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  לתואר ראשון יםלימוד תכניות  .1
  תארים תחומיים

   7/  מדעי הרוח והחברהבבוגר    
   7/  והרוחמדעי החברה בבוגר    
   8/ מדעי הרוח בבוגר    
   8/ מדעי החברה בבוגר     
  בוגר )B.Sc.( 9/ מדעים ב     
  

  הרוחמדעי תארים ב
  8/ מדעי הרוח בוגר ב    
    7/ מדעי הרוח והחברה בוגר ב     
  7/ מדעי החברה והרוח בוגר ב    
  
מחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי ה

   היהדות
   10/ היסטוריה בבוגר     
   12/ היסטוריה עם לימודי חטיבה בבוגר    
  היסטוריה של עם בהדגשת  היסטוריהבוגר ב

  14/ ישראל 
   מדעי הרוח והחברהב אומדעי הרוח בבוגר 

  16/  המזרח התיכוןלימודי בהדגשת 
  
  חוגי-דו תוארבלשילוב  חוגים  

    18/  היסטוריהחוג ב  
    20/  של המזרח התיכון ותרבויותיו היסטוריהבחוג   
    22/  פילוסופיהחוג ב  
  24/  קוגניציהמדעי החוג ב  

  
   לימודי חוגי עם -חד בתוארחטיבות לשילוב

   חטיבה
, מדעי היהדותב חטיבה, היסטוריהב חטיבה  

    128/  פילוסופיהב חטיבה, מקרא ועולמוב חטיבה
  
  מחלקה לספרות, ללשון ולאמנויותה
   27/ אמנויות בבוגר     
   מדעי הרוח והחברהב אומדעי הרוח בבוגר 

    29/ ספרות בהדגשת 
   מדעי הרוח והחברהב אומדעי הרוח בבוגר 

    31/  מוסיקהבהדגשת 
   מדעי הרוח והחברהב אומדעי הרוח בבוגר 

    32/ קולנוע בהדגשת 
  
  חוגי-דו תוארבלשילוב  חוגים  

    34/ אמנויות חוג ב
  36/  ספרותחוג ב

    38/ קולנוע חוג ב
  

   לימודי חוגי עם -חד בתוארחטיבות לשילוב
  חטיבה

  129/  מוסיקהב חטיבה, אמנויותב חטיבה  
    130/  קולנועב חטיבה, ספרותב חטיבה  

  
  
  
  
  

  מדעי החברהב תארים
  8/  מדעי החברהבוגר ב    
  7/  מדעי החברה והרוחבוגר ב    
   7/  מדעי הרוח והחברהבוגר ב    
  

  המחלקה לניהול ולכלכלה
   39/  ניהולבבוגר    
   40/ ניהול עם לימודי חטיבה בבוגר    
   42/ כלכלה בבוגר    
   43/ כלכלה עם לימודי חטיבה בבוגר  

   45/ חשבונאות עם חטיבה בכלכלה בבוגר    
   47/ בהדגשת ניהול  מדעי החברהבבוגר   
  48/ ניהול ובכלכלה בוגר ב    
  מדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות בוגר ב

  61/  ציבורית
   מדעי החברה בהדגשת מדעיבבוגר 

    74/  ההתנהגות
  
  חוגי-דו בתוארלשילוב  חוגים    

  50/  ניהולבחוג   
    52/  כלכלהחוג ב  

  

   לימודי חוגי עם -חד בתוארחטיבות לשילוב
   חטיבה

  , יחסי עבודהבחטיבה ,   חשבונאותחטיבה ב  
   132/  לוגיסטיקהחטיבה ב, כלכלהחטיבה ב  
  , עסקי משפטחטיבה ב  
  133/  ניהולב חטיבה  
      

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה 
  ולתקשורת

   54/  סוציולוגיהבבוגר     
   55/ עם לימודי חטיבה סוציולוגיה בבוגר    
  56/  לאומיים-וביחסים בין מדע המדינהבוגר ב    

   יחסים  בהדגשת מדעי החברהבבוגר  
  58/ לאומיים -בין

   59/  בהדגשת מדע המדינה מדעי החברהבבוגר    
    74/  מדעי ההתנהגותבהדגשת  מדעי החברהבוגר ב    
  בהדגשת מינהל  מדעי החברהב בוגר  

    61/  ומדיניות ציבורית
   62/  תקשורת בהדגשת מדעי החברהבבוגר    
  

  חוגי-בתואר דולשילוב  חוגים  
    63/  סוציולוגיהחוג ב  
    65/  לאומיים-ןויחסים בי מדע המדינהבחוג   
  67/  תקשורתחוג ב  
  69/  לימודי אפריקהחוג ב  

  

   לימודי חוגי עם -חד בתוארחטיבות לשילוב
   חטיבה

  , לאומיים-יחסים ביןחטיבה ב  

 ,מדע המדינהבחטיבה  ,במדיניות ציבורית חטיבה  
  134/  סוציולוגיהחטיבה ב

    135/  תקשורתבחטיבה   
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  המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
   70/ פסיכולוגיה בבוגר     
   71/ פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בבוגר    
   בהדגשת חינוך: ליקויי  מדעי החברהבבוגר

    72/ למידה 
   בהדגשת חינוך: תכניות  מדעי החברהבבוגר

    73/ לימודים ושיטות הוראה 
   74/  מדעי ההתנהגות בהדגשת מדעי החברהבבוגר  
  פסיכולוגיה ובחינוך בוגר ב  

    75/  (במגמת ליקויי למידה)
  
  חוגי-דו בתוארלשילוב  חוגים    

    76ליקויי למידה) / במגמת ( חינוךב חוג  
  במגמת תכניות לימודים ( חינוךב חוג  

  77) / ושיטות הוראה
  79/  פסיכולוגיהחוג ב  
  24/ מדעי הקוגניציה חוג ב  

   
  לימודי חוגי עם -אר חדוחטיבות לשילוב בת

   חטיבה

    136/  פסיכולוגיהחטיבה ב, חינוךבחטיבה   
  

  מדעיםב תארים
  בוגר )B.Sc.9/  מדעים) ב    
  

  המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
   בוגר)B.Sc.( 81/  מתמטיקהב    
  ) בוגרB.Sc. (83/  מדעי המחשבב    
  ) בוגרB.Sc. (122/  הנדסת תוכנהב    
  ) בוגרB.Sc.( 123/  הנדסת תעשייה וניהולב    
   בוגר)B.Sc.( 85/  בהדגשת מתמטיקה מדעיםב    
   בוגר)B.Sc.( 87/  בהדגשת מדעי המחשב מדעיםב    
  ) בוגרB.Sc.89/  מדעי המחשבמתמטיקה וב) ב    
  ) בוגרB.Sc.91/ ובמדעי החיים  מדעי המחשב) ב    
  

  חוגי-דו בתוארלשילוב  חוגים  
    93/  מתמטיקהבחוג   
    95/  מדעי המחשבחוג ב  
   – המחשבמדעי בחוג   

    97/  מערכות ויישומים
   24/ מדעי הקוגניציה חוג ב  

  

  לימודי חוגי עם -חד בתוארלשילוב  ותחטיב
   חטיבה

  137/  מתמטיקהחטיבה ב  

  138/  מערכות ויישומים –מדעי המחשב חטיבה ב  

    
  המחלקה למדעי הטבע והחיים

   בוגר)B.Sc.( 99/  מדעי הטבעב    
   בוגר)B.Sc.( 100/ מדעי החיים ב     
   בוגר)B.Sc.( 102/  בהדגשת כימיה מדעי הטבעב    
   בוגר)B.Sc.( 104/ בהדגשת פיסיקה  מדעי הטבעב    
   בוגר)B.Sc.( החיים בהדגשת מדעי ב  

  106/  ביוטכנולוגיה
   בוגר)B.Sc.( בהדגשת  מדעי החייםב  

    108/ לימודי שדה 

   בוגר)B.Sc.( החיים בהדגשה מדעי ב  
  110/ מולקולרית -תאית

  112/  כימיה ובפיסיקהבוגר ב    
  114/  כימיה ובמדעי החייםבוגר ב    
  91/ מדעי המחשב ומדעי החיים בוגר ב    
  
  חוגי-דו בתוארלשילוב  חוגים    

    116/  כימיהבחוג   
    118/ פיסיקה בחוג   
    120/  החייםמדעי בחוג   

  

  בהנדסה תארים
  ) בוגרB.Sc. (122/  תוכנההנדסת ב    
  ) בוגרB.Sc. (123/  הנדסת תעשייה וניהולב  
  
  125/ חוגיים -תארים דו  . 2
  
חוגי עם -חטיבות לשילוב בתואר חד  .3

  חטיבה 
 מדעי לפילוסופיה ולמחלקה להיסטוריה, ה

 היהדות
    128/  היסטוריהחטיבה ב

    128/  מדעי היהדותבחטיבה 
    128/  מקרא ועולמוחטיבה ב
    128/  פילוסופיהחטיבה ב

  
 המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות 

    129/  אמנויותחטיבה ב
    129/  מוסיקהחטיבה ב
    130/  ספרותחטיבה ב
    130/  קולנועחטיבה ב

  
 מדעי החברה 

  131/  מדעי החברהחטיבה כללית ב
    

 המחלקה לניהול ולכלכלה 
    132/  חשבונאותחטיבה ב
    132/  יחסי עבודהחטיבה ב
    132/  כלכלהחטיבה ב
    132/  לוגיסטיקהחטיבה ב
    133/  משפט עסקיחטיבה ב
    133/  ניהולחטיבה ב

  
 המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה 

 ולתקשורת
  134/  לאומיים-יחסים ביןחטיבה ב
  134/  מדיניות ציבוריתחטיבה ב
  134/  מדע המדינהחטיבה ב
    134/  סוציולוגיהחטיבה ב
  135/  תקשורתחטיבה ב
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 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה 
    136/  חינוךחטיבה ב
    136/  פסיכולוגיהחטיבה ב

  
 המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב 

    137/  מתמטיקהחטיבה ב
  138/  מערכות ויישומים –מדעי המחשב חטיבה ב

  

תארים תחומיים עם התמקדות   .4
  דיסציפלינרית 

   עם  במדעי הרוח והחברה או מדעי הרוחבבוגר
    139/  מדעי היהדותבהתמקדות 

  

  לתואר שני  יםלימוד תכניות  .5
  MBA(  /141( מינהל עסקיםמוסמך ב
    144/  מדעי המחשבמוסמך ב
  150/  מחשבה הביולוגיתמוסמך ב
    151/  תחומיים-בין לימודי דמוקרטיהמוסמך ב
    155/  תרבותלימודי מוסמך ב
    158/  חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידהמוסמך ב
  161/  מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך מוסמך ב
  164/  פסיכולוגיה חברתיתמוסמך ב

  
  לימודי תעודה   .6

  166/  מדעי המחשבב תעודה לימודי
  167/  מדידה והערכה בית ספריתב תעודה לימודי

  168/  מינהל חינוכילימודי תעודה ב
  

  תעודות הוראה   .7
  169/  היסטוריהתעודת הוראה ב

  171/  פה ובמחשבת ישראל-תורה שבעלהוראה בתעודת 
  173/  ספרותבתעודת הוראה 
  175/  מדעי החברהתעודת הוראה ב
    176/  לבעלי תואר ראשון אזרחותתעודת הוראה ב
   לבעלי תואר מוסמך אזרחותתעודת הוראה ב

    178/  תחומיים-בלימודי דמוקרטיה בין  
    180/  פסיכולוגיהתעודת הוראה ב
  181/  מדעי המחשבב תעודת הוראה

  

  תכניות לימודים מובנות  .8
   המזרח לימודי בהדגשת מדעי הרוח בבוגר

  182/  התיכון
  183/  קולנועוב ספרותבוגר ב  
   184/  החברה בהדגשת תקשורת במדעיבוגר  
   185/  פסיכולוגיהבבוגר  
   186/ כלכלה ובניהול בבוגר  
   187/  המחשבמדעי בבוגר  
   מערכות   –מחשב ה מדעיבו ניהולבבוגר

  188/  יישומיםו
   החיים בהדגשה תאיתמדעי בבוגר-

  189/  מולקולרית
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  לתואר ראשון יםלימוד . תכניות1

  תארים תחומיים

 

 7

   במדעי הרוח והחברהבוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחותא. 

)i(   ובכללן והחברה הרוח מדעיז בנ" 84לפחות ,– 
  הרוח מדעיבנ"ז  60לפחות 

 1החברה מדעיבנ"ז  18לפחות ו
)ii(   ובכללן  2נ"ז מתקדמות, 24לפחות–  

נ"ז  6ולפחות  4,3הרוח מדעיבנ"ז מתקדמות  12לפחות 
 3החברה מדעיבאו הרוח  מדעימתקדמות נוספות ב

)iii(  נ"ז ברמת פתיחה  36-לא יותר מ 
 

  דרישות סמינריוניות  ב.
ואחת  4מדעי הרוחאחת ב .שתי עבודות סמינריוניות

  6,5.החברהבמדעי או מדעי הרוח ב
 
  דרישות כלליות לתואר  . ג

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
 :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

קורסים  2008סטודנטים שלמדו לפני סמסטר אהערה: 
יוך הנוסף שלהם הוא במדעי שהש הרוחבתחום מדעי 

 החברההרוח ובמדעי בוגר יוכלו ללמוד לתואר  חברהה
  לפי הדרישות שפורסמו בידיעון תשס"ז.

  
לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעיקורסים שב  1
  .החברה

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל 2
הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים

  בה.
הנקודות הנדרשות בסעיף 84נכללות במכסת נקודות אלה   3

  ).iא(
השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעיבקורסים ש 4

  .הרוח
תומס: לממשות מרעיוןסטודנטים שלמדו את הקורס 5

1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות'פרסון ג
הפרט חירויות, שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס )10317(

ושינוי רציפות: פדרלית בדמוקרטיה החוקתי והמבנה
יוכלו לכתוב עבודה )10336ת (הברי-ארצות בממשל

 סמינריונית רק באחד משני הקורסים.
בתולדות יהודי פרקיםסטודנטים הלומדים את הקורס 6

נושאיםוכן את הקורס  )10589( 1950-1820הברית -ארצות
)10347הברית (-בארצות היהודית הקהילה בהבנת נבחרים

 יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

   במדעי החברה והרוחבוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחותא. 

)i(   ובכללן מדעי החברה והרוחנ"ז ב 84לפחות ,– 
  מדעי החברהנ"ז ב 60לפחות 
 1מדעי הרוחנ"ז ב 18לפחות 

)ii(   ובכללן  2נ"ז מתקדמות, 24לפחות–  
 6ולפחות  4,3מדעי החברהנ"ז מתקדמות ב 12לפחות 

 3.הרוח מדעיבאו החברה  מדעינ"ז נוספות ב
)iii(  נ"ז ברמת פתיחה  36-לא יותר מ 
 

  דרישות סמינריוניות  ב.
ואחת  4חברהמדעי האחת ב .שתי עבודות סמינריוניות

  6,5.במדעי הרוח או מדעי החברהב
 
  דרישות כלליות לתואר  . ג

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

קורסים  2008סטודנטים שלמדו לפני סמסטר אהערה: 
בתחום מדעי החברה שהשיוך הנוסף שלהם הוא במדעי 

לפי  במדעי החברה והרוחבוגר הרוח יוכלו ללמוד לתואר 
  הדרישות שפורסמו בידיעון תשס"ז.

