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לימודים לקראת התואר הראשון  B.A. -ו B.S.W. -
הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים לפחות שלוש שנים כאשר בשילובים מסוימים תיתכן גלישה
לשנה הרביעית .על התלמיד לצבור  120נקודות זכות כדי להיות זכאי לתואר הראשון:
 108נק"ז במסגרת מחלקתית.
 12נק"ז בלימודים כלליים 2 :נק"ז לימודי אנגלית כשפה זרה ו  10-נק"ז לימודי בחירה כלליים.
כמו כן כל סטודנט חייב בתרגיל מקוון של הכרת הספרייה.
שעה שבועית אחת במשך סמסטר אחד (שעה סמסטריאלית) היא בדרך-כלל שוות-ערך לנקודת זכות
אחת ,אלא אם נאמר אחרת בתיאור הקורס.
הלימודים מאורגנים במחלקות לפי התכניות המתוארות להלן ,וכוללים לימודי התמחות במסלולים שונים,
לימודי-עזר והשלמה ,שפות זרות ולימודי חובה ובחירה כלליים לפי דרישות המחלקות והפקולטה
)הלימודים מתקיימים במתכונת סמסטריאלית :בשנת-לימודים מתקיימים שני סמסטרים).

תכניות הלימודים
קיימות ארבע תוכניות לימודים:
תכנית א'
אפשרות אחת  -לימודים חד-מחלקתיים ) 108נק"ז(.
אפשרות שניה  -לימודים חד מחלקתיים ) 112נק"ז ( במחלקה ללימודים רב תחומיים במדעי הרוח
והחברה .הלומדים בתוכנית זו בתעודת הבוגר שלהם תירשם המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד .
לימודי החטיבה יתווספו אך ורק לאישור הזכאות לתואר ובגיליון הציונים.
תכנית ב'
אפשרות אחת  -לימודים דו-מחלקתיים ) 54נק"ז בכל אחת משתי המחלקות).
במסגרת תכנית זו ניתן לשלב לימודים בין מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהן קיימת תכנית
לימודים דו-מחלקתית ובין תכנית הלימודים הדו-מחלקתית של המחלקה לניהול הפקולטה לניהול .וכן
בתוכניות לימודים דו-מחלקתיות עם הפקולטה למדעי הטבע ועם ביה"ס למח וקוגניציה.
אפשרות שניה  -לימודים דו-מחלקתיים  -סטודנט הבוחר במסלול ללימודים רב-תחומיים הרכב לימודיו
יהיה 54 :נק"ז במחלקה אחת ו  56-נק"ז בלימודים רב-תחומיים.
תכנית ג'
לימודים במחלקה ראשית ) 80נק"ז( ובלימודי חטיבה ) 28נק"ז) במדעי הרוח והחברה
הלומדים בתכנית זו בתעודת הבוגר שלהם תירשם המחלקה הראשית בלבד .לימודי החטיבה יוצגו
אך ורק באישור הזכאות לתואר ובגיליון הציונים.
תכנית ד'
אפשרות  :1לימודים במחלקה ראשית ( 92נק"ז) בפקולטה למדעי הטבע בלבד ובחטיבה ( 28נק"ז)
בפקולטה למדעי הרוח והחברה.
אפשרות  :2לימודים במחלקה ראשית ( 80נק"ז) בפקולטה למדעי הרוח והחברה ובחטיבה ( 28נק"ז)
בפקולטה למדעי הטבע ובלימודים כלליים ( 12נק"ז).
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כל סטודנט אחראי לתוכנית לימודיו .חובתו של הסטודנט לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות
בשנתון והמתפרסמות מפעם לפעם על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של הפקולטה .אין בייעוץ או
בהרשמה לקורסים במחשב בכדי לפטור מחובה זו.
* תוכניות א' ב' ו-ג' יש ללמוד  12נק"ז לימודים כלליים .סטודנטים הלומדים במסגרת לימודים רב
תחומיים חייבים ב  8עד  10נק"ז לימודים כלליים בהתאם לתוכנית( .כולל אנגלית מתקדמים ב').

עקרונות תכנית הלימודים המשותפת עם הפקולטה לניהול
מטרת התכנית לשלב לימודי ניהול עם לימודים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה .התכנית מעניקה
הכשרה בתחומים הרלוונטיים בפקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרה בתחומי הניהול במחלקה לניהול.
שילובים אלו משקפים את הצורך במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים שאינם דורשים התמחות
מעמיקה בתחומי התוכן השונים (חינוך ,ממשל ,גאוגרפיה וכדומה) אולם נדרשים לידע רחב יותר.
סטודנט הלומד במסלול זה משתייך במסגרת לימודיו בניהול לפקולטה לניהול  -המחלקה לניהול,
ובמסגרת לימודיו במחלקות לרוח וחברה לפקולטה למדעי הרוח והחברה.
מבנה התואר:
חובות לתואר

נקודות זכות

אנגלית מתקדמים ב (נרשם במדעי הרוח והחברה – )151

2

קורסים במחלקה לניהול

56

קורסים במחלקה נוספת בפקולטה למדעי הרוח והחברה

*54

קורסים כלליים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה

*8

סה"כ

120

* סטודנט הבוחר ללמוד בלימודים רב תחומיים ,היקף הלימודים הוא  56נק"ז ו  6-נק"ז בלימודים
כלליים.
בקשות לאישורים יש להגיש לפקולטה לניהול.
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עקרונות תכנית הלימודים המשותפת עם הפקולטה לטבע
תכנית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של  120נק"ז ותימשך  3שנים לפחות.
 .1אפשרות אחת:
תכנית לימודים במחלקה ראשית ) בפקולטה למדעי הרוח והחברה ( הינה בהיקף של  80נק"ז  10 +נק"ז
לימודי בחירה בלימודים הכלליים ו  2-נק"ז אנגלית מתקדמים ב' ) סה"כ  92נק"ז(.
תכנית לימודים בחטיבה מורחבת ) בפקולטה לטבע ( הינה בהיקף של  28נק"ז.
 .2אפשרות שניה:
תכנית לימודים במחלקה ראשית )בפקולטה למדעי הטבע) הינה בהיקף של  92נק"ז כולל אנגלית
כשפה זרה.
תכנית לימודים בחטיבה מורחבת )בפקולטה למדעי הרוח והחברה( הינה בהיקף של  28נק"ז.
קבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה ראשית והן לחטיבה .לא ניתן להירשם
ולהתקבל רק לאחת מהן  .ניתן ללמוד שילוב זה אך ורק בקמפוס מרכוס ) בבאר-שבע(.
הסטודנט חייב להירשם בכל סמסטר לקורסים בשתי המחלקות אליהן התקבל.
התואר המוענק למסיימי התוכנית הינו תואר "בוגר" B.Sc :או  . B.A.עפ"י התואר המוענק במחלקה
הראשית.
סטודנט יהיה חייב לעבור בהצלחה את הקורס באנגלית כשפה זרה  -ברמת אנגלית מתקדמים ב'
(הרישום לאנגלית לפי המחלקה הראשית).
 .3אפשרות שלישית:
תכנית לימודים דו מחלקתית במחלקות הפקולטה למדעי הטבע בהן יש אישור לימודים דו-מחלקתיים עם
מחלקה נוספת ממדעי הרוח והחברה.
במחלקה של מדעי הרוח והחברה ילמדו  54נק"ז
סטודנט שבחר בשילוב עם לימודים רב תחומיים ילמד בהיקף של  56נק"ז
בקשות לאישורים יש להגיש לפקולטה למדעי הטבע.
בתוכנית זו אין לימודים כלליים (.)151
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עקרונות תכנית הלימודים המשותפת עם ניהול מערכות בריאות
מטרת התכנית הייחודית לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא לשלב לימודים במחלקה לכלכלה עם לימודים
במחלקה לניהול מערכות בריאות .שילוב זה משקף את הצורך בכלכלנים בעלי ידע מעמיק בניהול
מערכות בריאות .השילוב בין המחלקות צפוי לפתח את המחקר האקדמי בתחום כלכלת בריאות ,תחום
הנמצא בהתפתחות מואצת בעולם ,ולהוביל לניהול מיטבי של מערכת הבריאות בארץ .סטודנט הלומד
במסלול זה משתייך במסגרת לימודיו בכלכלה לפקולטה למדעי הרוח והחברה ,ובמסגרת לימודיו בניהול
מערכות בריאות לפקולטה למדעי הבריאות ולפקולטה לניהול.

