

   הזכאות לתואר. אישור תאריך חשיבות בקביעת ודה לתאריך מסירת העב

סטודט שקיבל אישור להגיש למרצה עבודה כקובץ במייל ישלח עותק מהמייל גם למזכירות המחלקה. ג. 

  מייל זה יהווה אישור על הגשת העבודה.על הסטודט יהיה לקבל מייל חוזר מהמרצה כי קיבל העבודה, 

  ללא צירוף אישור מהמייל  לא ידווח הציון. בידו עותק קשיח (מודפס).בכל מקרה על הסטודט להחזיק 

למד  של השה בה בובמבר 30-ועדת הוראה מחלקתית רשאית לתת הארכת זמן להגשת העבודה עד ל. ד

, לא יחויב בקס על הגשת עבודה באיחור). 30.11(סטודט שקיבל אישור ומגיש עד תאריך זה הקורס. 

  יה חייב לקחת בחשבון כי  לא יוכל להשתתף בטקס העקת תארים באותה שה.סטודט שקיבל דחי

למרצה ולועדת ההוראה  חייב להגיש הבקשה ,ה. סטודט המבקש להגיש עבודת סמיר באיחור

  בשה בה למד הסמיר.  30.9-המחלקתית לפי ה

  בקשה להגיש עבודה באיחור בקורס רגיל יש להגיש בתום בסמסטר.

הדבר יהווה עבירת משמעת ושי הקורסים  -אותה העבודה בשי קורסים שוים  מוחלט להגיש חל איסור. ו

 עבודה מקוריות על הצהרה טופסעל הסטודט לצרף לעבודה  יפסלו לסטודט ויירשם לו ציון אפס בשיהם.

  ttp://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/BA_forms.aspxh המצא באתר הפקולטה 

יום)  30( חודשתוך עם ציון להחזיר את העבודה הבדוקה המרצה  חובה עלעל פי החלטת הועדה המרכזת .  ז

  מיום המסירה.תואר שי ביום  45תואר ראשון ותוך ב

של  המטלה האחרוהת התואר באם זוהי העתק מאישור מסירת העבודה מהווה אישור לתאריך סגיר . ח

  הסטודט.

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

 תוצאות הערעור על עבודה יש שבועיים.תוך  המורה חייב להגיב בכתב על כל ערעור הערעורים יוגשו בכתב.

של התלמיד, יציין מה הציון הסופי וימק את אם החליט המורה לשות את ציוו לפרסם תוך שבועיים. 

 הסיבה לשיוי. השיוי מותה באישור ועדת ההוראה של המחלקה או יחידת הלימוד שאליה רשום התלמיד.

תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהעבודה  כולה תיבדק מחדש, ולא רק הסעיפים שאליהם 

ם אם התלמיד מערער עליו, כל עוד לא התפרסמו תוצאות ציון שהתפרסם היו סופי ג התייחס בערעורו.

   הציון הסופי לאחר הערעור, עלול להיות מוך מהציון המקורי. ערעורו.

תוך שבועיים  תיקוןה עליו להגיש (הגשה מתוקת תחשב כמועד ב'), סטודט המקבל אישור לתיקון העבודה

ים מיום ההגשה. את העבודה המתוקת יש המתוקת תוך שבועי ועל המרצה להחזיר הציון על העבודה

   אישור. ללא צירוף האישור לציון המתוקן לא ידווח הציון.גיש במזכירות המחלקה ולקבל על כך לה

  מיום פרסום הציון. ימים 7-מאו הציון הסופי אם עברו למעלה  העבודהלא יתן לערער על ציון 
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חודש מסיום  11עד סמיר חלקתית לאשר דחייה בהגשת עבודות מבמקרים חריגים רשאית ועדת הוראה  .י

בשה בה  30.9- על הסטודט להגיש הבקשה  עד ל. חודש מסיום הקורס 12-הקורס וקבלת הציון לא יאוחר מ

להשתתף בטקס העקת תארים באותה לא יוכל חייב לקחת בחשבון כי סטודט שקיבל דחייה למד הסמיר. 

  ראה סעיף יא ). ס על הגשת עבודה באיחור(הסטודט ישלם ק שה.

סטודטים שיקבלו אישור חריג מהמחלקה (ממרצה הקורס ומועדת ההוראה המחלקתית ומועדת . אי

משכ"ל  5%בגובה  בקס ו, יחויבחודש מסיום הקורס 11ועד  30.11-לטית) להגיש עבודות אחרי ההוראה פקו

  השתי, עבור שת האיחור ולא עבור כל קורס בפרד.

  בספטמבר של השה בה למד הקורס, או  30שסיים את לימודיו לתואר וותר חייב עבודה (עד סטודט . בי

יב מחו ,במועד קיבלמבר של השה בה למד הקורס) או ציון בחיה שלא ובב 30הארכה שיתה באישור עד 

  משכ"ל הבסיסי המלא של אותה שה בה דווח האיחור.  5%- שת איחור בעל כל 

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

 סירת עבודת הסמיר מהמזכירות בה הוגשה העבודה.מעל הסטודט לקבל אישור עם תאריך על  .גי

  בשעות קבלה. לא תתקבלה עבודות ששלחו בדואר.מחלקה ההסטודט חייב להגיש העבודה במזכירות 

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

= "לא השתתף" המשתקלל  700 -במידה והסטודט לא הגיש העבודה לפי סעיף ד' לעיל, ישוה הציון ל

  כאפס בממוצע.

 1.3.2019-יאוחר מה לקבל ציון בקורס לא *במידה והסטודט קיבל דחייה לסמירים של סמס' א' יתן יהי

  (בצרוף קס).

 1.9.2019-קיבל דחייה לסמירים של סמסטר ב' יתן יהיה לקבל ציון בקורס לא יאוחר מבמידה והסטודט *

  (בצרוף קס).

  * על הסטודט להגיש בקשה לדחית עבודה רגילה עד לשבוע השי של חופשת הסמסטר בה למד הקורס.

  בשה בה למד הקורס. 20.9-הסטודט להגיש בקשה לדחיית עבודת סמיר עד ל* על 
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  תקון הבחיות

  -תקון הבחיות מופיעה באתר מזכירות אקדמית בכתובת:

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

  

  מתעדכן במהלך השה ועל כן יש לבדוק אותו.התקון 

  

  בקשות למועדים מיוחדים

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

 ).100-199המתחילות במס' 

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

  למדעי הרוח והחברה.

-טפסים לתואר ראשון ותעודת הוראה  -טופס בקשה למועדים מיוחדים מצא באתר הפקולטה 

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

  