  
לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
ם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר ה

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעיקורסים שב  1
 .הרוח

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל  2
הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים

 בה.
הנקודות הנדרשות בסעיף 84נכללות במכסת נקודות אלה   3

 ).iא(
השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעיקורסים שב 4

 .החברה
תומס: לממשות מרעיוןסטודנטים שלמדו את הקורס  5

1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות'פרסון ג
הפרט חירויות,שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס )10317(

ושינוי רציפות: פדרלית בדמוקרטיה החוקתי והמבנה
יוכלו לכתוב עבודה )10336הברית (-ארצות בממשל

  סמינריונית רק באחד משני הקורסים. 
בתולדות יהודי פרקיםסטודנטים הלומדים את הקורס  6

נושאיםוכן את הקורס  )10589( 1950-1820הברית -ארצות
)10347הברית (-בארצות היהודית הקהילה בהבנת נבחרים

  יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.
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   במדעי הרוח בוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 

)i(   מדעי הרוחנ"ז ב 84לפחות 
)ii(   ובכללן  1נ"ז מתקדמות, 24לפחות–  

 3,2מדעי הרוחבנ"ז מתקדמות  18לפחות   
)iii(  נ"ז ברמת פתיחה 36-לא יותר מ  
)iv(   מתוך רשימת קורסים  אחד דעת-מרחיבקורס

  .מדעיםאו במדעי החברה ב דעת- מרחיבי
  

  דרישות סמינריוניות  ב.
ואחת  6,5,4מדעי הרוחשתי עבודות סמינריוניות. אחת ב

   .החברהמדעי ב אומדעי הרוח ב
  

  דרישות כלליות לתואר  . ג
דרישות לימודים עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
  דעת-מרחיבקורס  
  

בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי  לפני הרשמה לקורס
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  

  

  

  

  

  

  
  

___________________________  

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל  1
המתקדמים הכלוליםהקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים

  בה.
 .שהשיוך היחיד או הראשון שלהם במדעי הרוחבקורסים   2
הנקודות במדעי הרוח 84נקודות אלה נכללות במכסת  18  3

  ).iהנדרשות בסעיף א(
 .שהשיוך היחיד או הראשון שלו הוא במדעי הרוחבקורס  4
תומס: לממשות מרעיוןסטודנטים שלמדו את הקורס 5

1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות'פרסון ג
הפרט חירויות, שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס )10317(

ושינוי רציפות: פדרלית בדמוקרטיה החוקתי והמבנה
יוכלו לכתוב עבודה )10336הברית (-ארצות בממשל

 סמינריונית רק באחד משני הקורסים.
הודיבתולדות י פרקיםסטודנטים הלומדים את הקורס 6

נושאיםוכן את הקורס  )10589( 1950-1820הברית -ארצות
)10347הברית (-בארצות היהודית הקהילה בהבנת נבחרים

 יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

  במדעי החברהבוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 

)i(   מדעי החברהנ"ז ב 84לפחות 
)ii(   ובכללן  1נ"ז מתקדמות, 24לפחות–  

   3,2מדעי החברהנ"ז מתקדמות ב 18לפחות 
)iii(  נ"ז ברמת פתיחה  36-לא יותר מ  
)iv(  מתוך רשימת קורסים  אחד דעת- מרחיבקורס

  .מדעיםאו במדעי הרוח ב דעת- מרחיבי

  
      4לימודי חובה בתחום:  ב. 

נ"ז  רמה  
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 

)30111(  
  3  פ

לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב מבוא
)30112(  

  3  ר

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר 
  )10285וסגנונותיו (

  4  ר

   
  וכן שני קורסים מבין:

  3  פ + 5)10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  5)10126מבוא למקרוכלכלה (

  6  פ )10134מבוא לסוציולוגיה (
  6  פ )10136( לפסיכולוגיהמבוא
  6  ר  )10408( המונים לתקשורת מבוא

  6  ר )10430ארגונית ( התנהגות
  6  ר או 6)10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (

  6  ר  6)10205לאומיים (- מושגי יסוד ביחסים בין
  

  דרישות סמינריוניות  ג. 
   7.מדעי החברהשתי עבודות סמינריוניות ב

  
  דרישות כלליות לתואר  . ד

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
  דעת-מרחיבקורס  
 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
___________________________  

לשבץ בה את כלבבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד   1
הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים

 בה.
הנקודות במדעי החברה 84נקודות אלה נכללות במכסת  18  2

  ).iהנדרשות בסעיף א(
.שיוך היחיד או הראשון שלהם במדעי החברהבקורסים  שה 3
84הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת  4

  ).iבמדעי החברה, הנדרשות לפי סעיף א(הנקודות
מבוא למיקרוסטודנטים שלומדים את צמד הקורסים  5

חייבים ללמוד גם קורס נוסףמבוא למקרו כלכלה וכלכלה
  מתוך הרשימה.

מבואסטודנטים שלומדים אחד או שניים מצמד הקורסים   6
-מושגי יסוד ביחסים ביןו לגישות ושיטות במדע המדינה

  חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.לאומיים
היחיד או הראשון שלהם הוא במדעישהשיוך  יםבקורס  7

 .החברה
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  במדעים ).B.Sc(בוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחותא. 

)i(   ובכללן  ,מדעיםנ"ז ב 84לפחות–  
  , ומתוכן מדעיםנ"ז מתקדמות ב 24לפחות 
 1כללי-אינן במדעיםשנ"ז  18לפחות 

)ii( נקודות פתיחה 36-מ לא יותר 
)iii(  מתוך רשימת קורסים אחד דעת-מרחיבקורס

או ,מדעי החברהאו במדעי הרוח ב דעת- מרחיבי
תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של הקורס
 .מדעיםמתחום ה (20472)אוילר 

  
    חובהלימודי   ב.

  2,)20127מתקדמים (יישומי מחשב  הקורס
   4,3,מתמטיקהבלפחות קורס אחד 

  4(שאינו קורס מעבדה). יקהספיביוני אחד עלפחות קורס 
  

  דרישות סמינריוניות  ג. 
  5.מדעיםבקורס סמינריוני/סמינר 

  
  דרישות כלליות לתואר  . ד

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
ם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה ג

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  

  
___________________________  

נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות מבין: 18כלומר   1
, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים,מדעי המחשבמתמטיקה, 
  .הארץ-מדעי כדור

הקורס הוא חובה לסטודנטים שהחלו לימודים מסמסטר 2
ואילך, וכן לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני 2011א

, אין להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף,2011סמסטר א
מלימוד קורס. 2011נ"ז עד סוף סמסטר ג 84-וצברו פחות מ

יישומי מחשב יםהקורסאחד מזה פטורים סטודנטים שלמדו
,)20126( םיישומי מחשב למדעי, )10159(למדעי החברה 

 שאינם מוצעים עוד, או שעמדו בבחינת פטור.
תולדות המתמטיקה:אין למלא דרישה זו באמצעות הקורס 3

, למרות שהקורס)20472מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (
 מקנה נקודות זכות במתמטיקה.

84במכסת הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות  4
 ).iהנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(

24הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 5
 ).iהנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(
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  בהיסטוריהבוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 

)i(   היסטוריהנ"ז ב 84לפחות 
)ii(   1היסטוריהב נ"ז מתקדמות 24לפחות  

  
  –לימודי היסטוריה: חובה ובחירה   ב.

    2נ"ז 84  
 

    נ"ז 18 –חובה 
"זנ רמה

)i(זנ6לפחות – העתיקה העת":     
  6  פ  )10110יוון הקלאסית (

    6  ר  )10473רומא: אימפריאליזם ואימפריה (
)ii( המוקדמת החדשה והעת הביניים ימי –   

  :"זנ 6 לפחות
ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים

  6  ר  )10436המוקדמים (
אירופה-ם לנוצרים: יהודים ונוצרים במערבבין יהודי

  6  ר  )10275עד ראשית העת החדשה (
לית בימי הביניים: אידיאולוגיה הכנסייה הקתו
  6  ר  )10651ופוליטיקה (

    6  ר )10674(1600-1350אירופה :על סף העת החדשה
)iii( 2:"זנ 6 לפחות – החדשה העת    

  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה
  6  ר  )10282. חלק א: צרפת (18-ה במאה

  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה
. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה

  6  ר)10463בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (
  6  ר)10403אירופה ערש הלאומיות (

  
  3"זנ 66 – בחירה

כל סטודנט צריך לבחור תקופת התמחות מבין שלוש 
התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה 

  המוקדמת; העת החדשה. 
נ"ז בתקופת  36במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 

נ"ז מתקדמות). בשתי  12ההתמחות (מהן לפחות 
(מהן  נ"ז בתקופה אחת 18התקופות האחרות יש ללמוד 

  נ"ז בתקופה האחרת.   12-, ונ"ז מתקדמות) 6לפחות 
  
)i( 3העתיקה העת    

  6  פ  4)10110יוון הקלאסית (
  6  ר  4)10473רומא: אימפריאליזם ואימפריה (
  6  ר  )10222תולדות התקופה ההלניסטית (

  6  ר  )10700תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (
מגלות בבל עד ירידת בית  :מגלות לקוממיות

  6  ר  )10419חשמונאי (
  6  ר  )10212יהודה ורומא (

ישראל בתקופת - מבוא לארכיאולוגיה של ארץ
  6  ר )10140המקרא (

  6  ר  5)10208ירושלים לדורותיה (
  6  ר  5)10742עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (

  6  מ  )10306חילופי משטרים ביוון הקלאסית (
  מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון

  6  מ  )10550פרס (
  6  מ  )10351כוכבא (-מרד בר

  6  מ  )10572סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (
  6  מ  )10531הנצרות הקדומה (

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה
לכות ישראל ויהודה מובהיסטוריוגרפיה של מ

  6  מ  )10937(
העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה

  6  מ )10930הרומי (- ובעולם היווני

 )ii( המוקדמת החדשה והעת הביניים ימי    
"זנ רמה

אירופה בימי הביניים - ראשיתה של אירופה: מערב
  6  ר  4)10436(המוקדמים 

אירופה-ם לנוצרים: יהודים ונוצרים במערבבין יהודי
  6  ר  4)10275עד ראשית העת החדשה (

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית 
  6  ר  )10297(

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה 
  6  ר  4)10651פוליטיקה (ו

  6  ר 4)10674( 1600-1350אירופה  :על סף העת החדשה
  6  ר  )10232באיטליה (אמנות הרנסנס 

  6  ר  )10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (
  6  ר  5)10208ירושלים לדורותיה (

  6  ר 6)10204יהודים בעידן של תמורות (
שנות  600תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 

  6  ר  6)10265היסטוריה (
  האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות 

  6  ר 6)10751נבחרות (
  6  ר  5)10742הקיסרות הסינית ( עלייתה ונפילתה של

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים 
  6  מ  )10915(

  6  מ )10945( והיסטוריוגרפיה היסטוריה: הצלב מסעי
  6  מ )10955( הכנסייה בצל רנסנס: פרובנס יהודי

  6  מ  )10500עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (
  6  מ  6)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

    6  מ 6)10950( ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
)iii( 3,2החדשה העת    

  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה
  6  ר  4)10282. חלק א: צרפת (18-במאה ה

  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה
. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה

  6  ר 4)10463בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (
  6  ר  4)10403אירופה ערש הלאומיות (

  6  ר  6)10204יהודים בעידן של תמורות (
שנות  600תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 

  6  ר  6)10265( היסטוריה
  6  ר )10744( 20- רוסיה במאה ה יהודי

-1914תולדות התנועה הציונית  :בין ציון לציונות
  6  ר  )10121( 1881

  מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי 
  6  ר  )10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ

  6  ר  )10234בימי שואה ופקודה (
  מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת 

  6  ר  )10109החדשה (
 האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות

  6  ר 6)10751נבחרות (
  6  ר  )10425העולם ( המזרח התיכון בין מלחמות

  6  ר  )10646המזרח התיכון בימינו (
  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (

  6  ר )10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (
  6  ר )10664( רצח עם)(ג'נוסייד

  לדמיין ולביים את  :הקולנוע כהיסטוריה
  6  ר  )10655( 20-ההמאה 

  6  ר  5)10742עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (
  6  ר )10482( 5491-0091היסטוריה דיפלומטית, 
  פוליטיקה  :דמוקרטיות ודיקטטורות

  7)10660( השוואתית
  6  ר

  6  ר  5)10208ירושלים לדורותיה (
תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה 

  6  מ )10932(
 )1948-1882ישראל (-בארץ היהודית בחברה נשים

  6  מ)10582(
  6  מ  )10374סוגיות בחקר הלאומיות (
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"זנ רמה
לתרבות : מאומת תרבות 1830-1770גרמניה 

  6  מ  )10513לאומית (
חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה
הברית -פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות

  6  מ  8)10336(
  6  מ  )10510נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (

 1950-1820הברית -פרקים בתולדות יהודי ארצות
  6  מ  )10589(

  6  מ  )10311( 20-19-אפריקה במאות ה-יהודי צפון
  6  מ  6)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

  6  מ6)10950(ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
  6  מ )10573המודרניזציה (יהדות גרמניה לנוכח אתגרי

  6  מ  9)10565יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (
ציוניים בתרבות הישראלית סמלים חזותיים 

  6  מ  )10594(
חשיבה היסטורית (פרקים בפילוסופיה של

  6  מ 5)10337היסטוריה) (
על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת

  6  מ 10)10938החדשה (
  6  מס  )10305( 19- האנטישמיות במאה ה

  
  דרישות סמינריוניות  . ג

בתקופת ההתמחות  אחת ,עבודות סמינריוניות שתי
  בתקופה השנייה. ואחת

  
  נ"ז 24 :בחירה חופשית  .ד

במסגרת הבחירה החופשית ניתן ללמוד קורסים ממגוון 
הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. לימודי הבחירה 

נ"ז בדיסציפלינות  12החופשית חייבים לכלול לפחות 
אחד  דעת-מרחיב קורס(לא בהיסטוריה) ובהן  אחרות

 אומדעי החברה בדעת - מתוך רשימת קורסים מרחיבי
  .מדעיםב
  

  דרישות כלליות לתואר  . ה
דרישות כמפורט בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :לימודים כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
גם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

___________________________  

הנקודות האלה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיף 24  1
 ).iא(

,)10217עידן המהפכות (סטודנטים שלמדו את הקורס   2
להם במניין נקודות הזכותשאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב 

בקורסי הבחירה בתקופת העת החדשה, או במניין נקודות
הזכות בקורסי החובה בעת החדשה, אם לא למדו קורס אחר

  מרשימת קורסי החובה בתקופה.
בין: לשופטים עד מהאבות יםסטודנטים שלמדו את הקורס  3

בתקופה ישראל פוצותת, )10422( להיסטוריה מקרא
וייחשב יםעוד, הקורס יםמוצע םשאינ, )10303( ההלניסטית

להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בעת העתיקה.
ותיואנטישמ ישראל שנאתסטודנטים שלמדו את הקורסים 

היהודים לתולדות מבוא: מוסלמים בין יהודים, )10249(
)1914-1750( המודרנית בתקופה האסלאם בארצות

והתהוות'פרסון ג תומס: לממשות מרעיון, )10499(
שאינם מוצעים, )10317( 1780-1820, האמריקני הפדרליזם

עוד, הקורסים ייחשבו להם במניין נקודות הזכות בקורסי
  הבחירה בעת החדשה.