מבנה התואר:
חובות לתואר

נקודות זכות

קורסים במחלקה לניהול מערכות בריאות

56

קורסים במחלקה לכלכלה

54

אנגלית מתקדמים ( 2נרשם במדעי הרוח– )151

2

קורסים כלליים מהפקולטה למדעי הרוח

8

סה"כ

120
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בפקולטה למדעי הרוח והחברה קיימות שלוש תוכניות:
תכנית א'

תכנית ב'

תכנית ג'

חד  -מחלקתית

דו  -מחלקתית

ראשי  +חטיבה

אפשרות 1

אפשרות 1

לימודי המחלקה
לימודי בחירה

 108נק"ז

מחלקה א'

 54נק"ז

מחלקה הראשית

 80נק"ז

 10נק"ז

מחלקה ב'

 54נק"ז

לימודי חטיבה

 28נק"ז

לימודי בחירה

 10נק"ז

לימודי בחירה

 10נק"ז

-----------סה"כ

 118נק"ז

-----------סה"כ

אפשרות 2

אפשרות 2

לימודים רב

מחלקה א'
 112נק"ז

תחומיים בלבד

 6נק"ז

לימודי בחירה

 118נק"ז

סה"כ

לימודים רב תחומיים
במדעי הרוח והחברה  56נק"ז

-----------סה"כ

 118נק"ז

 54נק"ז

לימודי בחירה
 118נק"ז

------------

 8נק"ז
----------- 118נק"ז

סה"כ

לימודי חובה כלליים

לימודי חובה כלליים

לימודי חובה כלליים

אנגלית או צרפתית  2נק"ז

אנגלית או צרפתית  2נק"ז

אנגלית או צרפתית

-----------סה"כ

 120נק"ז

-----------סה"כ

 120נק"ז

 2נק"ז

-----------סה"כ

 120נק"ז

בעת תכנון לימודיו ,על הסטודנט לבדוק את התוכניות הקיימות היות ולא בכל מחלקה קיימים לימודים
בכל התוכניות.

6

ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

שילובים אפשריים ללימודי התואר הראשון B.A.
שם
מחלקה

תכנית
מחלקה
ראשית
80
נק"ז

תכנית חד
מחלקתית

תכנית דו
מחלקתית

 108נק"ז

 54נק"ז

תכנית
בחטיבת
לימודים
מורחבת
 28נק"ז

מדעי הרוח
מקרא ארכיאולוגיה
והמזרח הקדום
במסלול:
ארכיאולוגיה

X

ספרות עברית

X

-

לשון העברית

X

-

X

לימודי המזרח
התיכון

X

-

X

X

היסטוריה של עם
ישראל

X

-

X

X

מחשבת ישראל

X

-

X

X

היסטוריה כללית

X

-

X

X

ספרויות זרות
ובלשנות .מסלול:
ספרות אנגלית
ובלשנות

X

X

X

פילוסופיה

X

-

X

X

אמנויות
מסלול :אמנות
חזותית :תכנית
משולבת בתולדות
האמנות ולימודי
יצירה
מסלול :תולדות
האמנות

X

-

X

-

-

-

X

X

)1(X

X

-

-

X

X

לימודים רב -
תחומיים
לימודי מדינת
ישראל

-

X

-

X

X

X

X
X
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תכנית חד
מחלקתית

תכנית דו
מחלקתית

 108נק"ז

 54נק"ז

תכנית
בחטיבת
לימודים
מורחבת
 28נק"ז

שם
מחלקה

תכנית
מחלקה
ראשית
80
נק"ז

התכנית ללימודי
תרבות ערבית
יהודית
מדעי החברה

-

-

) 6 (X

X

חינוך

X

-

X

X

לימודי תעודת
הוראה
התכנית למדעי
ההתנהגות
פסיכולוגיה ()2

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

X

X

X

)3(X

גיאוגרפיה ופיתוח
סביבתי
עבודה סוציאלית

X

X

X

X

-

X

-

-

פוליטיקה וממשל

)4(X

-

X

-

תקשורת

-

-

X

X

לימודי אפריקה

-

-

) 5 (X

X

סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ()2
כלכלה

 .1במסלול לימודים רב-תחומיים חד-מחלקתי היקף הלימודים הוא  112נק"ז.
 .2שילוב לימודי פסיכולוגיה עם לימודי סוציולוגיה-אנתרופולוגיה קיים במסגרת התכנית למדעי
ההתנהגות בלבד.
 .3הצטרפות לתוכנית זו מותנית באישור מיוחד של היועץ במחלקה.
 .4במחלקה לפוליטיקה וממשל ניתן להתקבל לתוכנית  80נק"ז החל מהשנה השנייה ובממוצע
של  85לפחות מהשנה הראשונה.
 .5הלימודים במסלול דו-מחלקתי הם במסגרת התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה.
 .6הלימודים במסלול דו-מחלקתי הם במסגרת התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי תרבות ערבית
יהודית.
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חטיבות לימודים עצמאיות

חטיבה מורחבת

 28נק"ז
החטיבה לאמנות יצירה

x

חטיבה ללימודי מגדר

x

חטיבה ללימודי אגדה והלכה

x

חטיבה לניהול וישוב סכסוכים

x

חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

x

חטיבה ללימודי אפריקה

x

חטיבות במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים בלבד
חטיבה למנהל עסקים *

x

חטיבה לניהול משאבי אנוש *

x

(*) חטיבות אלה לומדים בקמפוס אילת בלבד
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אנגלית כשפה זרה ראשונה
מטרת הלימודים להכשיר את הסטודנט בקריאת חומר אקדמי באנגלית באופן עצמאי ויעיל .
היקף כל קורס מתקדמים הוא  4שעות שבועיות במשך סמסטר אחד .
היקף קורס ברמה בסיסי הוא  6שעות שבועיות במשך סמסטר אחד .
ציון המעבר באנגלית כשפה זרה – .56
על כל סטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית עם תום ארבעת הסמסטרים הראשונים ללימודיו.
סטודנט שהתקבל ללימודים ונקבעה לו רמה נמוכה ממתקדמים א' חייב ללמוד אנגלית החל מהסמסטר
הראשון ללימודיו באוניברסיטה .במקרה של התנגשות בין קורס אנגלית עם קורס אחר מתכנית
הלימודים יש להעדיף את לימודי האנגלית ולדחות את הקורס האחר.
סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות הנ"ל לימודיו יופסקו על ידי הפקולטה .חידוש הלימודים לתואר יותנה
במילוי דרישות לימודי אנגלית כשפה זרה .סטודנט שנקבע לו רמת פטור מאנגלית במבחן הפסיכומטרי
חייב לוודא שהפטור נרשם במחלקה לאנגלית כשפה זרה.
אין מעבר לשנה ג' ללא הגעה לרמת פטור באנגלית.

צרפתית כשפה זרה ראשונה
סטודנט הבוחר בצרפתית כשפה זרה ראשונה ,חייב ללמוד  4שעות שבועיות במשך שנה אחת (שני
סמסטרים) ברמת מתקדמים .הקורס ישוקלל לתואר כ 2-נק"ז בלבד .
על מנת לבחור בצרפתית כשפה זרה ראשונה ,על הסטודנט לקבל את אישורם של יועצי המחלקות שבהן
לומד הסטודנט.
ציון המעבר בצרפתית כשפה זרה ראשונה . 56 -