השייכים לחינוך סטודנטים העתידים ללמד בבתי הספרל
מומלץכנית הלימודים, הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות ת

החברה הערבית :האלהקורסים ה וךים מתשני ללמוד
יה לרגל:יעל, )10121(בין ציון לציונות , )10657(בישראל

בימי שואה ופקודה, )10500(יהודים, נוצרים, מוסלמים 
  .)10423(מבית לאומי למדינה בדרך ,)10234(

רק למי שלא למד את הקורס במסגרת לימודיקורס בחירה   4
 .החובה

במסגרת זמן רחבה ויכול להילמד במסגרתקורס זה עוסק   5
תקופות שונות, אך ניתן להחשיב אותו רק לתקופה אחת.
פרטים ראו בתיאור הקורס. כמו כן, רצוי להיוועץ ביועץ

 התכנית.
ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של תקופת  6

) או שלii המוקדמת (תקופה ימי הביניים והעת החדשה
), אך לא במסגרת שתיiiiתקופת העת החדשה (תקופה

  התקופות.
דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים,או הקורס   7

  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 3, 10660משטרים (
תומס: לממשות מרעיוןאת הקורס  ושלמד סטודדנטים  8

1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות'פרסון ג
הפרט חירויותוכן את הקורס , שאינו מוצע עוד, )10317(

ושינוי רציפות: פדרלית בדמוקרטיה החוקתי והמבנה
לכתוב עבודה ויוכל )10336הברית (-ארצות בממשל

  סמינריונית רק באחד משני הקורסים.
יכולים לכתוב עבודהשמספר הסטודנטים על יש הגבלה   9

הקורס בקטלוגלפרטים ראו תיאור  סמינריונית בקורס זה.
  הקורסים.

-מודרניזציה בחברה היהודית במזרח תהליכיאו הקורס  10
  , שאינו מוצע עוד.)10310אירופה (
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  בהיסטוריה עם לימודי חטיבהבוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 

)i(   נ"ז בהיסטוריה 84לפחות 
)ii(   נ"ז  18ומתוכן לפחות נ"ז מתקדמות  24לפחות

  1בהיסטוריהמתקדמות 

  
  –לימודי היסטוריה: חובה ובחירה   .ב

  2נ"ז 84
 

    נ"ז 18 –חובה 
"זנ רמה

)i(זנ6לפחות – העתיקה העת":    
  6  פ  )10110יוון הקלאסית (

    6  ר  )10473רומא: אימפריאליזם ואימפריה (
)ii( המוקדמת החדשה והעת הביניים ימי –   

  :"זנ 6 לפחות
ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים

  6  ר  )10436המוקדמים (
אירופה-ם לנוצרים: יהודים ונוצרים במערבבין יהודי

  6  ר  )10275עד ראשית העת החדשה (
הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה

  6  ר  )10651ופוליטיקה (
    6  ר )10674( 1600-1350אירופה :על סף העת החדשה

)iii( 2:"זנ 6 לפחות – החדשה העת    
  הגות ואמנות באירופה :תרבות ההשכלה 

  6  ר  )10282. חלק א: צרפת (18-במאה ה
  הגות ואמנות באירופה : תרבות ההשכלה

. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה
  6  ר)10463בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (

  6  ר )10403אירופה ערש הלאומיות (
  

  2נ"ז 66 –בחירה 
כל סטודנט צריך לבחור תקופת התמחות מבין שלוש 
התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה 

  המוקדמת; העת החדשה. 
נ"ז בתקופת  36במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 

נ"ז מתקדמות). בשתי  12ההתמחות (מהן לפחות 
(מהן  נ"ז בתקופה אחת 18התקופות האחרות יש ללמוד 

  נ"ז בתקופה האחרת.   12-, ונ"ז מתקדמות) 6לפחות 
  
)i( 3העתיקה העת    

  6  פ  4)10110יוון הקלאסית (
  6  ר  4)10473רומא: אימפריאליזם ואימפריה (
  6  ר  )10222תולדות התקופה ההלניסטית (

  6  ר  )10700תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (
מגלות בבל עד ירידת בית  :מגלות לקוממיות

  6  ר  )10419חשמונאי (
  6  ר  )10212יהודה ורומא (

ישראל בתקופת - מבוא לארכיאולוגיה של ארץ
  6  ר )10140המקרא (

  6  ר  5)10208ירושלים לדורותיה (
  6  ר  5)10742עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (

  6  מ  )10306חילופי משטרים ביוון הקלאסית (
מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס

  6  מ  )10550(
  6  מ  )10351כוכבא (-מרד בר

  6  מ  )10572סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (
  6  מ  )10531הנצרות הקדומה (

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה
לכות ישראל ויהודה מובהיסטוריוגרפיה של מ

  6  מ  )10937(

"זנ רמה
העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה 

    6  מ )10930הרומי (- ובעולם היווני
)ii( המוקדמת החדשה והעת הביניים ימי    

אירופה בימי הביניים - ראשיתה של אירופה: מערב
  6  ר  4)10436המוקדמים (

אירופה-ונוצרים במערב ם לנוצרים: יהודיםבין יהודי
  6  ר  4)10275עד ראשית העת החדשה (

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית 
  6  ר  )10297(

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה 
  6  ר  4)10651ופוליטיקה (

  6  ר 4)10674( 1600-1350אירופה  :על סף העת החדשה
  6  ר  )10232אמנות הרנסנס באיטליה (

  6  ר  )10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (
  6  ר  5)10208ירושלים לדורותיה (

  6  ר 6)10204יהודים בעידן של תמורות (
שנות  600, חברה ודת: יהודי פולין תרבות

  6  ר  6)10265( היסטוריה
האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות

  6  ר6)10751(
  6  ר  5)10742עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (

וילדים נוצרים ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים
  6  מ  )10915(

  6  מ )10945( והיסטוריוגרפיה היסטוריה: הצלב מסעי
  6  מ  )10955רנסנס בצל הכנסייה (יהודי פרובנס: 

  6  מ  )10500עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (
  6  מ  6)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

    6  מ 6)10950( ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
)iii( 3,2החדשה העת    

  הגות ואמנות באירופה :תרבות ההשכלה 
  6  ר  4)10282. חלק א: צרפת (18-במאה ה

  הגות ואמנות באירופה :תרבות ההשכלה 
. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה

  6  ר 4)10463בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (
  6  ר  4)10403אירופה ערש הלאומיות (

  6  ר  6)10204יהודים בעידן של תמורות (
אירופה -פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח

  6  ר  6)10265ותרבותם (
  6  ר )10744( 20- יהודי רוסיה במאה ה

-1914תולדות התנועה הציונית  :בין ציון לציונות
  6  ר  )10121( 1881

  מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי 
  6  ר  )10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ

  6  ר  )10234בימי שואה ופקודה (
האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות 

  6  ר 6)10751נבחרות (
  מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת 

  6  ר  )10109החדשה (
  6  ר  )10425העולם ( המזרח התיכון בין מלחמות

  6  ר  )10646המזרח התיכון בימינו (
  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (

  6  ר )10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (
  6  ר )10664רצח עם)ֽ◌ ((ג'נוסייד

  לדמיין ולביים את המאה  :הקולנוע כהיסטוריה
  6  ר  )10655( 20-ה

  6  ר  5)10742( עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית
  6  ר )10482(1945-1900היסטוריה דיפלומטית, 

 השוואתית פוליטיקהדמוקרטיות ודיקטטורות: 
  6  ר 7)10660(

  6  ר  5)10208ירושלים לדורותיה (
שה תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החד

  6  מ  )10932(
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"זנ רמה
 )1948-1882ישראל (-בארץ היהודית בחברה נשים

  6  מ )10582(
  6  מ  )10374סוגיות בחקר הלאומיות (

: מאומת תרבות לתרבות 1830-1770גרמניה 
  6  מ  )10513לאומית (

חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה
הברית -פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות

  6  מ  8)10336(
  6  מ  )10510נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (

 1950-1820הברית -פרקים בתולדות יהודי ארצות
  6  מ  )10589(

  6  מ  )10311( 20-19-אפריקה במאות ה-יהודי צפון
  6  מ  6)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

  6  מ6)10950(ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
  6  מ )10573יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה (

  6  מ  9)10565יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (
סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית

  6  מ  )10594(
וסופיה של חשיבה היסטורית (פרקים בפיל

  6  מ 5)10337היסטוריה) (
על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת

  6  מ  10)10938החדשה (
  6  מס  )10305( 19- האנטישמיות במאה ה

  
  דרישות סמינריוניות  . ג

בתקופת ההתמחות  , אחתעבודות סמינריוניות שתי
  בתקופה השנייה. ואחת

  
  ד. שילוב חטיבה בתואר
בשילוב לימודי נ"ז.  30-24בלימודי החטיבה יש לצבור 

חטיבה מתחום מדעי החברה, תיתכן דרישה של השלמת 
לימודי תשתית המהווים ידע דרוש או תנאי קבלה 

   לקורסים שבחטיבה.
  

  נ"ז 24 לפחות – : חובהלימודי חטיבהה. 
נושא החטיבה יצוין ( תויש לבחור אחת מן החטיבות הבא

 :)בתעודת הבוגר
ניהול היהדות מדעי

 לאומיים-יחסים בין  המקרא ועולמו
 המדינהמדע  פילוסופיה
 סוציולוגיה  אמנויות
 תקשורת  מוסיקה
 חינוך  ספרות
 פסיכולוגיה  קולנוע

 מתמטיקה  מדעי החברה
   מדיניות ציבורית  כלכלה

נ"ז מתקדמות,  6ות יש ללמוד לפחות בחלק מהחטיב
 מלימודימתקדמות נ"ז  24-יש להשלים ל באחרות

  .היסטוריההבחירה ב
  
  דרישות כלליות לתואר  . ו

דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 
 :כלליות לתואר ראשון

  זכות לתוארצבירת נקודות  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.

חוגי עם -אר חדוהערה לשילוב חטיבה בת
  לימודי חטיבה

נ"ז.  30-ל 24החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין  בתכניות
בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, 
המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית 

 חוגי  בו היא משולבת.- לתואר החד
חוגי וגם בחטיבה, -אם קורס הוא חובה בתואר החד
חוגי. אם קורס הוא -ייחשב הקורס במסגרת התואר החד

באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת חובה 
בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת 
- האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר החד

חוגי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת 
  מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

נ"ז מתקדמות.  6יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 
נ"ז מתקדמות  24-ההשלמה לבחטיבות האחרות, 

  חוגי.- הדרושות לתואר תהיה במסגרת לימודי התואר החד
___________________________  

הנקודות האלה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיף 18  1
 ).iא(

,)10217עידן המהפכות (סטודנטים שלמדו את הקורס   2
הזכותנקודות שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין 

במניין נקודות ואבקורסי הבחירה בתקופת העת החדשה, 
אחראם לא למדו קורס  ,הזכות בקורסי החובה בעת החדשה

  מרשימת קורסי החובה בתקופה.
בין: לשופטים עד מהאבות יםסטודנטים שלמדו את הקורס  3

תפוצות ישראל בתקופה, )10422( להיסטוריה מקרא
וייחשב יםעוד, הקורס יםמוצע םשאינ, )10303ההלניסטית (

להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בעת העתיקה.
ותיואנטישמ ישראל שנאתסטודנטים שלמדו את הקורסים 

היהודים לתולדות מבוא: מוסלמים בין יהודים, )10249(
)1914-1750( המודרנית בתקופה האסלאם בארצות

והתהוות'פרסון ג תומס: לממשות מרעיון, )10499(
שאינם מוצעים, )10317( 1780-1820, האמריקני הפדרליזם

עוד, הקורסים ייחשבו להם במניין נקודות הזכות בקורסי
   הבחירה בעת החדשה.

השייכים לחינוך הספר בבתי ללמד העתידים סטודנטיםל
מומלץכנית הלימודים, הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות ת

החברה הערבית :ההאלקורסים ה מתוך יםשני ללמוד
עלייה לרגל:, )10121בין ציון לציונות (, )10657בישראל (

בימי שואה ופקודה, )10500יהודים, נוצרים, מוסלמים (
  .)10423מבית לאומי למדינה בדרך (,)10234(

רק למי שלא למד את הקורס במסגרת לימודיקורס בחירה   4
 .החובה

ויכול להילמד במסגרתקורס זה עוסק במסגרת זמן רחבה   5
, אך ניתן להחשיב אותו רק לתקופה אחת.תקופות שונות

פרטים ראו בתיאור הקורס. כמו כן, רצוי להיוועץ ביועץ
 התכנית.

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של תקופת  6
) או שלiiימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (תקופת 

אך לא במסגרת שתי ),iiiתקופת העת החדשה (תקופה
  התקופות.

דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים,או הקורס   7
  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 3, 10660משטרים (

תומס: לממשות מרעיוןהקורס סטודנטים שלמדו את   8
1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות'פרסון ג
הפרט חירויותוכן את הקורס  , שאינו מוצע עוד,)10317(

ושינוי רציפות: פדרלית בדמוקרטיה החוקתי והמבנה
לכתוב עבודה ויוכל )10336הברית (-ארצות בממשל

  סמינריונית רק באחד משני הקורסים.
יכולים לכתוב עבודהשמספר הסטודנטים על יש הגבלה   9

לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג סמינריונית בקורס זה.
  הקורסים.

-מודרניזציה בחברה היהודית במזרח יתהליכאו הקורס  10
  , שאינו מוצע עוד.)10310אירופה (
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בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה בוגר 
  של עם ישראל

  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 
)i נ"ז  72, ובכללן לפחות היסטוריהנ"ז ב 90) לפחות

  היסטוריה של עם ישראלב
)ii ( ובכללן לפחות  1,היסטוריהנ"ז מתקדמות ב 24לפחות

   היסטוריה של עם ישראלנ"ז ב 18

  
  –לימודי היסטוריה: חובה ובחירה   ב.

    נ"ז 90
 

    2נ"ז 18 –חובה 
"זנ רמה

)i(זנ6לפחות – העתיקה העת":     
  6  פ  )10110יוון הקלאסית (

    6  ר  )10473רומא: אימפריאליזם ואימפריה (
)ii( המוקדמת החדשה והעת הביניים ימי –   

  :"זנ 6 לפחות
ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים

  6  ר  )10436המוקדמים (
אירופה-ונוצרים במערבם לנוצרים: יהודים בין יהודי

  6  ר  )10275עד ראשית העת החדשה (
הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה

  6  ר  )10651ופוליטיקה (
    6  ר )10674(1600-1350אירופה :על סף העת החדשה

)iii( 2:"זנ 6 לפחות – החדשה העת    
  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה

  6  ר  )10282. חלק א: צרפת (18-במאה ה
  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה

. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה
  6  ר)10463בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (

  6  ר )10403אירופה ערש הלאומיות (
  

  3בהיסטוריה של עם ישראל "זנ 72 – בחירה
כל סטודנט צריך לבחור תקופת התמחות מבין שלוש 
התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה 

  המוקדמת; העת החדשה. 
נ"ז בתקופת  36במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 

נ"ז מתקדמות). בשתי  12ההתמחות (מהן לפחות 
(מהן  נ"ז בתקופה אחת 18התקופות האחרות יש ללמוד 

כן יש נ"ז בתקופה האחרת.  12- , ומות)נ"ז מתקד 6לפחות 
   נ"ז לפי בחירת הסטודנט. 6ללמוד עוד 

  
)i( 3העתיקה העת    

  6  ר  )10700תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (
מגלות בבל עד ירידת בית  :מגלות לקוממיות

  6  ר  )10419חשמונאי (
  6  ר  )10212יהודה ורומא (

ישראל בתקופת - מבוא לארכיאולוגיה של ארץ
  6  ר )10140המקרא (

  6  ר  4)10208ירושלים לדורותיה (
  מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון

  6  מ  )10550פרס (
  6  מ  )10351כוכבא (-מרד בר

  6  מ  )10572סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (
  6  מ )10947מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (

  6  מ  )10531הנצרות הקדומה (
מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה

ישראל ויהודה לכות מובהיסטוריוגרפיה של מ
  6  מ  )10937(

 )ii( המוקדמת החדשה והעת הביניים ימי    
"זנ  רמה

-ם לנוצרים: יהודים ונוצרים במערבבין יהודי
  6  ר  5)10275אירופה עד ראשית העת החדשה (

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית 
  6  ר  )10297(

  6  ר  4)10208ירושלים לדורותיה (
  6  ר 6)10204יהודים בעידן של תמורות (

שנות  600פולין : יהודי תרבות, חברה ודת
  6  ר  6)10265( היסטוריה

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים 
  6  מ  )10915(

  6  מ )10955( הכנסייה בצל רנסנס: פרובנס יהודי
  6  מ  )10500עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (

    6  מ  6)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה
)iii( 3החדשה העת    

  6  ר  6)10204יהודים בעידן של תמורות (
  6  ר )10744( 20- יהודי רוסיה במאה ה
שנות  600פולין : יהודי תרבות, חברה ודת

  6  ר  6)10265( היסטוריה
  תולדות התנועה הציונית :בין ציון לציונות

  6  ר  )10121( 1914-1881
  ב היהודי מבית לאומי למדינה בדרך: היישו

  6  ר  )10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ
  6  ר  )10234בימי שואה ופקודה (

  6  ר  4)10208לדורותיה (ירושלים
תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה 

  6  מ )10932(
 )1948-1882ישראל (-בארץ היהודית בחברה נשים

  6  מ)10582(
 1950-1820הברית -פרקים בתולדות יהודי ארצות

  6  מ  )10589(
  6  מ  )10311( 20-19-אפריקה במאות ה-יהודי צפון
  6  מ  6)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

  6  מ )10573יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה (
  6  מ  7)10565יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית 
  6  מ  )10594(

גרי העת על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול את
  6  מ 8)10938החדשה (

  6  מס  )10305( 19- האנטישמיות במאה ה
  
  דרישות סמינריוניות  . ג

בתקופת ההתמחות  , אחתעבודות סמינריוניות שתי
  בתקופה השנייה. ואחת

  
  נ"ז 18 :בחירה חופשית  .ד

במסגרת הבחירה החופשית ניתן ללמוד קורסים ממגוון 
הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. לימודי הבחירה 

נ"ז בדיסציפלינות  12החופשית חייבים לכלול לפחות 
 אחד דעת-מרחיבקורס (לא בהיסטוריה) ובהן  אחרות

או מדעי החברה ב דעת- מתוך רשימת קורסים מרחיבי
    .מדעיםב
  

  דרישות כלליות לתואר  . ה
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
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לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  

בוגר בהיסטוריה שימו לב! התכנית הנוכחית לתואר 
תכנית השל עם ישראל מחליפה את  בהדגשת היסטוריה

עם התמקדות  בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה
בהיסטוריה של עם ישראל. סטודנטים שהחלו לימודיהם 

יוכלו לבחור  2012בתכנית ההתמקדות לפני סמסטר ב
  הבאות: באחת משתי הדרכים

בוגר בהיסטוריה פי התכנית החדשה -לעבור ללמוד על  .1
, כלומר, להשלים בהדגשת היסטוריה של עם ישראל

את הקורסים הנוספים הנדרשים בתכנית החדשה. 
בוגר סטודנט שיעמוד בדרישות התואר יקבל תואר 
  .בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל

ת ולעמוד להמשיך ללמוד לפי תכנית ההתמקדו  .2
בדרישות בה (בכפוף לשינויים שחלו ויחולו בתכנית) 

בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח ולקבל תואר 
עם מכתב נלווה על ההתמקדות (ללא ציון  והחברה

ההתמקדות בתעודת הבוגר). תכנית הלימודים לתואר 
עם  בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה

באתר מצאת התמקדות בהיסטוריה של עם ישראל נ
  בכתובת: האו"פ

 http://www.openu.ac.il/programs/f0102.html  
  

- בכל מקרה, אנו ממליצים לפנות ליועצים התחומיים על
המשמעויות של המעבר בין מנת לבחון עמם את 

  המסלולים השונים המצוינים לעיל.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הנקודות האלה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיף 24 1
 ).iא(

,)10217עידן המהפכות (סטודנטים שלמדו את הקורס  2
שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין נקודות הזכות
בקורסי החובה בעת החדשה, אם לא למדו קורס אחר

  מרשימת קורסי החובה בתקופה.
בין: לשופטים עד מהאבותסטודנטים שלמדו את הקורסים  3

בתקופה ישראל פוצותת, )10422( להיסטוריה מקרא
הקורסים ייחשבוד, , שאינם מוצעים עו)10303( ההלניסטית

להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בעת העתיקה.
ותיואנטישמ ישראל שנאתסטודנטים שלמדו את הקורס

, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין נקודות)10249(
  הזכות בקורסי הבחירה בעת החדשה.

הוא קורס חוצה תקופות )10208ירושלים לדורותיה (הקורס 4
וניתן ללמוד אותו במסגרת לימודי הבחירה בכל אחת משלוש
התקופות, אך לצורך מניין נקודות הזכות ייחשב רק פעם

 אחת.
רק למי שלא למד את הקורס במסגרת לימודיקורס בחירה   5

 .החובה
ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של תקופת 6

) או שלii המוקדמת (תקופה ת החדשהימי הביניים והע
), אך לא במסגרת שתיiiiתקופת העת החדשה (תקופה

  התקופות.
יכולים לכתוב עבודהשמספר הסטודנטים על יש הגבלה  7

לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג סמינריונית בקורס זה.
  הקורסים.

- מודרניזציה בחברה היהודית במזרח תהליכיאו הקורס  8
  , שאינו מוצע עוד.)10310אירופה (
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במדעי הרוח או במדעי הרוח בוגר 
בהדגשת לימודי המזרח   והחברה
  1התיכון

  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א.
  

  לתואר במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון:
)i(  מדעי הרוחנ"ז ב 84לפחות 
)ii(  נ"ז  18, מתוכן לפחות נ"ז מתקדמות 24לפחות

   2מדעי הרוחב
 

במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח לתואר 
  התיכון:

)i(  3מדעי החברהבנ"ז  18לפחות 
)ii(  נ"ז  18נ"ז מתקדמות, מתוכן לפחות  24לפחות

מדעי נ"ז ב 12ובכללן לפחות  ,מדעי הרוח והחברהב
   הרוח

  

 –לימודי המזרח התיכון: חובה ובחירה   ב.
  נ"ז 84

  
    4נ"ז 66 –חובה 

 נ"ז רמה
  6  ר  )10432: מבוא להיסטוריה של הדת (האסלאם

להיסטוריה של המזרח התיכון בעת  מבוא
  6  ר  )10109החדשה (

  6  ר  )10425העולם ( התיכון בין מלחמות המזרח
  6  ר  )10646התיכון בימינו ( המזרח
  6  ר  )10657הערבית בישראל ( החברה

: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה
4)10796( בערבית טקסטים

  6  ר

  6  ר או)10208לדורותיה ( ירושלים
  6  ר  )10486בעשור הראשון ( ישראל
לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי  מבית

  6  ר  )10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ
  6  מ  )10510ופוליטיקה במזרח התיכון (נוער, חינוך 

    6  מ5)10950(ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
  תימן: היסטוריה, חברה, תרבות  יהודי

  6  מ  או 6)10565(
  6  מ  )10311( 20-19-אפריקה במאות ה- צפון יהודי

  
    4"זנ 18 –בחירה 

  
)i( 7,4:נ"ז 6 – היסטוריה כללית   

-ם לנוצרים: יהודים ונוצרים במערביהודי בין
  6  ר  )10275אירופה עד ראשית העת החדשה (

  6  ר  )10403הלאומיות (אירופה ערש 
  6  מ  )10374בחקר הלאומיות ( סוגיות

של חשיבה היסטורית (פרקים בפילוסופיה
  6  מ  )10337היסטוריה) (

  6  מ  )10500עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (
  6  מ)10945( והיסטוריוגרפיה היסטוריה: הצלב מסעי

  6  מ)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה
העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות האימפריה 

  6  ר )10751נבחרות (
  
)ii( ז:נ 6 – לאומיים- מדע המדינה ויחסים בין"   

 פוליטיקה השוואתית :דמוקרטיות ודיקטטורות
  6  ר 8)10660(

  6  ר  )10482( 1945-1900דיפלומטית,  היסטוריה
  6  ר  )10205לאומיים (-יסוד ביחסים בין מושגי
  6  ר  9)10406ופוליטיקה במדינת ישראל ( ממשל
  6  ר  )10495בחברה הישראלית ( מגמות

 נ"ז רמה
  חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים

  6  ר )10795ישראל, סוריה ולבנון (
  6  ר  )10206המדינות החדשות באפריקה ( צמיחת

  6  מ  )10509וביטחון לאומי בישראל ( דמוקרטיה
  6  מ  )10342ופוליטיקה ( , מדינהדת
  
)iii( 10"ז:נ 6 – תולדות עם ישראל  

  6  ר  )10204בעידן של תמורות ( יהודים
  תולדות התנועה הציונית :ציון לציונות בין

  6  ר  )10121( 1914-1881
  6  ר  )10234( בימי שואה וגבורה

  

  דרישות סמינריוניות  ג. 
שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי החובה 

  המפורטים בסעיף ב.
  

  ד. בחירה חופשית
גרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת נקודות מסב

הזכות הנדרשות בסעיף א בקורסי בחירה נוספים מהתכנית או 

  ממגוון הקורסים באוניברסיטה הפתוחה.
  

  11בערביתהוכחת ידע   . ה
הוכחת ידע בשפה עמידה בדרישות התכנית מותנית ב

פטור מדרישה זו יינתן  מתחילים.ברמת  הערבית
  לעומדים באחד מן התנאים הבאים: 

  
 בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית סיימו 
 יחידות  5בחינת בגרות בערבית בהיקף של ב נבחנו

  לימוד
  לה ברמה מקביפטור מלימודי ערבית השיגו

 מאוניברסיטה אחרת
  

מי שאינו עומד באחד מן התנאים לעיל יכול לזכות בפטור 
 .בחינת מיוןמהוכחת ידע בשפה הערבית לאחר שייבחן ב

האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: 
יסודות הערבית , )91465יסודות הערבית הספרותית א (

. קורסים אלה אינם מקנים נקודות )91466הספרותית ב (
זכות. כל סטודנט יתחיל ללמוד את הקורס שנקבע לפי 
רמת הידע הנוכחי שלו, ויתקדם בהדרגה עד לסיום 

. לאחר סיום )91466( ביסודות הערבית הספרותית הקורס 
קורס זה ייחשב כעומד בדרישת הוכחת הידע בשפה 

הוכחת הידע בשפה הערבית אינה תנאי קדם ערבית. ה
לתחילת הלימודים, אך מומלץ לסיים את לימוד קורסי 
הערבית כבר בשלבים המוקדמים של הלימודים בתכנית 

 זו.
  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
ישות לימודים דרכמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
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בוגר במדעי הרוח או התכנית הנוכחית לתואר  שימו לב!
 במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון

בוגר במדעי הרוח או מחליפה את תכנית ההתמקדות 
עם התמקדות בלימודי המזרח במדעי הרוח והחברה 

. אין שינוי בדרישות מוסלמים, יהודים ונוצרים –התיכון 
שיסיימו את התואר  של שתי התכניות, לפיכך, סטודנטים

בוגר במדעי ואילך יקבלו את התואר  2010מסמסטר א
החברה בהדגשת לימודי המזרח הרוח והרוח או במדעי 

(ההדגשה תצוין בתעודת הבוגר בניגוד להתמקדות  התיכון
  שלא צוינה).

  
 
  

___________________________  

אל פרופ'לפנות לייעוץ  זו בתכניתעל סטודנטים הבוחרים  1
 דרור או ד"ר טל שובל.-דפנה אפרת או ד"ר אבישי בן

השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעיבקורסים ש  2
  .הרוח

השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעיבקורסים ש  3
  .החברה

טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה הקורס  4
חובה לסטודנטים שהחלו את הוא )10796( בערבית

א ואילך. סטודנטים שהחלו את2015לימודיהם בסמסטר 
ועמדו בדרישות חובת הוכחת 2015אלימודיהם לפני סמסטר 

הערבית יסודותידע בערבית עד רמת פטור מהקורס
ויצברו זה בקורס חייבים אינם ) 91468 ( ד הספרותית
ובתוכם ההבחיר ובלימודי, פחות"ז נ 6 החובה בלימודי

  .נוספות"ז נ 6, כללית היסטוריה
א וטרם עמדו בדרישות2015שהחלו לימודיהם לפני  מי

יסודותהוכחת הידע בערבית עד רמת פטור מהקורס
להשלים זאת עד יוכלו)  91468 ( ד הספרותית הערבית
יסודותהקורס  2016ב(כולל). החל מסמסטר  2016בסמסטר 
יסודות, הקורס  גנזיי ) 91467 ( ג הספרותית הערבית
.2016גהחל מסמסטר  גנזיי ) 91468 ( ד הספרותית הערבית

לפיכך אם לא יעמדו בדרישות חובת הוכחת ידע בערבית עד
) 91468 ( ד הספרותית הערבית יסודותרמת פטור מהקורס 

של היסטוריהיחויבו ללמוד את הקורס  2016בעד סמסטר 
 .)10796( בערבית טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח

רשאים ללמוד 2014שהחלו לימודיהם לפני סמסטר במי   5
אתיופיה: נצרות, אסלאם,במקומו את קורס הבחירה

  ).10333 ( יהדות
יכולים לכתוב עבודהשמספר הסטודנטים על יש הגבלה   6

לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג סמינריונית בקורס זה.
  הקורסים.

,)10217עידן המהפכות (את הקורס סטודנטים שלמדו   7
שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין נקודות הזכות

 בקורסי הבחירה בהיסטוריה כללית.
,)10223( 20-דמוקרטיות ודיקטטורות במאה האו הקורס   8

משטרים דמוקרטיםאו אחד מהקורסים , עוד מוצעשאינו 
ושלמד למי) 10662( 20-דיקטטורות במאה האו  )10661(

בתכנית הםאו שהקורס נכלל ל 2012אותו לפני סמסטר א
.בתוקףלימודים מאושרת 

ממשל ופוליטיקה במדינתסטודנטים שלמדו את הקורס  9
וקורס נוסף מקורסי הבחירה במדע המדינה )10406ישראל (

, ופטורים מלימוד2011לאומים לפני סמסטר א-ויחסים בין
טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריההקורס 
נ"ז בקורסי הבחירה 12ולכן נדרשים ל )10796( בערבית

נ"ז בקורסי הבחירה 6יכולים לצבור רק , בהיסטוריה כללית
  בהיסטוריה כללית.