שפה זרה שניה
לימוד שפה זרה שניה היא חובה על סטודנטים במחלקות מסוימות .סטודנטים אחרים המעוניינים בכך,
רשאים ללמוד שפה זרה שניה כקורס בחירה.
באוניברסיטה ניתנים קורסים בשפות  :אנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,ערבית ,יוונית ,לטינית ,איטלקית,
ספרדית וסינית .יתכנו שינויים וקורסים נוספים (לא בכל שנה נפתחים כל הקורסים).
סטודנט הבוחר ללמוד קורס שנתי בשפה זרה ,חייב ללמוד את הקורס במהלך שנה שלמה (סמסטר א' +
ב') על מנת לקבל ציון בקורס .נוכחות חובה בלימודי השפות הזרות .
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הקלות בדרישות הבגרות למועמדים לפקולטה למדעי הרוח בלבד
א .תעודת בגרות
 .1מועמדים ,אשר להם חסרה בחינת בגרות במקצוע אחד יוכלו להתקבל ,על סמך דיון מיוחד ,כתלמידים
במעמד "לא מן המניין" על תנאי להשלמת הבחינה החסרה עד לתום שנת הלימודים הראשונה ,אחרת
יופסקו לימודיהם.
בכל הנוגע להשתתפות בלימודים ,בחינות שנתיות וכדומה ,דינם כדין תלמידים מן המניין.
 .2מועמדים אשר להם חסרים שני מקצועות בתעודת הבגרות ,יוכלו להתקבל על סמך דיון מיוחד,
כתלמידים במעמד "לא מן המניין" .במקרה זה ניתן יהיה ללמוד בהיקף של עד חצי מערכת ,וזאת עד
השלמת זכאותם לתעודת בגרות ובכל מקרה לא יאוחר מתום שנת הלימודים הראשונה.
בהתייחס לסעיף  1ו :2 -על המועמדים להעביר בעת הרשמתם לאוניברסיטה ,אישור ממשרד החינוך או
ממנהל ביה”ס התיכון ,המפרט את המקצועות החסרים להשלמת תעודת הבגרות .עם השלמת הבחינות
החסרות יש להעביר אישור זכאות לתעודת בגרות ממשרד החינוך למדור רישום.
 .3מועמדים חסרי תעודת בגרות שמלאו להם  30עד ליום  31.12.2021חייבים בבחינה הפסיכומטרית,
וכן חייבים טרם תחילת לימודיהם לעמוד בהצלחה בתכנית קורסי הכנה ללימודים אקדמיים ( 12שעות
סמסטריאליות) כתנאי למימוש קבלתם לאוניברסיטה במסגרת הלימודים במרכז הקדם אקדמי .לפרטים
נוספים ניתן להיכנס לאתר :המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 .4מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות ישראלית ,יוכלו להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית לחלק
מהמחלקות ,על סמך ממוצע ציוני הבגרות ועמידה בדרישות נוספות המתבססות על ציוני הבגרות
והרמה באנגלית ובעברית.
את תנאי הקבלה ניתן לראות באתר האוניברסיטה.
 .5מועמדים בעלי תעודת בגרות/מכינת  + 30שמלאו להם  40עד ליום  ,31.12.2021יכולים להתקבל
לפקולטה למדעי הרוח ולמחלקה ללימודים רב תחומיים בכל החטיבות במדעי הרוח בלבד ללא
פסיכומטרי ,במעמד "על תנאי" .על מנת לעבור למעמד "מן המניין" עליהם להשלים לפחות  24נק”ז
בשנה הראשונה בציון ממוצע של  75לפחות .בנוסף ,עליהם לגשת לבחינת הסיווג באנגלית ( אמי”ר) לא
יאוחר ממועד יולי  2021לצורך קביעת רמתם באנגלית ולהגיע לרמה בסיסי לפחות כתנאי למימוש
קבלתם לאוניברסיטה.
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 .6מועמדים שמלאו להם  45עד ליום  ,31.12.2021בעלי זכאות לתעודת בגרות ,יכולים להתקבל
למחלקות  :גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,פוליטיקה וממשל וחינוך ,ללא בחינה פסיכומטרית )אך יהיו חייבים
לגשת לבחינה הפסיכומטרית עד מועד יולי  .)2022אולם חובה יהיה עליהם לגשת לבחינת הסיווג
באנגלית ) אמי”ר ( לא יאוחר ממועד יולי  2021לקביעת רמתם באנגלית ולהגיע לרמה בסיסי לפחות.
מועמדים אלה יתקבלו במעמד "על תנאי" עד לקבלתם הסופית למחלקות על פי הציון בפסיכומטרי
הכללי רב תחומי והישגיהם האקדמיים.
לתשומת לבך :יש לעמוד ברמת האנגלית והעברית בהתאם לתנאי הקבלה לאוניברסיטה בכלל ולכל
מחלקה בפרט.
תלמידי המרכז ללימודים קדם אקדמיים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  ,אשר יסיימו את המסלול הרב
תחומי או המסלול למדעי הטבע וההנדסה בהצלחה ,סיום המכינה יהווה תחליף לתעודת הבגרות .לא
ניתן יהיה להתקבל בקבלה אוטומטית על סמך ממוצע המכינה.

מעבר מאוניברסיטאות אחרות
סטודנט המבקש להתקבל לשנת לימודים מתקדמת על סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה
גבוהה ,ירשם לאוניברסיטה ויגיש גיליון ציונים רשמי מאותו מוסד ,שבו יפורטו לימודיו וציוניו.
תנאי קבלתו ייקבעו על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה אליה נרשם עפ“י תנאי הקבלה הנהוגים באותה
עת וממוצע ציוניו האקדמיים .תכנית הלימודים (פטורים ,השלמות) תקבע על ידי ועדת ההוראה של
המחלקה .
סטודנט יהיה זכאי לקבלת התואר הראשון  B.Aמאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,רק אם ילמד באוניברסיטת
בן -גוריון בנגב בפועל לפחות  80נק"ז (שני שליש מתוכנית הלימודים) ויש לו הכרה של מקסימום  40נק"ז
ממוסד אקדמי אחר מוכר.
על הסטודנט ללמוד לפחות שני שליש מתוכנית הלימודים בכל מחלקה .
הציונים של לימודים מאוניברסיטאות אחרות לא יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקלל לתואר ,גם אם
הוכרו כחלק מהלימודים לקראת התואר.
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מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
מסלול לימודים בארכיאולוגיה
הארכיאולוגיה עוסקת בחקר השרידים שנוצרו בידי האדם או בעקבות פעולתו בימי קדם ,תוך הדגשת
זיקתם לסביבה האנושית והפיזית ולמקורות ההיסטוריים .לימודי הארכיאולוגיה מתמקדים בהיכרות
ו בחקר התרבות החומרית של החברות במזרח הקדום מאז הופעת האדם באזור לפני יותר ממיליון שנה.
השיעורים מאירים מגוון נושאים וביניהם :הופעת האדם ותרבותו ,הפרהיסטוריה של הלבנט ,עם ישראל
ותולדותיו ,כנען ותרבותה ,הקשרים עם התרבויות השכנות (מצרים ,סוריה  ,לבנון ,ירדן ,ערב ,תורכיה
וקפריסין) ,אמנות עתיקה ,ארכיאולוגיה של יוון ורומא ,היבטים ארכיאולוגיים של ראשית הנצרות
והאסלאם ועוד .לצד התמקדות זו אנו עוסקים בהרחבה בהיבטים התיאורטיים ,המתודולוגיים והמעשיים
של חקר העבר ושחזורו .בתכנית הלימודים מושם דגש מיוחד על המחקר הארכיאולוגי -היסטורי של הנגב
והדרום.
לימודי הארכיאולוגיה כוללים את שלושת המדורים הבאים:
ארכיאולוגיה פרהיסטורית.
הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא.
ארכיאולוגיה קלאסית (יוונית  -הלניסטית  -ביזאנטית).
במהלך הלימודים מתנסים בשלושת המדורים ובשנה האחרונה מרחיבים את הלימודים באחד או שניים
מהם .במסגרת תכנית המחלקה הראשית מוצע מסלול ייחודי לתלמידים אשר מבקשים עם סיום
לימודיהם לשמש כארכיאולוגים חופרים -מסלול ארכיאולוג מוסמך .מסלול זה מעניק הכשרה מורחבת
במיוחד בנושאים הרלוונטיים לניהול חפירה :שיטות חפירה ,מדידה ותיעוד ,עיבוד מדעי ,הכנה לפרסום,
מחשוב והיבטים אתיים ומשפטיים של המקצוע.
תלמידים המעוניינים בהיבט ההיסטורי נוהגים לבחור שילוב עם תכנית לימוד במחלקות להיסטוריה או
ללימודי המזרח התיכון .מועמדים הנמשכים במיוחד לשטח ולשדה משלבים את לימודי גיאוגרפיה
וסביבה ,ואנתרופולוגיה .נוסף לפעילות בכיתה משלבים הלימודים פעילות בשדה ,שילוב שהינו המאפיין
המובהק של מקצוע הארכיאולוגיה .פעילות השטח העשירה כוללת סיורים רבים בארץ (ומדי כשנתיים גם
סיור לימודי לחו"ל) ,סקר שדה במהלך שנת הלימודים ,וחפירה לימודית בסיומה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
בטלפון 08-6461092 :או בדואר אלקטרוניliaschn@bgu.ac.il :
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המחלקה לספרות עברית
חוקרים ,סופרים ,משוררים ,עורכים ומבקרים במחלקה גדולה ותוססת התופסת את הספרות כמייצרת
מציאות ולא רק כמייצגת אותה.
מבנה הלימודים:
סוג התכנית

מספר נק"ז

מחלקה ראשית (תכנית מורחבת)

 80נק"ז (באישור ועדת הוראה מחלקתית בלבד בתום
שנה א' מותנה בממוצע  80לפחות בקורסי המבוא).