ותיואנטישמ ישראל שנאתסטודנטים שלמדו את הקורס 10
, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במנין נקודות)10249(

 בקורסי הבחירה בתולדות עם ישראל.הזכות 
  לעיל. 4ראו הערה  11
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  חוגי- חוג בהיסטוריה לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  54 לפחות ■
  

    נ"ז 54 :לימודי היסטוריה
  נ"ז 18 –חובה 

)i נ"ז רמה :"זנ6לפחות –) העת העתיקה
  6  פ  )10110יוון הקלאסית (

    6  ר  )10473רומא: אימפריאליזם ואימפריה (
)ii( ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת –   

  :נ"ז 6לפחות 
ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים

  6  ר )10436המוקדמים (
ין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופהב

  6  ר)10275עד ראשית העת החדשה (
לית בימי הביניים: אידיאולוגיה הקתו הכנסייה

  6  ר )10651ופוליטיקה (
    6  ר)10674(1600-1350אירופה :על סף העת החדשה

)iii1:נ"ז 6לפחות  – ) העת החדשה  
  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה

  6  ר  )10282. חלק א: צרפת (18-במאה ה
  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה

. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה
  6  ר)10463בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (

  6  ר )10403אירופה ערש הלאומיות (
  

  2,1נ"ז מתקדמות 12 מהן לפחות, נ"ז 36 –בחירה 
כל סטודנט צריך לבחור תקופת התמחות מבין שלוש 
התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה 
המוקדמת; העת החדשה. במסגרת קורסי הבחירה יש 

נ"ז  6נ"ז בתקופת ההתמחות (מהן לפחות  18ללמוד 
נ"ז  12מתקדמות). בשתי התקופות האחרות יש ללמוד 

נ"ז  6ז בתקופה האחרת. יש ללמוד נ" 6-בתקופה אחת, ו
  . ברמה מתקדמת מאחת מהתקופות האחרות

   
)i( 2העת העתיקה  

  6  פ  3)10110יוון הקלאסית (
  6  ר 3)10473רומא: אימפריאליזם ואימפריה (
  6  ר )10222תולדות התקופה ההלניסטית (

  6  ר  )10700תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (
מגלות בבל עד ירידת בית  :מגלות לקוממיות

  6  ר )10419חשמונאי (
  6  ר  )10212יהודה ורומא (

ישראל בתקופת - מבוא לארכיאולוגיה של ארץ
  6  ר )10140המקרא (

  6  ר  4)10208ירושלים לדורותיה (
  6  ר  4)10742עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (

  6  מ  )10306חילופי משטרים ביוון הקלאסית (
  מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון

  6  מ )10550פרס (
  6  מ  )10351כוכבא (-מרד בר

  6  מ )10572סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (
  6  מ  )10531הנצרות הקדומה (

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה
ישראל ויהודה לכות מובהיסטוריוגרפיה של מ

  6  מ  )10937(
העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה

    6  מ )10930הרומי (- ובעולם היווני
  
  

)ii( ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת  
נ"ז רמה 

אירופה בימי הביניים - ראשיתה של אירופה: מערב
  6  ר  3)10436המוקדמים (

אירופה-ונוצרים במערב בין יהודים לנוצרים: יהודים
  6  ר  3)10275עד ראשית העת החדשה (

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית 
  6  ר  )10297(

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה 
  6  ר  3)10651ופוליטיקה (

  6  ר 3)10674( 1600-1350אירופה  :על סף העת החדשה
  6  ר )10232אמנות הרנסנס באיטליה (

  6  ר  )10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (
  6  ר  4)10208ירושלים לדורותיה (

  6  ר 5)10204יהודים בעידן של תמורות (
שנות  600פולין : יהודי תרבות, חברה ודת

  6  ר  5)10265(היסטוריה 
  6  ר  4)10742ת (עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסיני

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים 
  6  מ  )10915(

  6  מ )10945( והיסטוריוגרפיה היסטוריה: הצלב מסעי
  6  מ )10955יהודי פרובנס: רנסנס בצל הכנסייה (

  6  מ  )10500לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (עלייה
  6  מ  5)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

  6  מ 5)10950( דתי, סמכות וכריזמה באסלאםידע
  האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות 

   6 ר 5)10751נבחרות (
)iii( 2,1העת החדשה  

  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה
  6  ר  3)10282. חלק א: צרפת (18-במאה ה

  הגות ואמנות באירופה  :תרבות ההשכלה
. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה

  6  ר 3)10463בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (
  6  ר  3)10403אירופה ערש הלאומיות (

  6  ר  5)10204יהודים בעידן של תמורות (
שנות  600פולין : יהודי תרבות, חברה ודת

  6  ר  5)10265( היסטוריה
  6  ר)10744( 20- יהודי רוסיה במאה ה

  תולדות התנועה הציונית :בין ציון לציונות
  6  ר  )10121( 1914-1881

  מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי 
  6  ר  )10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ

  6  ר  )10234בימי שואה ופקודה (
  מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת 

  6  ר )10109החדשה (
האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות 

  6  ר 5)10751נבחרות (
  6  ר  )10425העולם ( המזרח התיכון בין מלחמות

  6  ר  )10646המזרח התיכון בימינו (
  6  ר )10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (

  6  ר )10664ג'נוסייד (רצח עם) (
  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (

  לדמיין ולביים את המאה  :הקולנוע כהיסטוריה
  6  ר  )10655( 20-ה

  6  ר  4)10742( עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית
  6  ר  4)10208ירושלים לדורותיה (

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה 
  6  מ )10932(

 )1948-1882ישראל (-בארץ היהודית בחברה נשים
  6  מ )10582(

  6  מ  )10374סוגיות בחקר הלאומיות (
: מאומת תרבות לתרבות 1830-1770גרמניה

  6  מ )10513לאומית (
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נ"ז רמה 
והמבנה החוקתי בדמוקרטיה חירויות הפרט 

הברית -פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות
  6  מ  6)10336(

  6  מ  )10510נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (
 1950-1820הברית -פרקים בתולדות יהודי ארצות

  6  מ )10589(
  6  מ  )10311( 20-19-אפריקה במאות ה-יהודי צפון
  6  מ  5)10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

  6  מ5)10950(ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
  6  מ )10573יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה (

  6  מ  7)10565יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (
סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית

  6  מ  )10594(
בפילוסופיה של חשיבה היסטורית (פרקים 

  6  מ 8)10337היסטוריה) (
על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת

  6  מ  9)10938החדשה (
  6  מס  )10305( 19- האנטישמיות במאה ה

  
  דרישות סמינריוניות
בקורס מתקדם  היסטוריהעבודה סמינריונית אחת ב

  .בתקופת ההתמחות
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

ידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמ
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג בהיסטוריה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובהיסטוריה

חשיבה היסטורית (פרקים הקורס חובה ללמוד את 
חובה לכתוב בו כן ו )10337בפילוסופיה של היסטוריה) (

הקורסים  הקורס ייחשב במסגרתעבודה סמינריונית. 
הקורסים  במסגרתאו פילוסופיה חוג בהמתקדמים ב
  ., אך לא בשניהםהיסטוריהחוג בהמתקדמים ב

  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

,)10217עידן המהפכות (סטודנטים שלמדו את הקורס  1
נקודות הזכותשאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין 

נקודותבמניין  ואבקורסי הבחירה בתקופת העת החדשה, 
אחראם לא למדו קורס  ,בקורסי החובה בעת החדשה הזכות

  מרשימת קורסי החובה בתקופה.
בין: לשופטים עד מהאבותסטודנטים שלמדו את הקורס 2

, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב)10422( להיסטוריה מקרא
להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בעת העתיקה.

ותיואנטישמ ישראל שנאתסטודנטים שלמדו את הקורסים 
היהודים לתולדות מבוא :מוסלמים בין יהודים, )10249(

)1914-1750( המודרנית בתקופה האסלאם בארצות
מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות, )10499(

שאינם מוצעים, )10317( 1780-1820הפדרליזם האמריקני, 
עוד, הקורסים ייחשבו להם במניין נקודות הזכות בקורסי

  הבחירה בעת החדשה.
לחינוך השייכים הספר בבתי ללמד העתידים לסטודנטים

מומלץ, הלימודים תכנית בדרישות התחשבות ומתוך, הערבי
החברה הערבית :האלה הקורסים מתוך שניים ללמוד

עלייה לרגל:, )10121בין ציון לציונות (, )10657בישראל (
בימי שואה ופקודה, )10500יהודים, נוצרים, מוסלמים (

  .)10423מבית לאומי למדינה בדרך (,)10234(
קורס בחירה רק למי שלא למד את הקורס במסגרת לימודי 3

 החובה.
יכול להילמד במסגרתקורס זה עוסק במסגרת זמן רחבה ו 4

, אך לצורך מניין הנקודות ייחשב רק לתקופתתקופות שונות
   הלימודים השנייה ולא לתקופת ההתמחות.

קופתניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של ת 5
) או שלii הביניים והעת החדשה המוקדמת (תקופימי ה

), אך לא במסגרת שתיiiiתקופת העת החדשה (תקופה
  התקופות.

תומס: לממשות מרעיוןסטודנטים שלמדו את הקורס  6
1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות'פרסון ג
הפרט חירויות, שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס )10317(

ושינוי רציפות: פדרלית בדמוקרטיה החוקתי והמבנה
יוכלו לכתוב עבודה )10336הברית (-ארצות בממשל

   סמינריונית רק באחד משני הקורסים.
יכולים לכתוב עבודהשסטודנטים מספר העל יש הגבלה  7

לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג סמינריונית בקורס זה.
  הקורסים.

זמן רחבה ויכול להילמד במסגרת קורס זה עוסק במסגרת 8
תקופות שונות. פרטים ראו בתיאור הקורס. רצוי להיוועץ

  ביועץ החוג.
-מודרניזציה בחברה היהודית במזרח תהליכיאו הקורס  9

  , שאינו מוצע עוד.)10310אירופה (
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חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון 
  חוגי- ותרבויותיו לתואר דו

 
  נ"ז מתקדמות 12 לפחותובהן נ"ז  54 לפחות ■
  

 לימודי היסטוריה של המזרח התיכון
    נ"ז 54 :ותרבויותיו

  נ"ז 36 –חובה 
נ"ז רמה

  6  ר )10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה

  6  ר  )10109(
 טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה
  6  ר  1)10796( בערבית

  6  ר או2,1)10204( תמורות של בעידן יהודים
  מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי 

  6  ר  1)10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ
  6  ר  )10425העולם ( המזרח התיכון בין מלחמות

  6  ר  )10646המזרח התיכון בימינו (
  

  נ"ז 18 – בחירה
ב -נ"ז מתקדמות מאשכולות א ו 12בבחירה יש לכלול 

נ"ז  6נ"ז מתוך אשכול א. כמו כן, יש לבחור  6ובהן לפחות 
  .מאשכול ג

  
  אשכול א 

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות
  6  ר )10751(

  יםחברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצר
  6  ר)10795ישראל, סוריה ולבנון (

  6  מ)10950(ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
  6  מ  )10510חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (נוער, 

  6  מ  )10578הקולנוע הפלסטיני (
  6  מ)10918(אדם, חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו

  
  אשכול ב 
  6  מ  )10311( 20-19-אפריקה במאות ה-יהודי צפון
  6  מ  )10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

  6  מ  3)10565יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (
ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים

)10346(  
  6  מ

  
  אשכול ג 

  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (
 תולדות התנועה הציונית :בין ציון לציונות

  6  ר  )10121( 1914-1881
 6 ר )10234( בימי שואה וגבורה

  6  ר  )10208ירושלים לדורותיה (
  6  ר  )10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (

  6  מ  )10500עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (
  6  מ)10945מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (

  
  4הוכחת ידע בערבית

הוכחת ידע בשפה עמידה בדרישות התכנית מותנית ב
פטור מדרישה זו יינתן  .מתחיליםברמת  הערבית

  לעומדים באחד מן התנאים הבאים: 
  
 בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית סיימו 
 יחידות  5בחינת בגרות בערבית בהיקף של ב נבחנו

  לימוד
  ברמה מקבילה פטור מלימודי ערבית השיגו

 מאוניברסיטה אחרת

מי שאינו עומד באחד מן התנאים לעיל יכול לזכות בפטור 
. בחינת מיוןמהוכחת ידע בשפה הערבית לאחר שייבחן ב

האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: 
יסודות הערבית , )91465יסודות הערבית הספרותית א (

. קורסים אלה אינם מקנים נקודות )91466הספרותית ב (
  זכות. כל סטודנט יתחיל ללמוד את הקורס שנקבע 
  לפי רמת הידע הנוכחי שלו, ויתקדם בהדרגה עד 

  . )91466יסודות הערבית הספרותית ב (לסיום הקורס 
עומד בדרישת הוכחת הידע לאחר סיום קורס זה ייחשב כ

בשפה הערבית. הוכחת הידע בשפה הערבית אינה תנאי 
קדם לתחילת הלימודים, אך מומלץ לסיים את לימוד 
קורסי הערבית כבר בשלבים המוקדמים של הלימודים 

 בתכנית זו.
  

  דרישות סמינריוניות
היסטוריה של המזרח התיכון ב אחת תסמינריוני העבוד

  . ותרבויותיו
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 רייההדרכה ביבליוגרפית בספ  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  

___________________________  

טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה הקורס 1
חובה לסטודנטים שהחלו את הוא )10796( בערבית

ואילך. סטודנטים שהחלו את 2015אלימודיהם בסמסטר 
ועמדו בדרישות חובת הוכחת 2015אלימודיהם לפני סמסטר 

הערבית יסודותידע בערבית עד רמת פטור מהקורס 
חייבים בקורס זה ועליהם אינם ) 91468 ( ד הספרותית
)10204( תמורות של ידןבע יהודים הקורסים שניללמוד את 

ישראל-לאומי למדינה שבדרך: היישוב היהודי בארץ מביתו
  ). 10423בין מלחמות העולם (

וטרם עמדו בדרישות 2015אשהחלו לימודיהם לפני  מי
יסודותהוכחת הידע בערבית עד רמת פטור מהקורס 

להשלים זאת עד יוכלו)  91468 ( ד הספרותית הערבית
יסודותהקורס  2016ב(כולל). החל מסמסטר  2016בסמסטר
יסודות, הקורס  גנזיי ) 91467 ( ג הספרותית הערבית
.2016גהחל מסמסטר  גנזיי ) 91468 ( ד הספרותית הערבית

לפיכך אם לא יעמדו בדרישות חובת הוכחת ידע בערבית עד
) 91468 ( ד הספרותית הערבית יסודותרמת פטור מהקורס 

של היסטוריהיחויבו ללמוד את הקורס  2016בעד סמסטר 
  .)10796( בערבית טקסטים: ותרבויותיו התיכון המזרח

יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודיםהקורס  או 2
)1914-1750בארצות האסלאם בתקופה המודרנית (

   , שאינו מוצע עוד.)10499(
יכולים לכתוב עבודהשמספר הסטודנטים על יש הגבלה  3

לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג סמינריונית בקורס זה.
  הקורסים.

  לעיל. 1ראו הערה 4

 משךה
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הערות לשילוב החוג בהיסטוריה של 
  המזרח התיכון ותרבויותיו עם חוגים 

  חוגי-אחרים לתואר דו
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה חובה בשני 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג בפילוסופיה לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 18 ובהן לפחותנ"ז  56 לפחות ■
  

  נ"ז 56לפחות  :לימודי פילוסופיה
  
)i(  נ"ז 28 –לימודי יסוד: חובה  

נ"ז רמה  
  6  פ  )10122בעיות בפילוסופיה של המוסר (

  6  ר  )10703מבוא ללוגיקה (
  6  ר  )10248מתאלס עד אריסטו ( :פילוסופיה יוונית
 18-17-ה במאות פילוסופיה: מדיקרט עד יום

  6  ר  1)10266(
  4  מ  )10393עיון ב"הקדמות" של קאנט (

  
)ii( נ"ז 4 :תולדות הפילוסופיה החדשה  

  :אחד מן הקורסים הבאים
  

  4  ר  )10750( סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית
  4  ר 2)10754מבוא לפילוסופיה אירופית מודרנית (

  
)iii( נ"ז 12-10 :מבואות תחומיים  

  "ז:נ 6 –אחד מן הקורסים הבאים 
  

  6  ר  )10679פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (
  6  ר  )20202פילוסופיה של המדע (

  
אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים 

  :נ"ז iii( – 6-4(- ו )ii(בסעיפים 
  

  6  ר  )10496מבוא לאסתטיקה (
  6  ר  )10611מבוא למחשבה מדינית (

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון
  6  ר  )10412עד הרמב"ם (

  
)iv (נ"ז 14 לפחות :קורסי בחירה מתקדמים  
  

  6  מ  )10555דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (
  6  מ  )10924מבט פילוסופי ( :שוויון-שוויון ואי

  6  מ)20914בעיות בפילוסופיה של המדע (
חשיבה היסטורית (פרקים בפילוסופיה של

  6  מ  )10337היסטוריה) (
  4  מ  )10942פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (

  4  מ 3)10952סמינר מצטיינים בפילוסופיה (
  

  דרישות סמינריוניות
. במקרים מיוחדים פילוסופיהסמינריוניות ב שתי עבודות

ניתן יהיה להמיר כתיבת אחת העבודות הסמינריוניות 
  4בפילוסופיה בכתיבת עבודת רפרט מורחבת.

  
  
  
  

___________________________  

רציונליזם ואמפיריציזם: מגמותהקורס נקרא בעבר 1
 18-וה17- פילוסופיות במאה ה

 הקורס עדיין אינו נלמד. 2
 ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. 3
על כל עבודה סמינריוניות בפילוסופיה או עבודת רפרט  4

לפחות שני נלמדומורחבת בפילוסופיה להיכתב בתחום שבו
קורסים מלבד הקורס שבו נכתבת העבודה, בהתאם לאישור
יועצ/ת החוג. לכן על הסטודנטים להיוועץ ביועצ/ת החוג בעת

 .בחירת קורסים מתקדמים

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

יש לוודא עמידה בכל תנאי  לפני הרשמה לקורס בתכנית
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג בפילוסופיה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובפילוסופיה

הקורס  . ) 10496 יקה (מבוא לאסתט חובה ללמוד את הקורס
תחומית בתרבות -במסגרת החטיבה הרבחשב יי

במסגרת המבואות  או חוג באמנויותב ובאמנויות
 , אך לא בשניהם.חוג בפילוסופיהב התחומיים

  
  דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפילוסופיה

חוג ) של הiiחובה ללמוד במסגרת דרישת סעיף (
. כמו כן, )20281הקבוצות (תורת , את הקורס במתמטיקה

) vהדרישה לקורס נוסף במתמטיקה, בסעיף ( במסגרת
תולדות חובה ללמוד את הקורס  ,חוג במתמטיקהב

 4, 20472המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (
  . נ"ז)

  
  דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובהיסטוריה

 חשיבה היסטורית (פרקיםהקורס חובה ללמוד את 
חובה לכתוב בו כן ו )10337בפילוסופיה של היסטוריה) (

הקורסים  הקורס ייחשב במסגרתעבודה סמינריונית. 
הקורסים  במסגרתאו פילוסופיה חוג בהמתקדמים ב
  ., אך לא בשניהםהיסטוריהחוג בהמתקדמים ב

  
דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדע המדינה 

  לאומיים- ויחסים בין
חוג הוא חובה ב )10611( מחשבה מדיניתל מבוא הקורס

חוג ובחירה ב לאומיים-במדע המדינה ויחסים בין
). iiiבמסגרת הדרישות למבואות תחומיים (בפילוסופיה 

חוג במדע המדינה בתכנית זו ייחשב הקורס במסגרת ה
) iiiובסעיף המבואות התחומיים (לאומיים -ויחסים בין

נ"ז באחד משני  6יש לצבור רק  חוג בפילוסופיהב
לימודי בהקורסים הראשונים. לפיכך, יש לצבור 

  נ"ז. 56נ"ז במקום  52פילוסופיה 
  

  דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדעי החיים
את חוג בפילוסופיה בחובה ללמוד במבואות התחומיים 

  .)20202( פילוסופיה של המדע הקורס
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בפילוסופיה ובמדעי דרישות ייחודיות לתואר 
  הקוגניציה

 הוא חובה )10679( פילוסופיה של הנפש בתקופתנוהקורס 
. לימוד בפילוסופיהחוג ובחירה בחוג במדעי הקוגניציה ב

חוג במדעי הקורס מקנה נקודות זכות במסגרת ה
ועונה על הדרישה ללמוד את אחד משני  הקוגניציה

חוג הקורסים הראשונים במבואות התחומיים של ה
לפיכך, יש לצבור במבואות התחומיים של . בפילוסופיה

נ"ז, ובחוג כולו  12-10נ"ז במקום  6-4חוג בפילוסופיה ה
  נ"ז. 6פחות 

של מדעי הקוגניציה  פילוסופיה חובה לכלול את הקורס
  במסגרת קורסי הבחירה של אחד משני החוגים. ) 10942(

ה הוא קורס חוב )10703מבוא ללוגיקה (הקורס כמו כן, 
בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות בשני החוגים. 

מדעי חוג בב. לפיכך, יש לצבור חוג בפילוסופיהה במסגרת
  נ"ז. 6פחות  קוגניציהה
  

  דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובפילוסופיה
את חוג בפילוסופיה חובה ללמוד במבואות התחומיים ב

  . )10679( פילוסופיה של הנפש בתקופתנוהקורס 
  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 

מופיע כקורס הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג במדעי הקוגניציה לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 16 לפחות ובהן נ"ז 74 לפחות ■
  

  נ"ז 21 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה  

  –  פ)1()20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 

  3  פ  או )30111(
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 

  3  ר  )30203(
  4  ר )2()30204הסקה סטטיסטית (

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285וסגנונותיו (

  6  ר   )20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
   )20430לינארית לתלמידי מדעי הטבע ( אלגברה

  או
  4  ר

  6  ר )20109( 1אלגברה לינארית 
  
  

___________________________  

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את אחד )1(
יישומי, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (הקורסים 

צעים עוד, או שעמדו, שאינם מו)20126מחשב למדעים (
בנוסף יידרשו הסטודנטים להשלים את לימוד. בבחינת פטור

יסודות מדעי הקוגניציהבמסגרת הקורס  Matlabתוכנת 
)10756(.  

ב מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברהאו שני הקורסים  )2(
 .נ"ז) 3, 10286רגרסיה וניתוח שונות (ו נ"ז) 3, 30112(

  
  
  

   ללימודי התשתית ותהער

, חוג במתמטיקהעם הקוגניציה מדעי החוג בבשילוב ה
חוג במדעי מסגרת לימודי התשתית של הבאין ללמוד 
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א  יםאת הקורסהקוגניציה 

). 20430אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (ו) 20406(
, שנכלל בלימודי )20109( 1אלגברה לינארית הקורס 

נלמד במסגרת חוג במדעי הקוגניציה התשתית של ה
, חובה ללמוד כמו כן .חוג במתמטיקהקורסי החובה של ה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים ס את הקור
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי , ולא את הקורס )30203(

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות במקום  .)30111החברה א (
הסתברות מותר ללמוד את הקורס  )30203לתלמידי מדעים (

תורת או את הקורס  נ"ז) 4, 20425לתלמידי מדעי המחשב (
. סטודנטים שיבחרו באחת מן נ"ז) 6, 20416ההסתברות (

החלופות הללו, יצטרכו להשלים בעצמם חומר 
מבוא בסטטיסטיקה תיאורית מתוך ספרי אחד הקורסים 

מבוא או  )30203לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (
, כהכנה )30111לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (
  ולים בתכנית.ללימוד קורסי הסטטיסטיקה האחרים בכל

, בפסיכולוגיה חוגעם הקוגניציה מדעי החוג בבשילוב ה
, יש ללמוד את )30204הסקה סטטיסטית (במקום הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב צמד הקורסים 

  .)10686התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (ו )30112(
, בחוג במדעי המחשעם החוג במדעי הקוגניציה בשילוב ה

חוג במדעי אין ללמוד במסגרת לימודי התשתית של ה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א את הקורסים הקוגניציה 
 .)20430אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (ו) 20406(

 שנכלל בלימודי, )20109( 1אלגברה לינארית הקורס 
, הוא חובה בלימודי הקוגניציהחוג במדעי התשתית של ה
בנוסף, בשילוב זה,  .חוג במדעי המחשבהתשתית של ה
, )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (לימוד הקורס 

, חוג במדעי המחשבשהוא חובה בלימודי התשתית של ה
מבוא לסטטיסטיקה פוטר מלימוד אחד משני הקורסים 

מבוא , )30111ולהסתברות לתלמידי מדעי החברה א (
, )30203לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (

  .חוג במדעי הקוגניציהבלימודי התשתית של ה
  

      
  

  נ"ז 53 לפחות קורסים בהיקף של
  

  נ"ז 6-4 –לימודי מדעי המחשב: חובה 
נ"ז  רמה

   Java (20478) יסודות התכנות בשפת
  או

  4  ר

  6  ר Java (20441)1מבוא למדעי המחשב ושפת 
  

    נ"ז 12 – לימודי פסיכולוגיה: חובה
–  –  2)91412במחקרים (השתתפות

  6  ר )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (
  6  ר )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (

  
    נ"ז 12 – לימודי פילוסופיה: חובה

  6  ר  )10703מבוא ללוגיקה (
  6  ר  )10679פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (

  
    נ"ז 6 –לימודי בלשנות: חובה 

  6  ר  )10730מבוא לבלשנות תאורטית (
  

    נ"ז 19: קוגניציהמדעי הלימודי 
    נ"ז  15 – חובה
  3  ר  3)10756( מדעי הקוגניציה יסודות

  6  מ  )10944( קוגניציהה מודלים חישוביים במדעי
  6  מ  )10941קוגניציה (ו מוח

  
   מתקדמותנ"ז  4 –בחירה 

    :אחד מן הקורסים הבאים
  4  מ   )10942של מדעי הקוגניציה (פילוסופיה

  4  מ   )10956קוגניציה (ושפה
  
  
  
  
  

___________________________  

א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים  1
ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  .נ"ז) 3, 20454(

  .ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים 2
, אותה ניתן ללמודMatlabבמסגרת קורס זה תילמד תוכנת  3

קודם ידע נסמך על תוכנהה לימודגם בנפרד מלימוד הקורס. 
   כמפורט בתיאור הקורס. ,באלגברה לינאריתמסוים
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  סמינריוניותדרישות 
עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים 

על  .המתקדמים בתכנית החוג במדעי הקוגניציה
הסטודנטים יהיה לדון בעבודתם, בשלב התהוותה, 
- בפורום לתלמידי התכנית במדעי הקוגניציה שיונחה על

   ידי חבר סגל של התכנית.
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

ידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמ
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג במדעי הקוגניציה עם 
  חוגי-חוגים אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי הקוגניציה

אין לבחור את הקורס חוג בניהול בלימודי הבחירה ב
  .)10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (

  
דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובמדעי 

  הקוגניציה
, )Java )20441 מבוא למדעי המחשב ושפתלימוד הקורס 
, פוטר מלימודי מדעי חוג במדעי המחשבשהוא חובה ב

חוג לפיכך, יש לצבור ב .חוג במדעי הקוגניציהבהמחשב 
 נ"ז. 4פחות במדעי הקוגניציה 

  

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובמדעי 
  הקוגניציה

כוללים את במדעי הקוגניציה  חוגלימודי התשתית של ה
. כמו כן, דרישות חוג במתמטיקהשל ה) iiiסעיף (דרישת 

החובה במדעי המחשב זהות בשני החוגים, ונקודות הזכות 
. קוגניציהמדעי החוג בהמחשב נספרות במסגרת הבמדעי 

   נ"ז. 7- פוחת אפוא ב חוג במתמטיקההיקף הדרישות של ה
את הקורס  לבחורחובה  חוג במתמטיקהה) של iiסעיף (ב

  .)20281(תורת הקבוצות 
במדעי  חוגבמסגרת לימודי התשתית של ה ומי שילמד
 , יצטרכו)30204( סטטיסטית הסקהאת הקורס  הקוגניציה

לבחור קורס אחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף 
)vבמתמטיקה חוג) של ה.  

  
דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדעי 

  הקוגניציה
 הוא חובה )10679( פילוסופיה של הנפש בתקופתנוהקורס 

. לימוד בפילוסופיהחוג ובחירה בחוג במדעי הקוגניציה ב
במדעי חוג הקורס מקנה נקודות זכות במסגרת ה

ועונה על הדרישה ללמוד את אחד משני  הקוגניציה
חוג הקורסים הראשונים במבואות התחומיים של ה

לפיכך, יש לצבור במבואות התחומיים של . בפילוסופיה
נ"ז, ובחוג כולו  12-10נ"ז במקום  6-4חוג בפילוסופיה ה

  נ"ז. 6פחות 
של מדעי הקוגניציה  פילוסופיה חובה לכלול את הקורס

  במסגרת קורסי הבחירה של אחד משני החוגים. ) 10942(
הוא קורס חובה  )10703מבוא ללוגיקה (הקורס כמו כן, 

בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות בשני החוגים. 
מדעי חוג בב. לפיכך, יש לצבור חוג בפילוסופיהה במסגרת

  נ"ז. 6פחות  קוגניציהה
  

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובמדעי 
  קוגניציהה

אפשר לכלול בלימודי הבחירה של  2012החל מסמסטר א
מוח וקוגניציה אחד מבין שני הקורסים חוג בפסיכולוגיה ה
מוח . הקורס )10935( נוירופסיכולוגיה קוגניטיביתו )10941(

אין ללמוד ו ,חוג במדעי הקוגניציההוא חובה בוקוגניציה 
במסגרת  קוגניטיביתנוירופסיכולוגיה בשילוב זה את הקורס 

לסטודנטים שלמדו את . חוג בפסיכולוגיההבחירה של ה
או  2012לפני סמסטר א נוירופסיכולוגיה קוגניטיביתהקורס 

שיש להם תכנית לימודים מאושרת ותקפה הכוללת קורס 
חשב במסגרת קורסי הבחירה המתקדמים יזה, הקורס י

 .חוג בפסיכולוגיהשל ה
פסיכולוגיה ו )10615וגית (פסיכולוגיה פיזיולהקורסים 
, פוטרים חוג בפסיכולוגיהבהנלמדים ) 10264קוגניטיבית (

לפיכך, יש . חוג במדעי הקוגניציהבמלימוד קורסים אלה 
  . נ"ז 12פחות קוגניציה מדעי החוג בלצבור ב

סטודנטים שבוחרים לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית 
חוג יוכלו לבחור בתכנית ה מוח וקוגניציהבקורס 

בין עבודה סמינריונית אמפירית לעבודה לפסיכולוגיה 
  .סמנריונית עיונית

  
  

  חוגיים-הדו יםלשילוב התארים המוענקים

עם חוג כלשהו, כולל חוג  קוגניציהמדעי ההחוג בשילוב 
  ..B.A, מקנה תואר מדעיםמתחום ה

  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
קורס הוא אם חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .הםמהחוגים ולא בשני
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 מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה
האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים 

חוגיות -לסטודנטים הבוחרים באחת משתי התכניות הדו
 בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציהבמדעי הקוגניציה: 

ייתכן שבעתיד ( בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציהאו 
  .תח המסלול לתלמידים לתארים אחרים)ייפ

  
  תנאי הקבלה וההשתייכות למסלול 

פי -על ו את הצטיינותםשיוכיח יםסטודנט ויתקבל
  ג כלהלן:- הקריטריונים א

לפחות בכל אחד מארבעת הקורסים  85ציון של א. 
הבסיסיים בתכנית החוג למדעי הקוגניציה: 

פילוסופיה של הנפש , סטטיסטיקה למדעי החברה א
 80ציון של  (או Javaיסודות התכנות בשפת , בתקופתנו
אחת ב, או Javaמבוא למדעי המחשב ושפת לפחות ב

ה פסיכולוגימהחלופות האחרות לקורס זה בתכנית), 
לימודים קודמים  הםשהוכרו ל יםסטודנט .פיזיולוגית

בקורסים הדומים בתכניהם לקורסים אלה, ציוני 
 םלעניין שאלת זכאותייחשבו הקורסים שהוכרו 

 להשתייך למסלול המצטיינים.
לפחות בארבעת הקורסים  90ציון ממוצע משוקלל של   ב.