דו מחלקתית (תכנית רגילה)

 54נק"ז

חטיבה מורחבת

 28נק"ז או חטיבה מורחבת בלימודים רב תחומיים

אפשר לבחור באחת משלוש התכניות הבאות:
לסטודנטים יוצעו במקביל ללימודים מגוון סדנאות פרוזה ושירה.
לפרטים נוספים( 08-6461131 :אילנית) או בדואר אלקטרוני ilcoh@bgu.ac.il

המחלקה ללשון העברית
הלימודים במחלקה מכוונים להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ,החל בעברית המקראית ,עבור
בלשון חז"ל ,לשון ימי הביניים ולשון ההשכלה וכלה בעברית החדשה של ימינו .במחלקה נלמדות
תאוריות בלשניות מודרניות ושיטות מחקר בלשניות ופילולוגיות לניתוח העברית בשלבי התפתחותה
ולבחינת הזיקה בינה לבין לשונות קרובות .לצד לימודים בסיסיים ומתקדמים בתחומי ההגה ,הצורות,
התחביר ,הסמנטיקה ,חקר השיח ועוד המחלקה שמה דגש על כמה תחומי הוראה ומחקר :העברית
והארמית במגילות הגנוזות ובתעודות ממדבר יהודה ,לשון חז"ל ,מסורת ההגייה של התורה שבפי
השומרונים ,השפעות וקשרים הדדיים בין העברית לערבית ,התעצבות העברית בתקופת התחייה ובימי
המנדט ,השתמעויות ואסטרטגיות של שכנוע בשיח הפוליטי בפייסבוק ובלשון התקשורת ,חקר
הנורמטיביות העברית וחקר קשרים בין שפה לחברה בישראל בת זמננו.
מבנה הלימודים :אפשר לבחור באחת משלוש תכניות:
מחלקה ראשית (תוכנית מורחבת) :תוכנית שבה לומדים  80נק"ז (טעון אישור ועדת ההוראה של
המחלקה ומותנה בממוצע  80לפחות בציוני שנה א').
דו-מחלקתית (תוכנית רגילה) 54 :נק"ז.
חטיבה מורחבת (תוכנית מצומצמת) 28 :נק"ז.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה ,08-6472092 :או בדואר אלקטרוני.warim@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה ללימודי המזרח התיכון
המחלקה ללימודי המזרח התיכון הינה מחלקה אקדמית מובילה בתחומה המעניקה לתלמידיה הכשרה
מקיפה וידע נרחב בהכרת המזרח התיכון ובהבנתו .אנו מציעים לימודים מרתקים ומעשירים על האזור
ומזמינים אותך לגלות את עושרן ומורכבותן של החברות השונות שהתפתחו באזורנו מאז צמיחת
האסלאם ועד ימינו .הלימודים מתמקדים בהיבטים שונים של ההיסטוריה ,החברה ,התרבות ,הספרות,
השפות ועוד .המחלקה מעודדת חשיבה ביקורתית ומעניקה בסיס להשתלבות בתוכניות לימוד מתקדמות
ובתחומים רלוונטיים בשוק העבודה .המחלקה מציעה מגוון קורסים העוסקים בפוליטיקה ,כלכלה,
משפט ,היסטוריה ,תנועות דתיות ויצירה תרבותית במזרח התיכון.
קיימת חובת לימודי השפה הערבית .במחלקה לומדים בתוכנית ייחודית וחדשנית :ערבית בערבית בגישה
האינטגרטיבית במסגרתה נלמדת השפה הן במשלב המדובר ("ערבית מדוברת") והן במשלב הכתוב
("ערבית ספרותית").
מבנה הלימודים:
מחלקה ראשית  80 -נק"ז
דו מחלקתית

 54 -נק"ז

חטיבה מורחבת  28 -נק"ז
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6461455או בדואר אלקטרוניmideast@bgu.ac.il :

החטיבה לשפה ותרבות ערבית
החטיבה לשפה ותרבות ערבית מבקשת לקדם מחקר ולימוד של סוגיות שונות של תוצרי תרבות --
ספרות ,שירה ,תיאטרון ,מוזיקה ,אמנות  --בהקשר של העולם הערבי והשפה הערבית .בכך חותרת
החטיבה להיות חלוצה בתחום לימודי שפה ותרבות ערבית בארץ .חלק ניכר מהקורסים בחטיבה נלמד
בשפה הערבית ,על מנת לקדם מחקר וכתיבה בשפה זו ,ומתוך אמונה בחשיבות שימוש בשפה הערבית
כשפת דיון ומ חקר .הקורסים מיועדים גם לדוברי ערבית שפת אם אך גם לדוברי עברית היודעים ערבית
ברמה גבוהה .בין מורי החטיבה ,חוקרים מובילים מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון ואנשי תרבות
מובילים מהחברה הערבית בארץ.
מבנה הלימודים:

חטיבה מורחבת ( 28נק"ז) .ניתן ללמוד כחטיבה עצמאית עם מסלול לימודים ראשי במחלקה אחרת
(לימודי מזרח תיכון למשל) או כחטיבה עצמאית תחת המחלקה ללימודים רב תחומים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6461455או בדואר אלקטרוניmideast@bgu.ac.il :
15

ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה ללימודי היסטוריה של עם ישראל
לימוד התכנים והתהליכים שליוו את ההיסטוריה של עם ישראל.
הלימודים מתמקדים בהיבטים חברתיים ואידיאולוגיים וכל זאת בהקשר הרחב של ההיסטוריה הכללית.
מבנה הלימודים
מחלקה ראשית  80 -נק"ז
דו-מחלקתית  54 -נק"ז
חטיבה מורחבת  28 -נק"ז
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6461101או בדואר אלקטרוניyunik@bgu.ac.il :

המחלקה ללימודי היסטוריה כללית
המחלקה מתמחה בהיסטוריה של תרבויות אירופה ובמפגשים שלהן עם תרבויות אחרות למן העידן
הקלאסי ועד העת החדשה .המחלקה שואפת להקנות לתלמידיה ידע היסטורי רחב ולהעניק להם כלים
מושגיים ומתודיים להבנה ,ניתוח ומחקר היסטוריים.
תכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים ברמות שונות העוסקים בהיבטים פוליטיים ,אינטלקטואליים,
חברתיים ותרבותיים של ההיסטוריה האירופית ושל הנוכחות האירופית מעבר לים .במהלך הלימודים
יחשפו הסטודנטים לסוגיות המרכזיות העומדות במוקד המחקר ההיסטורי העכשווי.

מבנה הלימודים
מחלקה ראשית 80 :נק"ז
דו-מחלקתית 54 :נק"ז
חטיבה מורחבת 28 :נק"ז
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6479018או בדואר אלקטרוניsluba@bgu.ac.il :

16

ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה ללימודי מדינת ישראל
התכנית מקנה ידע על ההיסטוריה של מדינת ישראל ,ההגות והתרבות שנוצרה בה ,מאפייניה הפוליטיים
והחברתיים ויחסיה עם התפוצות ועם מדינות העולם .התכנית משלבת תחומי ידע שונים :היסטוריה,
גיאוגרפיה חברתית ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,ספרות ועוד .לימודי מדינת ישראל מיועדים למעוניינים.ות
בלימוד ומפגש עם מחקר מדעי העוסק בחברה הישראלית וזאת מתוך ראיה חדשנית ,משווה וביקורתית.
נקודת המוצא של התוכנית היא כי תיאור ,הבנה וניתוח של תהליכים מורכבים ,כמו התגבשות לאום
ובניית מדינה ,מחייבים מבנה לימודי רב תחומי ,שבמרכזו בחינת התרחשויות תוך כדי התפתחותן.
מדינת ישראל יכולה לשמש דגם לבחינת תהליכים כמו בניית חברה ,מערכי חינוך ,כלכלה ,צבא ומוסדות
פוליטיים .אחד המאפיינים המייחדים את התכנית הוא השילוב של ניתוח העבר עם אירועים המתרחשים
כיום .דגש מיוחד מושם על טיפוח חשיבה ביקורתית ,על הקניית בסיס ללימודים מתקדמים וכן על
הכשרת הלומד להיות "אזרח המדינה" ,מתוך הכרת ההיסטוריה ,התרבות ,והמבנה החברתי ,הכלכלי,
והפוליטי שלה.
מבנה הלימודים:
דו-מחלקתית  54 -נק"ז
חטיבה מורחבת  28 -נק"ז
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6428423או בדואר אלקטרוניintrdscp@bgu.ac.il :

המחלקה לפילוסופיה
המחלקה לפילוסופיה מציעה לסטודנטים.ות מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכונות שונות.
מטרת הלימודים במחלקה כפולה :להציג בפני הסטודנט.ית את תורותיהם ומפעלם של גדולי
הפילוסופים.ות הקלאסיים והמודרניים ולפתח אצל הסטודנט.ית כלי-ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך-כדי
התמודדות עם בעיות פילוסופיות שונות.
מבנה הלימודים:
א .מחלקה ראשית  80 -נק“ז
ב .דו-מחלקתית  54 -נק“ז
ג .חטיבה מורחבת  28 -נק“ז
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת המחלקה גב' מרב בן-שושן זר בטלפון  08-6472263או בדואר
אלקטרוניbenshmer@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה ללימודי מחשבת ישראל
התו כנית מכשירה את התלמידים והתלמידות במחלקה ללימוד ולמחקר מדעיים רחבי אופקים ביצירה
היהודית בתחומי האגדה וההלכה ,הפילוסופיה והקבלה ,וכן מפגישה אותם עם מיטב המחשבה היהודית
לדורותיה .במהלך הלימודים תינתן סקירה רחבה ומגוונת של המחשבה והאמונה היהודית ויילמדו
חיבורים העוסקים בנושאי יסוד של מחשבת ישראל (כגון :תורת האלוהות ,טבע העולם והאדם ,מוסר,
גאולה ,בעיית הרע ,טעמי המצוות ועוד) אשר תרמו לעיצוב הזהות היהודית מימי קדם ועד לימינו.

במחלקה קיימים ארבעה מדורי תוכן:
א .אגדה והלכה :זרמים רוחניים בימי בית שני ,מחשבת מולדת ההלכה וההגדה בספרות
התלמודית והמדרשית ,מחשבת ההלכה בספרות הרבנית לדורותיה ,סידור התפילה ,תולדות
ההלכה ועוד.
ב .פילוסופיה יהודית בימי הביניים :המחשבה היהודית מימי רב סעדיה גאון ועד שלהי ימי הביניים
(בחיבורים כגון 'הכוזרי' לר' יהודה הלוי ו'מורה נבוכים' לרמב"ם) ,פרשנות פילוסופית למקרא
ועוד.
ג .תורת הסוד היהודית :המיסטיקה הקדומה ,ספר יצירה ,תורת הסוד של חסידי אשכנז ,הזוהר
וקבלת האר"י ,שבתאות ,ספרות הקבלה במזרח ובמערב ,החסידות ,מיסטיקה עכשווית ומאגיה
יהודית.
ד .המחשבה היהודית במאות האחרונות :מברוך שפינוזה ומשה מנדלסון וההשכלה ועד היום,
המחשבה הלאומית והציונית ,המחשבה החילונית ועוד.
מבנה הלימודים:
א .מחלקה ראשית

 80 -נק"ז

ב .דו -מחלקתית

 54 -נק"ז

ג .חטיבה מורחבת גם במסגרת לימודים רב-תחומיים

 28 -נק"ז

לימודים רב תחומיים
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6472532או בדואר אלקטרוניjtd@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה ללימודי ספרויות זרות ובלשנות
המחלקה מאגדת בתוכה שני תחומי לימוד :ספרות אנגלית ובלשנות .ניתן לשלב בתואר את שני
התחומים במסגרת תכנית הלימודים החד-מחלקתית .אפשרות נוספת היא לבחור אחד מהתחומים
ולשלבו עם מחלקה או חטיבה אחרת .לימודי הספרות האנגלית מתמקדים בתולדות הספרות האנגלית
והספרות האמריקאית ובהבנת היצירות הספרותיות לתקופותיהן ,תוך הקניית גישות שונות לניתוח
הטקסט הספרותי וחשיפת הקשרים בין הספרות ובין היבטים אחרים של התרבות.
לימודי הבלשנות מקנים לתלמיד ידע בתחום הבלשנות התיאורטית והמיושמת בנושאים הבאים :תחביר,
סמנטיקה ,פונולוגיה ,לקסיקון ,בלשנות מיושמת ,ובתחומים אינטרדיסציפלינריים כגון נוירולינגוויסטיקה,
בלשנות חישובית ,רכישת שפה והוראת הלשון .הלימודים מתנהלים בשפה האנגלית.
מבנה הלימודים:
 108נק“ז

 -ספרות אנגלית ובלשנות

א.

חד-מחלקתית

ב.

מחלקה ראשית  80נק“ז

ג.

דו-מחלקתית

 54נק“ז

 -ספרות אנגלית או בלשנות

ד.

חטיבה מורחבת  28נק“ז

 -ספרות אנגלית או בלשנות

 -ספרות אנגלית או בלשנות

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6461128או בדואר אלקטרוניfarkashh@bgu.ac.il :

המחלקה לאמנויות
תכנית הלימודים לתואר ראשון מבוססת על גישה בין תחומית ומתמקדת רובה ככולה באמנות המערבית
ובאמנות הישראלית והמקומית ,ובאוצרות .עניין רב מופנה לתרבות חזותית ,מגדר ,תיאוריה וביקורת.
ייחודה של התכנית מתבטא ,בעידודם של התלמידים להיחשף הן לפן העיוני והן לפן המעשי – לימודי
תולדות האמנות עם לימודי יצירה ולימודי אוצרות.
מבנה הלימודים:
א .דו-מחלקתית  -תולדות האמנות  54 -נק“ז.
ב .דו-מחלקתית  -אמנות חזותית :תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  54 -נק“ז.
ג .מחלקה ראשית  -אמנות חזותית :תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה
(מעבר רק בשנה ב') 80 -נק“ז.
ד .חטיבה מורחבת  28 -נק“ז.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6477199או בדואר אלקטרוניarts@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

לימודים רב תחומיים
הלימודים מאפשרים הרחבת אופקים בתחומים שונים ,המתאימים לצרכי השוק והחברה .התכנית מקנה
ידע במגוון רחב יותר של דיסציפלינות לצד תכניות לימודים אינדיבידואליות .גמישות רכה יותר של
ההכשרה האקדמית ואפשרויות ייחודיות לשילוב תחומים .המחלקה ללימודים רב תחומיים מציעה ארבע
תכניות .המועמד יצטרך להחליט מראש על אחת מהתכניות הבאות:
B.A .1בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח  -חד מחלקתי.
 B.A .2בלימודים רב תחומיים במדעי החברה  -חד מחלקתי.
 B.A .3בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  -חד מחלקתי.
B.A .4בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  -דו מחלקתי בצרוף מחלקה נוספת.
הקבלה לחטיבות השונות היא בהתאם לתנאי הקבלה של המחלקות.
מבנה הלימודים:
התכנית מוצעת במסגרות הבאות:
א .חד-מחלקתית  112 -נק“ז
ב .דו-מחלקתית  56 -נק“ז
הנחיות כלליות:
במסלול הדו-מחלקתי ,סטודנטים הלומדים במדעי המחשב של הפקולטה למדעי הטבע חייבים לקחת
חטיבה מורחבת נוספת ( 28נק"ז) במדעי הרוח או החברה.
על הסטודנט לעמוד בכל הדרישות של כל חטיבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08 -6428423או בדואר אלקטרוני:
intrdscp@bgu.ac.il
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רשימת החטיבות שניתן ללמוד במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים
מדעי הרוח
המחלקה

חטיבות מורחבות  28נק"ז

מקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום

ארכיאולוגיה

ספרות עברית

ספרות עברית

הלשון העברית

הלשון העברית

היסטוריה של עם ישראל

היסטוריה של עם ישראל

לימודי מדינת ישראל

לימודי מדינת ישראל

היסטוריה כללית

היסטוריה כללית

מחשבת ישראל

מחשבת ישראל ,לימודי אגדה והלכה

לימודי המזרח התיכון

לימודי המזרח התיכון ,שפה ותרבות ערבית

פילוסופיה

פילוסופיה

ספרויות זרות ובלשנות

אנגלית :ספרות ,בלשנות

תולדות האמנות

תולדות האמנות ,אמנות יצירה

מדעי החברה
המחלקה

חטיבות מורחבות  28נק"ז

פוליטיקה וממשל

פוליטיקה וממשל ,לימודי פוליטיקה וחברה אירופאית

לימודי אפריקה

לימודי אפריקה

חינוך

חינוך

כלכלה

כלכלה

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

תקשורת

תקשורת

חטיבות עצמאיות (במדעי החברה)
חטיבות מורחבות  28נק"ז
ניהול וישוב סכסוכים
לימודי מגדר
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רשימת חטיבות מפקולטות אחרות
פקולטה  /בית ספר

חטיבות מורחבות  28נק"ז

בית הספר לקיימות ושינוי אקלים

סביבה במדיניות וניהול סביבתי
סביבה בשמירת הטבע
סביבה בקיימות
סביבה במשאבי טבע מתחדשים
סביבה במדעי הטבע

פקולטה לניהול

ניהול (*)

פקולטה לטבע

חטיבה במדעי המחשב ( 30.5נק"ז)

(*) החטיבה בניהול היא רק בשילוב עם חטיבות/מחלקה במדעי הרוח בלבד.
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המחלקה ללימודי פוליטיקה וממשל
העיון בצורות שלטון ,כוח ,צדק ופוליטיקה ,הוא מרכיב ממשלתי של המחשבה האנושית לפחות מאז
אפלטון .בשנים האחרונות ,המחקר הפוליטי ,על ענפיו השונים ,זכה לתנופה מחודשת ולהצלחות
מרשימות וכך כבש לעצמו מקום מכובד באקדמיה הישראלית ובקרב הציבור הרחב .הדגש שחברי הסגל
שמים על מגוון רחב של שיטות מחקר והגישה הרב-תחומית של המחלקה הכוללת מדעי המדינה ,יחסים
בינלאומיים ,סוציולוגיה פוליטית ,גיאוגרפיה פוליטית והיסטוריה פוליטית ,באים לידי ביטוי בשם של
המחלקה "פוליטיקה וממשל".
מבנה הלימודים:
תכנית מחלקה ראשית –  80נק"ז (החל משנה ב')
תכנית דו מחלקתית  54 -נק"ז
תכנית חטיבה  28 -נק"ז (חטיבה מורחבת דרך המחלקה ללימודים רב תחומיים)

החטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית על שם קונארד אדנאוואר
השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה .האיחוד
האירופי הוא גוש האוכלוסין שלישי בגודלו ,הגוש הכלכלי השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה בעולם.
לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת בתחומים
שונים.
אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית מרכזית על ישראל.
מכאן החשיבות הרבה בהיכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כלל נדבכיה :פוליטיקה ,חברה ,תרבות
וכלכלה.
תכנית החטיבה ( 28נק"ז)
החטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית מיועדת גם לסטודנטים הלומדים בלימודים רב תחומיים
במסגרת ראשי  +חטיבה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6477767 :או בדואר אלקטרוניansegal@bgu.ac.il :
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המחלקה ללימודי גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
גיאוגרפיה היא מדע העוסק בלימוד המרחב ,הכוחות והתהליכים הפועלים בו .גיאוגרפיה בעידן המודרני
מספקת את הבסיס התיאורטי לרבות מההתפתחויות הטכנולוגיות והכלכליות :החל מיישומים של תוכנות
ניווט ומיפוי פני השטח של כדור הארץ באמצעות לוויינים ,דרך תכנון ערים ,השפעת חיכוך המרחק של
תעשיות ,פיתוח אזורי וקיימות ,וכלה בהשפעות גורמי סביבה על תחלואה ועל אסונות.
בנוסף להכרות עם הענפים המגוונים של הגיאוגרפיה הפיזית והאנושית ,רוכש התלמיד את המיומנות
הייחודית של התחום ,היכולת לבצע אינטגרציה של מידע על תהליכם פיזיים ואנושיים המשפיעים על
המרחב .יכולת זו מאפשר לגאוגרף לשלב מידע מדיסציפלינות שונות לפתרון בעיות בקנה מידה אגני,
אזורי ,ארצי וגלובלי.
המחלקה מציעה שלושה נושאי לימוד:
 .1לימודים עירוניים :התואר הראשון בגאוגרפיה אנושית מתמקד בהבנת הסביבה הבנויה – העיר
וסביבותיה – ממגוון גדול של היבטים .הסטודנטים יכירו תהליכי התפתחות ושינוי בערים ויקבלו כלים
לניתוח תופעות חברתיות ,כלכליות ופוליטיות .דגש מיוחד ניתן לנושאים של קיימות סביבתית
וחברתית ולניתוח טביעת הרגל האקולוגית של ערים ומקומות יישוב.
 .2לימודי סביבה :ההשפעה האנושית על כדור הארץ הגיעה לשיא ומשבר אקולוגי ושינויי אקלים
עומדים בפתח .בתוכנית ללימודי סביבה נלמד על האתגרים הצפויים לאדם ולטבע בעשורים
הקרובים ועל דרכי ההתמודדות עימם .בוגרי התוכנית יירכשו ידע ומיומנויות אשר יאפשרו השתלבות
בלימודים ל תארים מתקדמים ובמערך קבלת ההחלטות שיעצבו את פני כדור הארץ והיושבים בו
בדורות הבאים.
 .3גאואינפורמטיקה :הלימודים לגאואינפורמטיקה מהווים חשיפה לעולם המורכב של מדעי הנתונים
המרחביים .מטרת תכנית הלימודים היא להציג בפני הסטודנטים את שאלות היסוד של
הגאואינפורמטיקה כתחום מדעי ניסויי ולהקנות להם ידע ,יכולת אנליטית ומושגים בסיסיים בתחום
וכן ללמד אותם את כלי פיתוח הקוד ולחשוף את היישומים השונים של הגאואינפורמטיקה במשק
הישראלי והעולמי.
סיורים
חלק מלימודי המחלקה מתבצע תוך כדי סיורים .רוב ימי הסיור צמודים לקורסים מסוימים
וההשתתפות בהם חובה.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-6461395 :או באמצעות דואר אלקטרוניanatkap@bgu.ac.il :
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התוכנית ללימודי אפריקה
תוכנית בין-אוניברסיטאית לתואר בוגר בלימודי אפריקה
בישראל בפרט ,ללימודי אפריקה חשיבות עליונה .קרבתה של ישראל לאפריקה ,העובדה שרבים
מתושביה הם יוצאי אפריקה והגעתם של אלפי פליטים ממדינות אפריקה לישראל בשנים האחרונות ,כל
אלה הופכים את ההיכרות עם היבשת ואת הידע על אפריקה לחיוני.
מטרת התוכנית היא להקנות לסטודנט ידע על ההיסטוריה ,פוליטיקה ותרבות ביבשת אפריקה בתקופות
ובאזורים שונים .כמו גם להקנות מיומנויות מחקריות לחקר חברות ותרבויות אפריקאיות.
לבוגר תכנית זו ,יוענק התואר "בוגר בלימודי אפריקה בתוכנית הבין אוניברסיטאית"
מבנה הלימודים:
הלימודים יתנהלו במסגרת דו-מחלקתית .יש ללמוד  54נק"ז בלימודי אפריקה בתכנית הבין-
אוניברסיטאית.
סיורים והתמחויות:
מדי שנה מתקיים סיור לימודי למדינה ביבשת אפריקה ,שאליו יכולים להצטרף סטודנטים מהתוכנית
ומהחטיבה .כמו כן ,ניתן להגיש מועמדות להתמחות מקצועית באפריקה במהלך התואר או בסיומו.
הלימודים מועשרים על ידי אירועים ופעילויות אותן מארגן מרכז אפריקה :מרכז אפריקה

חטיבה בלימודי אפריקה
מטרת תכנית הלימודים בחטיבה היא להקנות לתלמידים ידע על ההיסטוריה ,הפוליטיקה והתרבות
ביבשת אפריקה בתקופות ובאזורים שונים .תכנית הלימודים בנויה על גישה רב-תחומית ומשלבת סגל
הוראה ממחלקות שונות בפקולטה למדעי הרוח והחברה.
הלימודים בחטיבה הם בהיקף של  28נק"ז.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  08-6461112ובאמצעות דואר אלקטרוני:
africanstudies@bgu.ac.il
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חטיבה לניהול וישוב סכסוכים
התלמידים יקבלו ידע בינתחומי וכלי מחקר בתחום מתפתח של ניהול וישוב סכסוכים ,לסקור את
התחומים והמעגלים השונים בהם עוסק התחום :סכסוכים בינאישיים ,משפחתיים ,קהילתיים ,ארגוניים,
בינלאומיים ופוליטיים .הלימודים בחטיבה מאפשרים יצירת סט כלים חיוני למגוון תחומים – פסיכולוגיה,
כלכלה ,עבודה סוציאלית ,ניהול ועוד .כלים אלו ניתנים בהקשר של פתרון וניהול קונפליקטים בתחומים
שונים (החל מרמת הפרט ועד סכסוכים בין קבוצות וארגונים) באמצעות שימוש בגישור ,בניית הסכמות,
משא ומתן ועוד .החטיבה בהיקף של  28נק"ז.
ניתן לבחור קורסי בחירה ממחלקות אחרות ומפקולטות אחרות בהיקף של עד  6נק"ז ,באישור ועדת
הוראה.
לפרטים נוספים :ניתן לפנות ליפעת אברהם רכזת התכנית בטלפון 08-6461391 :ובאמצעות הדואר
אלקטרוניifat@bgu.ac.il :

המחלקה לתקשורת
המחלקה לתקשורת מציעה תכנית לימודים במסגרת דו-מחלקתית.
ייחודה של תכנית הלימודים בכך שהיא משלבת בין שלושה מרכיבים :סגל אקדמי בעל ניסיון מעשי רב
בתקשורת ומוניטין בינלאומיים; עיסוק בהיבטים שונים של תקשורת מסורתית ושל טכנולוגיות תקשורת
עכשוויות; ודגש על היבטים חברתיים ודמוקרטיים .במסגרת התואר מוצעות לסטודנטים מגוון הזדמנויות
למגע עם תעשיית התקשורת ,כגון התנסות מעשית בעבודה ברדיו דרום וקורס שבמסגרתו נערכים סיורים
לימודיים וביקורים במערכות כלי תקשורת.
הסטודנטים מצטיידים בתיבת כלים עיוניים וביקורתיים הדרושים לתפקוד מושכל  ,אפקטיבי וביקורתי
בסביבות המדיה החדשה .התכנית נועדה להעמיק את "אוריינות התקשורת" של הסטודנט ולהכשיר דור
של אזרחים ,צרכנים ואנשי מקצוע המודעים לתפקיד התקשורת בחברה בת זמננו .הכלים הנרכשים
במהלך הלימודים עשויים לשמש את הסטודנט למטרות שונות ,משימוש בתקשורת לקידום מטרות
חברתיות ועד השתלבות בתעשיות המדיה.
מבנה הלימודים:
תכנית הלימודים מתנהלת במסגרת דו-מחלקתית ( 54נק"ז)
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  08-6477211או בדואר אלקטרוניophirsh@bgu.ac.il :
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המחלקה לעבודה סוציאלית
המחלקה לעבודה סוציאלית מציעה תכנית לימודים תלת-שנתית לקראת תואר "בוגר בעבודה סוציאלית"
( ) B.S.W.לימודי עבודה סוציאלית מכשירים עובדים סוציאליים לעבודה במגוון רחב של שרותי רווחה
וארגונים שונים.
תכנית הלימודים מורכבת מלימודים עיוניים ומעשיים של המקצוע והתנסות בשדה בשירותי רווחה,
בריאות ,שיקום וארגונים חברתיים נבחרים באזור .לימודים אלה יפגישו את הסטודנטים עם הבסיס
התיאורטי והמעשי של העבודה הסוציאלית ,עם כלים למחקר ולהערכה.
ההכשרה המעשית מהווה חלק משמעותי מהלימודים וכוללת התנסות ישירה של כל הסטודנטים בשרותי
הרווחה ומלווה בהדרכה .בשנים ב' ו-ג' תתקיים ההכשרה במהלך יומיים מלאים בכל שבוע.
הלימודים הם בתכנית חד-מחלקתית בלבד ( 108נק"ז).
תכנית מקבילה לתוכנית בקמפוס באר שבע מתקיימת בקמפוס אילת .שם הלמידה מתבצעת בקבוצות
קטנות.
במסגרת התואר קיימת אפשרות ללמוד בתכנית ללימודי נוער וצעירים:
תכנית זו מכשירה את הסטודנטים לעבודה בשירותים חברתיים העובדים עם נוער וצעירים .התכנית
כוללת מספר קורסים ייעודים העוסקים בין השאר בשיטות התערבות לאוכלוסיות אלו ,לצד הכשרה
מעשית מודרכת על ידי עובדות סוציאליות המתמחות בעבודה עם בני נוער וצעירים במסגרות מגוונות.
המועד האחרון להרשמה31.05.2022 :
המועד האחרון להגשת מסמכים15.06.2022 :
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6472318 :או בדוא"לratson@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה לחינוך
המחלקה לחינוך מציעה תכנית לימודים מרתקת לתואר ראשון ,הנשענת על יסודות מתחומי מדעי
הלמידה ,מחשבת החינוך והיבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים של הפרט והחברה.
לצד המפגש האקדמי עם נושאים אלו ,בוגרינו רוכשים מיומנויות למידה מתקדמות ונהנים מסביבה
תומכת המאפשרת פיתוח זהות אישית ומקצועית והבנה מורכבת של הבעיות החברתיות עמן מתמודדים
אנשי חינוך .בוגרינו עוסקים במגוון תפקידים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ,כולל תפקידי
ניהול ,הדרכה ,פיתוח תכניות ומחקר .הלימודים במחלקה מהווים בסיס לתארים מתקדמים במגוון
תחומים כולל תחומים טיפוליים ,ייעוץ חינוכי ,מדיניות חינוך ופיתוח פדגוגי.
מבנה הלימודים:
א .תכנית דו-מחלקתית  -בשנה הראשונה ללימודיהם ,המתקבלים למחלקה לחינוך ילמדו בתכנית הדו-
מחלקתית .התואר המתקבל בסיום הלימודים בתכנית זו הוא בחינוך.
ב .תכנית מחלקה ראשית  -תכנית המיועדת לתלמידים החל משנה ב' בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה.
תלמידים מצטיינים יוכלו ללמוד במסלול חינוך כמחלקה ראשית כבר מהשנה הראשונה של התואר.
התלמידים בתכנית זו ילמדו  80נק"ז במחלקה לחינוך .בנוסף ,ילמדו במחלקה משנית (לימודי חטיבה)
מחוץ למחלקה לחינוך ( 28נק"ז) .הבחירה להתמחות בחטיבה נבחרת מאפשרת לכל סטודנט להנות
מתכנית אישית המתאימה לתחומי העניין של התלמיד.
תלמידים בתכנית זו יבחרו תחום התמחות אחד מתוך שלוש אפשרויות:
 .1פסיכולוגיה במערכת החינוך (המעוניינים יוכלו ללמוד את בסיס הידע הנדרש לצורך הגשת
מועמדות לתכנית הכשרה בטיפול באומנויות בכפוף ליעוץ אישי).
 .2מנהל ומדיניות החינוך
 .3הוראה ותכניות לימוד
התואר המתקבל בסיום הלימודים בתכנית זו הוא בחינוך ,בציון נושא התמחותו (לדוגמא :פסיכולוגיה
במערכת החינוך).
ג .תכנית חטיבה מורחבת  -תכנית זו מיועדת לתלמידים הבוחרים בתכנית מחלקה ראשית במחלקה
אחרת וגם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים בפקולטה למדעי הרוח והחברה.
התלמידים בתכנית זו ילמדו  28נק"ז במחלקה לחינוך.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפונים 08-6461863 :או  08-6461864או בדואר אלקטרוני:
irisei@bgu.ac.il
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

יחידה לקידום המקצועיות בחינוך לימודי תעודת הוראה
היחידה לקידום המקצועיות בחינוך מכשירה סטודנטים להוראה במקצועות הנלמדים בבית הספר העל
יסודי :מתמטיקה ,מדעי המחשב ,חשמל ואלקטרוניקה ,ניהול עסקי ,ביולוגיה ,כימיה ,פיסיקה,
פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,מקרא ,לשון עברית ,ספרות עברית ,היסטוריה ,אזרחות ,אנגלית ,עולם הערבים
והאסלאם ,תקשורת ,אומנות ,גיאוגרפיה ,מוזיקה ,קולנוע ,פילוסופיה ,ערבית.
לבוגרים מוענקת תעודת הוראה ,שהיא תנאי הכרחי לשיבוץ לשנת ההתמחות (סטאז') בבי"ס על-יסודי,
בהוראת המקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה .משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת רישיון הוראה
לכתות י"א-י"ב.
מבנה הלימודים:
ביחידה שתי תכניות לימוד:
 .1תכנית דו שנתית
 .2תכנית חד שנתית לבוגרים
כל התכניות כוללות לימודים עיוניים ומעשיים שמטרתם להכשיר את הלומדים לקראת עבודתם כמורים
בבתי הספר העל-יסודיים .במקביל מתנסים הלומדים בבתי ספר נבחרים ,תוך ליווי בהנחיה אישית
וקבוצתית.
שילוב תואר שני ותעודת הוראה
ניתן לשלב לימודים לתואר שני ותעודת הוראה בשנתיים ,כאשר הקורסים העיוניים במסגרת התואר
השני מוכרים לתעודת הוראה עד ל  12 -נק"ז.

ההרשמה לכל המועמדים ,בכל המסלולים ,נעשית במדור רישום.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6461881 , 08-6428678או בדואר אלקטרוני:
edukidum@bgu.ac.il
אתר היחידה היחידה לקידום המקצועיות בחינוך
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה לפסיכולוגיה
תכנית הלימודים בפסיכולוגיה מיועדת למי שמעוניין בגישה המדעית להכרת נפש האדם ,המוח האנושי,
והקשר בינו לבין התנהגות ,רגשות וקוגניציה .הלימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפניכם את תפקוד האדם
בכל הרמות :החשיבה ,התפישה ,הרגשות ,האישיות ,התנהגות בבריאות ובחולי ,אצל הבוגר ואצל הילד,
במצבים חברתיים ,בינאישיים ואישיים .דגש יושם על איך תפקוד המוח מסביר את כל אלה ,וכן כיצד
מבצעים מחקר בכל התחומים .משך הלימודים לפחות שלוש שנים ומתנהלים בתוכנית דו-מחלקתית
( 54נק"ז) .בוגרי התכנית יכולים להמשיך לימודיהם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה ללא קורסי השלמה.
הסטודנטים נדרשים לשלב את לימודי הפסיכולוגיה עם כל מחלקה אחרת במסגרת דו-מחלקתית ,או
לקחת תכניות שכבר כוללות שילוב כזה כמו פסיכוביולוגיה ,פסיכולוגיה-ניהול ,פסיכולוגיה-מדמ"ח,
פסיכולוגיה-סטטיסטיקה או פסיכולוגיה-פיזיקה.

המעוניינים לשלב פסיכולוגיה עם המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ירשמו לתכנית החד-מחלקתית
במדעי ההתנהגות המשלבת את שתי המחלקות.

המעוניינים ללמוד בתוכנית ייחודית בשילוב עם הפקולטה למדעי הטבע -פסיכוביולוגיה .התוכנית
משותפת לשתי המחלקות מדעי החיים מהפקולטה למדעי הטבע ולפסיכולוגיה מהפקולטה למדעי הרוח
והחברה .התואר שיוענק לבוגרי התוכנית הוא B.Sc. :בפסיכוביולוגיה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6472080או בדואר אלקטרוניmicwai@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מציידים אתכם בכישורי חשיבה ולמידה ,ניתוח וכתיבה,
שאותם ניתן ליישם במגוון תפקידים בשוק העבודה המשתנה במהירות ,אשר מחייב מעברים בין משרות
ופרויקטים .הלימודים נועדו להקנות כלים תיאורטיים ומתודולוגיים לחקר החברה והתרבות על כל
היבטיהם :המבנה החברתי ,מוסדות תרבותיים ,יחסי כוח ושליטה ,פערים חברתיים ,אפליה בין קבוצות
ותהליכי שינוי .התכנית מאפשרת לבוגריה להמשיך בלימודי מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בארץ
ובחוץ לארץ.
מבנה הלימודים:
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים בתוכנית דו-מחלקתית ( 54נק"ז).
תוכניות ייחודיות:
תכנית חד מחלקתית במדעי התנהגות (לימודי בתחומי פסיכולוגיה וחברה):
על מנת לשלב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לפסיכולוגיה ,יש להירשם לתוכנית החד-
מחלקתית במדעי ההתנהגות המשלבת את שתי המחלקות.

תכנית דו מחלקתית סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה וניהול :המחלקה מציעה תכנית דו מחלקתית מיוחדת מחוץ
לפקולטה למדעי הרוח והחברה עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.
בנוסף  ,ניתן לשלב לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם כל מחלקות ותכניות הלימוד המתקיימות
בפקולטה למדעי הרוח והחברה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות מחלקה בטלפון 08-6472042 :או בדואר אלקטרוניliorgu@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

התוכנית למדעי ההתנהגות
תכנית הלימודים במדעי ההתנהגות מבטאת התייחסות להתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת
בשלושה מישורים :פרט ,חברה ותרבות .מימוש התייחסות זו מתבצע תוך שילובן של שלוש דיסציפלינות:
פסיכולוגיה (פרט) ,סוציולוגיה (חברה) ואנתרופולוגיה (תרבות) .ראייה ייחודית זו משפיעה רבות על
תחומים חשובים אחרים כגון :רפואה ,כלכלה ,משפטים ,חינוך ומדיניות ציבורית.
המסלול לתואר ראשון שמתמקד בחיבור בין פסיכולוגיה ,חברה ותרבות ,הינו מסלול עדכני וייחודי המוצע
למועמדים לתואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון .המסלול מנוהל במשותף על ידי המחלקה לפסיכולוגיה
והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,וחושף את הסטודנטים לידע על קו התפר בין פסיכולוגיה ומדעי
המוח מחד ,לבין ענפי ידע חברתיים-תרבותיים בעיקר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וממשקיהם עם כלכלה,
משפטים ,חינוך ורפואה .כאן תוכלו ללמוד מחוקרי התוכנית על הקשר המרתק בין נפש-גוף וחברה –
למשל כיצד מצבים חברתיים של דחק ולחץ משפיעים על נפש וגוף; ולקבל מושג על פסיכולוגיה בין-
תרבותית – למשל ,מדוע השמאן (מכשף השבט) אינו נחשב למשוגע בתרבותו.
בדיסציפלינת פסיכולוגיה ,תכנית הלימודים מיועדת למי שמעוניין בגישה מדעית להכרת נפש האדם.
המוח האנושי והקשר בינו לבין התנהגות ,רגשות וקוגניציה .הלימודים יחשפו בפניכם את תפקוד האדם
בכל הרמות :החשיבה ,התפישה ,הרגשות ,האישיות ,התנהגות בבריאות ובחולי ,אצל הבוגר ואצל הילד,
במצבים חברתיים ,בינאישיים ואישיים.
בדיסציפלינת סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יינתנו כלים תיאורטיים ומתודולוגיים לחקר החברה והתרבות על
כל היבטיהם .מבנה החברה ,תרבות והתנהגות ,יחסי כוח ושליטה ,פערים חברתיים ,אפליה בין קבוצות
ותהליכי שינוי.
בוגרי התוכנית למדעי ההתנהגות יכולים להמשיך ללא דרישות נוספות לכל תואר שני בפסיכולוגיה ,כולל
מסלולים טיפוליים בפסיכולוגיה קלינית והתפתחותית ,וכן לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,כולל
סוציולוגיה ארגונית המובילה לתחומי עבודה של ייעוץ ארגוני.
מבנה הלימודים:
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים בתכנית חד מחלקתית ( 108נק"ז).
התכנית למדעי ההתנהגות היא למעשה שילוב משוכלל של תכניות משתי המחלקות ,זו של פסיכולוגיה
וזו של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה .לכן זו האפשרות היחידה ללמוד תכנית דו מחלקתית בפסיכולוגיה
ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון .08-6472036
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום (20.02.2022מונגש)

המחלקה ללימודי כלכלה
כלכלה וחשבונאות
במסלול זה לומדים בנוסף לקורסים בכלכלה קורסים בחשבונאות ,במשפטים ,ובמנהל עסקים .תכנית
הלימוד בהתמחות זו מעניקה תואר בכלכלה עם התמחות בחשבונאות ,לאחר שלוש וחצי שנות לימוד.
בוגרי התכנית מקבלים פטור מכל הבחינות לקראת רישיון רואה חשבון ,למעט בחינות סופיות ב' ,בכפוף
לאישור של מועצת רואי חשבון .המעוניין במסלול זה ירשם באתר ההרשמה :כלכלה עם התמחות
בחשבונאות.

כלכלה והתמחות במנהל-עסקים
במסלול זה לומד התלמיד ,בנוסף על לימודי הכלכלה ,גם את הלימודים הבסיסיים של מנהל עסקים ,כגון:
חשבונאות ,תחומי מימון וכדומה .התואר הניתן למסיימי התכנית הוא :בוגר בכלכלה עם התמחות במנהל
עסקים .המעוניין במסלול זה ירשם באתר ההרשמה :כלכלה-מנהל עסקים.
מסלולים המשלבים לימודי כלכלה עם לימודים בתחומי מדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול במסגרת
זאת אפשר לשלב לימודי כלכלה (במסלול דו-מחלקתי) עם לימודים באחת ממחלקות הפקולטה לרוח
וחברה (במסלול דו -מחלקתי) כך שלימודי התואר הראשון מתחלקים בצורה שווה בין לימודי הכלכלה ובין
לימודי התחום השני.

תכנית מצטיינים ייעודית ארבע-שנתית לתואר ראשון ושני בכלכלה
במסלול זה לומד התלמיד תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים ותואר שני מחקרי בכלכלה,
במתכונת מזורזת אשר נפרסת על פני ארבע שנים .הלימודים כוללים את כלל החובות של תלמידי התואר
הראשון בכלכלה ואת כלל החובות לתואר שני מחקרי ,כפי שאושרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
בשונה מהמסלול הרגיל לתואר ראשון ,במסלול הנוכחי התלמיד יילמד את עיקר קורסי החובה והבחירה
(לתואר ראשון) בשנתיים הראשונות ללימודים ,ובשנת הלימודים השלישית ייחל את לימודי התואר השני
במקביל לסיום קורסי התואר הראשון .שנת הלימודים הרביעית תוקדש ברובה לכתיבת עבודת תזה
והשלמת ייתרת חובות הקורסים לתואר שני.
רף הקבלה לתוכנית הינו גבוה מן הרף הנדרש ללימודי התואר הראשון בכלכלה במסלול הרגיל ,וכן
התלמיד יידרש לעמוד ברף גבוה מן המקובל בכדי לעבור בין שנות הלימוד במסגרת התוכנית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בדואר אלקטרוניelisg@bgu.ac.il :
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