לפחות אם נכלל  88(או ציון ממוצע משוקלל של  הללו
  .)Javaיסודות התכנות בשפת יהם קורס חלופי לבינ

ומעלה בכל הקורסים  85ציון ממוצע משוקלל של   ג.
(או ציון  שלמד הסטודנט בחוג למדעי הקוגניציה

לפחות אם נכלל ביניהם קורס  84ממוצע משוקלל של 
  .)Javaיסודות התכנות בשפת חלופי ל

להתקבל למסלול  וג יוכל- בתנאים א ושעמד יםסטודנט  ד.
בשנה האקדמית שלאחר סיום ארבעת  למצטיינים
  .המוזכרים בסעיף אהקורסים 

למסלול המצטיינים יהיה  ותקבלים שיעל סטודנט  ה.
להגיש לוועדה לאישור תכניות לימודים בקשה לאישור 

מדעי הקוגניציה חוג לתכנית לימודים לתואר בוגר ב
, וזאת תוך םובחוג הנוסף הרלוונטי למסלול המצטייני

ו למסלול. אם לא יגיששלושה חודשים מיום שיתקבלו 
הם  תכנית כאמור, תבוטל קבלתם למסלול המצטיינים,

   אליה מחדש לאחר הגשת התכנית. יצורפו
 ולמסלול למצטיינים יישאר ושיתקבל יםסטודנט  . ו

, וכל בתנאי ג שלעיל הם עומדיםאליו כל עוד  כיםשיי
חוגי הכלול באחד מ בקורס כלשהו ועוד לא נכשל
תיבחן מחדש  ם אלה. העמידה בתנאיהלימוד שלהם

למסלול  ושהתקבל יםסטודנט בסוף כל שנה אקדמית.
ממנו עקב אי עמידה באחד מן  והמצטיינים ואשר נשר

למסלול המצטיינים  והתנאים הללו או בשניהם יושב
 ואו למדהציונים שלהם כנדרש את ממוצע  ואם שיפר

אותו בהצלחה,  וועבר ונכשל שוב את הקורס שבו
  בהתאמה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הטבות
 למצטיינים יזכולמסלול  ים אשר ישתייכוסטודנט

  בהטבות כדלקמן:
בשנה  וילמדימלגות שכ"ל לכל הקורסים ש ויקבל  . 1

 2לפחות  קורסים בשנה ( 6לפחות  וילמדיאקדמית שבה 
), כל עוד הדבר ד משני החוגיםקורסים בכל אח
ולהיצע  ולתכנית הלימודים שהגיש יתאפשר בהתאם

 ו, החל מהשלב שבו התקבל  הקורסים בשנה המדוברת
בשנת  יםאליו. סטודנט כיםשיי םלמסלול וכל עוד ה

מלגות שכ"ל עבור  ויקבל הםהלימודים האחרונה של
 הםשנותרו להקורסים שציונם משתקלל בציון לתואר 

המלגה לכל קורס תכסה את  יהא מספרם אשר יהא. –
הם ר הלימוד הבסיסי לקורס, בכל הקורסים שבהם שכ
 בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה להם יםחייב

ובכללם אנגלית  ,ואשר חייבים בשכר לימוד
  למתקדמים.

בכל היבט הקשור  יופנו לחבר סגל בכיר אשר ייעץ להם  . 2
  .דיםללימו

בסמינר למצטיינים בפסיכולוגיה או  ישתתפו  . 3
ההשתתפות בסמינר המצטיינים היא  בפילוסופיה.

   לתלמידי מסלול המצטיינים.  חובה
תהיה האפשרות לבצע  למצטייניםבמסלול  יםלסטודנט  . 4

פרויקט מחקר בהנחיית חבר/ת סגל בכיר, וזאת בתנאי  
שיימצא נושא לפרויקט מחקר המעניין הן את התלמיד 

חבר/ת סגל, ושחבר הסגל יסכים להנחות את והן 
לתגמול  ו פרויקט כזה יזכושיבצע  יםסטודנטבפרויקט. 

  כספי, בנוסף למלגת שכ"ל.
    

  
סטודנט שעומד בתנאי הקבלה יפנה לפרופ' אמיר 

  .amirho@openu.ac.ilהורוביץ בדוא"ל: 
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  באמנויותבוגר 
  נ"ז מתקדמות  24 לפחות ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  
פי הדרישות - את נקודות הזכות הנדרשות יש לצבור על

  הבאות:
  

    נ"ז 84 –ובחירה  חובה  לימודי אמנויות:  ב. 

  
  נ"ז 18 –חובה 

  
  תחומית בתרבות ובאמנויות-רבחטיבה 

נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים  6נ"ז, מהן לפחות  18
  הבאים:

נ"ז רמה  
  6  ר  )10496מבוא לאסתטיקה (

  6  ר  1)10639ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (
תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו

)10734(1  
  6  ר

  6  ר )10659סוציולוגיה של התרבות (
  6  מ  2)10916תחומי (-נרטיב: עיון רב

 תות ותרבותיואסתטי סוגיותאמנויות: המדיום ב
  6  מ  )10931(
  

  נ"ז 66 –בחירה 
)i נ"ז בקורסי מבוא בארבע מתוך חמש  24) יש לצבור

  .נ"ז בכל חטיבה 6 –החטיבות שלהלן 
)ii שנבחרו בסעיף () בשתיים מן החטיבותi 36), יש לצבור 

(בנוסף לקורס המבוא שנבחר נ"ז בכל חטיבה  18 –נ"ז 
  נ"ז מתקדמות בכל חטיבה. 6, מתוכן לפחות בחטיבה)

)iii נ"ז נוספות בבחירה חופשית מכלל  6) יש לצבור
מיתוסים בתרבות  בקורסשבסעיף ב, או הקורסים 
  .)10487הישראלית (

  
  חטיבה בספרות

  נ"ז 6לפחות  –קורסי מבוא 
נ"ז רמה  

  6  פ  )10112( 20- ההסיפור העברי בראשית המאה
  6  פ )10107גיבור ברומן המודרני (-גיבור ואנטי

  קורסים נוספים
  6  ר )10221( 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה

  6  ר )10290( הפואטיקה של הסיפורת
  6  ר )10292מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (
  6  ר  1)10639ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (

זמננו -תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות
  6  ר  1)10734(

 בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי
  6  ר )10259(

  6  ר  )10246התחלות ( :עוז וא"ב יהושע עמוס
השמונים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות

  6  ר )10477(
   –תמורות בשירה העברית  :בימים האחרים

  6  ר )10429בין תש"ח לתש"ך (
  6  ר)10647החול העברית בספרד המוסלמית ( שירת

ספרות לקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה ה
)10335( 

  6  מ

  6  מ  )10378ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (
מציאות או ארגון אמנותי? - העולם בסיפורת: חיקוי

  6  מ  )10334(
  

  חטיבה בקולנוע
  קורס מבוא 

נ"ז  רמה  
  6  ר )10640מבוא לאמנות הקולנוע ( :להבין סרטים

  קורסים נוספים
  6  ר  3)10421( מבוא לקולנוע ישראלי

  6  ר )10648( 1939-1895: א תולדות הקולנוע
  6  ר )10683( 1980-1940: ב ות הקולנועתולד

  לדמיין ולביים את המאה  :הקולנוע כהיסטוריה
  6  ר )10655( 20-ה

  6  ר )10693מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (
   אידאולוגיה ,היסטוריה: הרומנטית הקומדיה
  6  ר )10747( ומגדר

  6  מ )10578קולנוע הפלסטיני (ה
  6  מ  )10534מזרח ומערב בקולנוע הישראלי  (

  6  מ  )10551( הישראליבקולנוע  שואההניצולי
 האמריקניזיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע

  6  מ)10927(
  6  מ )10911ז'אנרים של המותחן בקולנוע (

  6  מ )10939( הקולנוע הישראלי במפנה האלף
  

  חטיבה בתולדות האמנות
  קורס מבוא

  6  פ )10489תולדות האמנות: מבוא כללי (

  קורסים נוספים
  6  פ  )10124אמנות בעידן הטכנולוגי (

  6  ר   )10232אמנות הרנסנס באיטליה (
ממקבץ חפצים לחפצים ברשות  :"טבע דומם"

  6  ר )10675עצמם (
  6  ר )10783מבוא לאמנות בארצות האסלאם (

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית 
  6  מ )10594(
  

  חטיבה במוסיקה
  קורס מבוא

  6  פ  4)10113( מבוא למוסיקה

  קורסים נוספים
  3  פ )10164( התנסויות סימפוניות

  3  פ )10167( שמיעה פיתוח
  6  ר )10732תולדות המוסיקה המערבית א (
  6  ר )10733תולדות המוסיקה המערבית ב (

  6  ר )10411האופרה (
  3  ר )10677( מבנים הרמוניים א
  3  ר )10743( מבנים הרמוניים ב

  6  ר  )10251המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (
  6  ר  )10626הסגנון הקלאסי (

  6  ר )10767מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (
  6  ר )10719( תולדות הג'ז

  6  ר )10785( בישראל פופולרית מוסיקה
  6  מ  )10934מורד ורומנטיקן ( :בטהובן

  
  חטיבה בתאטרון

  קורס מבוא
ולתאטרון החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה

  6  פ )10154(

  קורסים נוספים
  6  ר )10215החיזיון השקספירי (

  6  ר )10738תאטרון בחברה (
שינוי  ותהליכיהתאטרון הישראלי: קונפליקטים

  6  מ )10919(
  6  מ )10928מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (
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  נ"ז 24בחירה חופשית:   . ג
- במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את הדרישה ל

נ"ז מתקדמות, בלימוד קורסים  24נ"ז, מהן לפחות  108
במדעי הרוח או במדעי החברה. מומלץ לבחור קורסים 
בנושאים הבאים: בלשנות, לשון עברית, היסטוריה, 
פילוסופיה, מדעי היהדות, סוציולוגיה ותקשורת. כמו כן, 

מתוך רשימת אחד  דעת-מרחיבס חובה ללמוד לפחות קור
  .מדעיםאו במדעי החברה ב דעת-קורסים מרחיבי

  
להלן רשימת קורסים מומלצים, שיש להם זיקה לתחום 

  האמנויות (מומלץ להיעזר ביועצים המחלקתיים):
  6  ר )10730( מבוא לבלשנות תאורטית

  6  ר )10641( לשון, חברה ותרבות
  6  ר )10110( יוון הקלאסית

  תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה
  6  ר )10282( . חלק א: צרפת18-במאה ה

  תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה
. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, 18-במאה ה

  6  ר )10463( בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה
  6  ר )10403( אירופה ערש הלאומיות

  6  ר )10659(סוציולוגיה של התרבות 
  6  ר 5)10503( תרבות, תקשורת ופנאי בישראל

: מאומת תרבות לתרבות 1830-1770גרמניה 
  6  מ  )10513( לאומית

  6  מ  5)10532תקשורת כתרבות (
  
  דרישות סמינריוניות  . ד

  שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מתקדמים מסעיף ב.
  
  דרישות כלליות לתואר  . ה

דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 
 :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
גם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
 שבתכנית.

  
  
  

___________________________  

תחומית-הרבמסגרת החטיבהאפשר ללמוד את הקורס ב 1
 מסגרת החטיבה בספרות.בתרבות ובאמנויות או ב

שימו לב שלקורס זה יש תנאי קבלה הכוללים את הקורס 2
בחירהקורס , שהוא )10290פואטיקה של הסיפורת (

   בחטיבה בספרות.
, שאינו מוצעסיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנועאו הקורס  3

  עוד.
סטודנטים שאין להם ידע קודם בקריאת תווים ובמושגים 4

בסיסיים בתאוריה המוסיקלית, נדרשים ללמוד תחילה את
מוסיקהו )נ"ז 3, 10148ראשון ( ממבטמוסיקה הקורסים 

. אפשר ללמוד קורסים)נ"ז 3, 10158ראשון שלב ב (ממבט 
   אלה במסגרת סעיף ג.

לקורס מתקדם זה נדרשים בתנאי הקבלה קורסים שאינם 5
נכללים בתכנית. אפשר לעמוד בתנאי הקבלה במסגרת

 הבחירה החופשית שבסעיף זה.
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במדעי הרוח או במדעי הרוח בוגר 
  בהדגשת ספרות והחברה

  ובהן:ז נ" 108 לפחותא. 
  

  לתואר בוגר במדעי הרוח בהגדשת ספרות:
)i(   נ"ז  72לפחות  –ובכללן  ,מדעי הרוחנ"ז ב 84לפחות

   ספרותב
)ii(   נ"ז  18לפחות  –נ"ז מתקדמות, ובכללן  24לפחות

  ספרותב
)iii( נ"ז ברמת פתיחה 36-לא יותר מ 

  
  :בהדגשת ספרות לתואר בוגר במדעי הרוח והחברה

)i(   מדעי בנ"ז  18לפחות ו ,ספרותבנ"ז  72לפחות
  1החברה

)ii(   נ"ז  18נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות  24לפחות
 2ספרותמתקדמות ב

)iii( נ"ז ברמת פתיחה 36-לא יותר מ 

  
   נ"ז 72 –ספרות: חובה ובחירה לימודי   .ב

   נ"ז מתקדמות 18ובהן לפחות 
  
)i(   נ"ז 9 לפחות –קורסי חובה    

"זנ רמה
  3  פ  3לשירהמבוא 

  6  ר  )10290הפואטיקה של הסיפורת (
  
)ii(  זנ 51 לפחות –קורסי בחירה"  

נ"ז בספרות  24נ"ז בספרות עברית ולפחות  24לפחות ובהן 
  4כללית

  
   5)נ"ז 24לפחות (ספרות עברית 

  6נ"ז מתקדמות 6הן לפחות וב
  6  פ )10112( 20- הסיפור העברי בראשית המאה ה

בסיפור הישראלי  בין בדיון לממשות: סוגים
  6  ר )10259(

  6  ר )10246התחלות ( :עמוס עוז וא"ב יהושע
הישראלית של שנות השמונים מגמות בסיפורת 

  6  ר )10477(
  6  ר )10487מיתוסים בתרבות הישראלית (

  6  ר )10647העברית בספרד המוסלמית (שירת החול 
  6  ר)10245אלתרמן הצעיר ושירתו (

בין  –בימים האחרים: תמורות בשירה העברית
  6  ר  )10429תש"ח לתש"ך (

  6  ר  )10446מדרש ואגדה (
  6  מ)10335הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (

  6  מ 7 )10962( הביאליקית הפואמה
התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי

  6  מ 8)10919(
ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים

  6  מ )10346(
מקורות,  –ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם"

  6  מס )10301מבנים, משמעויות (
  

  נ"ז) 24 לפחותספרות כללית (
ספרות כללית הקודמת קורסים בב נ"ז 6 לפחות ובהן

  ת.נ"ז מתקדמו 6 ולפחות *)-(מסומנים ב 20-הלמאה 
  

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
  6  פ  )10154(

  6  פ  )10107גיבור ברומן המודרני (-ואנטיגיבור 
  6  ר  *)10221( 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה

"זנ רמה
  6  ר  )10292מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (

  6  ר  *)10215החיזיון השקספירי (
  6  ר  *)10639ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (

זמננו -תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות
  6  ר  )10734(

  6  מ  *)10378ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (
אמנותי? מציאות או ארגון - העולם בסיפורת: חיקוי

  6  מ  *)10334(
  6  מ  )10916תחומי (-נרטיב: עיון רב

  
)iii( 6זנ" 12לפחות  –פי מסלולים -קורסי בחירה על  

יש לבחור מסלול אחד מארבעת המסלולים המוצעים 
  להלן:

   
  בכתיבה יוצרת  9ותא: סדנ1מסלול 

,  ) נ"ז 6 ות הבאות (איש לבחור סדנה אחת בלבד מבין הסדנ
  ). iiשבסעיף ב(פות מתוך קורסי הבחירה נ"ז נוס 6ולצבור 

  6  ר )10799סדנה לכתיבת סיפורת (
  6  ר  10)10798סדנה לכתיבת שירה (

  
  : תרגום ספרותי  2מסלול 

  6  מ )10561ם (לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגו
    11בתרגום:9ותאסדנ

  3  ר  עברית א - סדנת תרגום ספרותי: אנגלית
  3  ר  עברית ב - סדנת תרגום ספרותי: אנגלית
  3  ר  עברית א-סדנת תרגום ספרותי: ערבית
  3  ר  עברית ב -סדנת תרגום ספרותי: ערבית

  
  : עריכה לשונית ספרותית  3מסלול 

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה 
  3  ר  )10440הקלאסית (

הלשון העברית: החטיבה  פרקים בתולדות
 3  ר  או )10441( הביניימית

בתולדות הלשון העברית: החטיבה  פרקים
 3  ר  )10442המודרנית (

     9ותאסדנ
  3  ר  יסודות בעריכה לשונית ספרותית א
  3  ר  יסודות בעריכה לשונית ספרותית ב 

  
  12: עיוני4מסלול 

נ"ז  72-במסלול זה אפשר להשלים את לימודי הספרות ל
בלימוד קורסים נוספים מתוך קורסי הבחירה שבסעיף 

   ), וכן מבין הקורסים הבאים:iiב(
  6  ר  )10738תאטרון בחברה (

  6  מ  )10928( מודרניה בתאטרוןופמיניזם  מגדר
  
  נ"ז 36 :בחירה חופשית  .ג

או קורסים  באפשר לבחור מתוך היצע הקורסים שבסעיף 
  . שבסעיף א אחרים כלשהם בכפוף לדרישות התואר

 בוגר במדעי הרוח בהדגשת ספרות סטודנטים לתואר
-מרחיבקורס במסגרת הבחירה החופשית לכלול חייבים 

מדעי ב דעת-מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת
  .מדעיםאו בהחברה 

  
  דרישות סמינריוניות  . ד

ספרות עברית , אחת בספרותשתי עבודות סמינריוניות ב
  .ספרות כלליתב ואחת
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  דרישות כלליות לתואר  . ה
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 13דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
בתנאי הקבלה גם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  

מדעי הרוח ב או הרוחבוגר במדעי התכנית לתואר 
תכנית המחליפה את  ספרותבהדגשת  והחברה
 בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה לתואר

). סטודנטים  (תכנית מורחבת עם התמקדות בספרות 
ואילך, ילמדו לפי  2011א ודיהם מסמסטרחלו לימהש

תכנית ההדגשה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני 
סמסטר זה, יוכלו לבחור ללמוד לפי ההדגשה או 

. ההדגשה מצוינת בתואר ואילו  ההתמקדות
ההתמקדות אינה מצוינת בתואר, אלא רק במכתב 

 נלווה לתואר. 
  

___________________________  

השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעיבקורסים ש  1
  .החברה

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד ולשבץ בה את כל  2
הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים

  בה.
הקורס עדיין אינו נלמד. במקומו יש ללמוד את הקורס  3

תמורות בשירה העברית בין תש"ח –בימים האחרים 
  . )10429( לתש"ך

ידי-נ"ז בקורסי הבחירה תוכל להיעשות על 51-ההשלמה ל  4
 לימוד קורס נוסף בספרות עברית או בספרות כללית.

יצולי שואה, זרים ואחריםנסטודנטים שלמדו את הקורס  5
,2013לפני סמסטר ב )10551בקולנוע ובספרות הישראליים (

לא ךאהקורס יוכר להם כקורס בחירה בספרות עברית,
במסגרת נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות ייחשב

בספרות עברית, מאחר ששיוכו הראשון היה לתחום הקולנוע
   ולא לתחום הספרות.

18) יש לצבור לפחות iiiב(-) וiiבקורסי הבחירה בסעיפים ב(  6
  נ"ז מתקדמות.

)1900-1890שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (או   7
 , שאינו מוצע עוד.)10340(

קורס זה מקנה נ"ז בספרות עברית, אך אינו נחשב במסגרת  8
נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות בספרות עברית, מאחר
ששיוכו הראשון הוא לתחום התאטרון ולא לתחום הספרות.

נ"ז בסדנאות. תנאי קבלה 6-אר לא יותר מאפשר לצבור לתו  9
 נ"ז בספרות. 18לסדנאות: לפחות 

 הקורס עדיין אינו נלמד. 10
ללימוד הסדנאות בתרגום יש לבחור שפת תרגום (אנגלית או 11

ערבית). הקבלה לסדנות אלה מותנית בשליטה ברמה גבוהה
  בשפה שנבחרה.

במסלוליםהמסלול מתאים לסטודנטים שאינם חפצים 12
סיפורתסטודנטים שלמדו בעבר את הקורס . המעשיים

, שאינו מוצע עוד, יוכלו לכלולישראלית ועיבודיה לקולנוע
 נ"ז בספרות.72אותו במסגרת מסלול זה להשלמת

, ולא לתוארספרותבהדגשת  הרוח מדעיבנדרש רק לתואר  13
 .ספרותמדעי הרוח והחברה בהדגשתב
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במדעי הרוח או במדעי הרוח בוגר 
  1בהדגשת מוסיקה והחברה 

  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א.
 

  במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה:בוגר לתואר 
)i(   נ"ז  72לפחות  –, ובכללן הרוח מדעינ"ז ב 84לפחות

  מוסיקהב
)ii(   נ"ז  12לפחות  –, ובכללן נ"ז מתקדמות 24לפחות

   2הרוח מדעינ"ז נוספות ב 6ולפחות  מוסיקהב
  

 במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה:בוגר לתואר 
)i(    מדעינ"ז ב 18ולפחות  מוסיקהבנ"ז  72לפחות 

  3החברה
)ii(   נ"ז  12לפחות  –, ובכללן נ"ז מתקדמות 24לפחות

או הרוח  מדעינ"ז נוספות ב 6, ולפחות מוסיקהב
  .החברה מדעיב

  
  נ"ז 72מוסיקה: לימודי   ב.
  

  4נ"ז 6 –תשתית 
 נ"ז רמה 

  3  פ  )10148מוסיקה ממבט ראשון (
  3  פ  )10158שלב ב ( :מוסיקה ממבט ראשון

  
    נ"ז 30 –חובה 

  6  פ  )10113מבוא למוסיקה (
  3  פ )10167( פיתוח שמיעה

  3  פ 5פיתוח שמיעה ב
  6  ר  )10732תולדות המוסיקה המערבית א (
  6  ר  )10733תולדות המוסיקה המערבית ב (

  3  ר  )10677מבנים הרמוניים א (
  3  ר)10743מבנים הרמוניים ב (

  
  נ"ז 6לפחות  – מוסיקולוגיה-התמקדות באתנו

  6  ר)10785( מוסיקה פופולרית בישראל
המורשת המוסיקלית של קהילות ישראל 

)10261(6  
  6  ר

  6  ר 5)10740המוסיקה הערבית במזרח התיכון (
  

    נ"ז 18לפחות  –בחירה 
  

  3  פ)10164( התנסויות סימפוניות
  6  ר  )10411האופרה (

  6  ר  )10719תולדות הג'ז (
  6  ר)10251המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (

  6  ר )10626הסגנון הקלאסי (
מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת 

)10767( 
  6  ר

מוסיקה לפסנתר במאה :הפסנתר הרומנטי
  6  ר 5)10753( 19-ה
 

    נ"ז 12 –קורסים מתקדמים 
  

  6  מ  )10934מורד ורומנטיקן ( :בטהובן
  6  מ  5 20-המוסיקה במאה ה

  6  מ  5מוסיקה מוקדמת: מבוא לתורת הביצוע
  6  מ 5מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי

  
  דרישות סמינריוניות  . ג

  .מוסיקהב עבודות סמינריוניותשתי 

  נ"ז 36בחירה חופשית:   .ד
בבחירה החופשית אפשר לבחור גם קורסים מתוך קורסי 

  הבחירה במוסיקה.
 מדעי הרוח בהדגשת מוסיקהבוגר בסטודנטים לתואר 

מתוך רשימת  אחד דעת- מרחיבקורס ללמוד  חייבים
  .מדעיםאו במדעי החברה ב דעת-קורסים מרחיבי

  
  דרישות כלליות לתואר  . ה

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 ידע באנגלית הוכחת 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 7דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

על הסטודנטים הבוחרים בתכנית זו לפנות לייעוץ אל גב' ענת 1
 שרון.

שיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעיהשבקורסים 2
 .הרוח

במדעיהוא שיוך היחיד או הראשון שלהם השקורסים ב  3
 .החברה

סטודנטים שיוכיחו ידע מקביל יהיו פטורים מחובה זו,  4
הנדרשות במוסיקה מתוך קורסיוישלימו את נקודות הזכות 

  הבחירה.
  הקורס עדיין אינו נלמד. 5
  וב ועדכון והוראתו הופסקה. קורס זה עובר שכת 6
, ולא לתוארבהדגשת מוסיקה הרוח מדעיבנדרש רק לתואר  7

  . מדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקהב
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במדעי הרוח או במדעי הרוח בוגר 
  והחברה בהדגשת קולנוע

  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 
  

  לתואר במדעי הרוח בהדגשת קולנוע:
)i(   נ"ז  72, ובכללן לפחות מדעי הרוחנ"ז ב 84לפחות

  קולנועב
)ii(   נ"ז  18, ובכללן לפחות נ"ז מתקדמות 24לפחות

  קולנועב
  

  בהדגשת קולנוע: והחברה לתואר במדעי הרוח
)i (   1מדעי החברהבנ"ז  18, ולפחות קולנוענ"ז ב 72לפחות  
)ii(   נ"ז  18, ובכללן לפחות נ"ז מתקדמות 24לפחות

  קולנועב

  
    נ"ז 72: קולנועלימודי   ב.

 
    נ"ז 30 –חובה 

"זנ רמה
  6  ר )10640( : מבוא לאמנות הקולנועלהבין סרטים

  6  ר  2)10421( ישראלי לקולנוע מבוא
  6  ר  3)10648( 1939-1895 :תולדות הקולנוע א

  6  ר 4)10683( 1940-1980תולדות הקולנוע ב: 
      6  ר 5)10792מבוא לתאוריות קולנועיות (

נ"ז  18, ובהן לפחות נ"ז 42לפחות  – בחירה
      מתקדמות

  "זנ 24עד  –קורסים רגילים 
  

  הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה
  6  ר  )10655( 20-ה

  6  ר  )10693מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (
  הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה

  6  ר  )10747ומגדר (
  6  ר  Auteur) (10752(6בין במאי למחבר (

  
  7נ"ז 6עד  –סדנות 

  
  2  ר )10805( סדנת צילום קולנועי בסיסי

  2  ר )10804סדנה לעריכה קולנועית למתחילים (
  2  ר )10806תסריטאות למתחילים (סדנת 

  2  ר  )10803סדנת בימוי (
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט

  2  ר  )10621(
  

  נ"ז 18לפחות  –קורסים מתקדמים 
  

  6  מ  )10534מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (
  6  מ  8)10551( הישראלי בקולנוע שואההניצולי 

  6  מ  )10578הקולנוע הפלסטיני (
  6  מ  )10911'אנרים של המותחן בקולנוע (ז

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני
  6  מ  )10927(

      6  מ  )10939הקולנוע הישראלי במפנה האלף (

לפחות  :אחרים קורסי בחירה מתחומים  ג.
  נ"ז 24

  אפשר לבחור קורסים מתחום אחד או מתחומים שונים.
  

    קורסים בתקשורת
"זנ רמה

  6  ר  )10408מבוא לתקשורת המונים (
  4  ר  9)10758שיח התקשורת (

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם 
  6  ר  10)10698( של ילדים ובני נוער

  3  ר  )10612תקשורת המונים בישראל (
  6  ר  )10439תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (

  6  ר  )10716תקשורת ודעת קהל (
  4  ר )10712קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (

  6  מ  )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (
  6  מ  )10532תקשורת כתרבות (

  
  11קורסים בבלשנות ובלשון

    
  6  ר  )10730מבוא לבלשנות תאורטית (

  6  ר )10641לשון, חברה ותרבות (
  6  מ )10561לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (

  
  קורסים בתרבות ובאמנות

  
מבוא לדרמה ולתאטרון החוויה התאטרונית: 

  6  פ  )10154(
  6  פ  )10489( תולדות האמנות: מבוא כללי

  6  ר )10738תאטרון בחברה (
  6  ר  )10487מיתוסים בתרבות הישראלית (

זמננו -תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות
  6  ר  )10734(

  6  ר  )10496מבוא לאסתטיקה (
  6  מ  )10916תחומי (-נרטיב: עיון רב

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי 
  6  מ  )10919(

 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
  6  מ  )10594(

  
  

  דרישות סמינריוניות  . ד
מדעי ואחת ב קולנועאחת ב .עבודות סמינריוניות שתי

  .מדעי החברהאו בהרוח 
  
  

  נ"ז 12 :בחירה חופשיתקורסים ל  .ה
קורסים  קורסים כלשהם, כולל זובמסגרת אפשר לכלול 

  . ג לעיל-נוספים מסעיפים ב ו
 קולנועבוגר במדעי הרוח בהדגשת סטודנטים לתואר 

מתוך רשימת  אחד דעת- מרחיבחייבים ללמוד קורס 
    .מדעיםאו במדעי החברה ב דעת-קורסים מרחיבי

  
  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 12דעת-מרחיב קורס  
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לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
גם כאשר הם  הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

במדעיהוא שיוך היחיד או הראשון שלהם השקורסים ב  1
  .החברה

,)10421(סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע או הקורס   2
  שאינו מוצע עוד.

תולדות הקולנוע מראשיתו ועד הופעת הסרטהקורס או   3
 , שאינו מוצע עוד.)10648המדבר (

-תולדות הקולנוע: מהוליווד הקלאסית לנאוהקורס או   4
 , שאינו מוצע עוד.)10683ראליזם האיטלקי (

במקום 2015הוא חובה בתכנית החל מסמסטר בזה  קורס  5
זמננו בנות אסכולותתורת הספרות והתרבות: הקורס 

תורת הספרות והתרבות:את הקורס  ומי שלמד. )10734(
מלימוד יםפטור, 2015לפני סמסטר ב  זמננו בנות אסכולות
. סטודנטים אלה שיבחרו בכל זאת ללמוד גם אתקורס זה
תורת הספרות, הקורס קולנועיות לתאוריות מבואהקורס 

חשב להם במסגרת קורסי הבחירה בתרבותיי והתרבות
   אמנות.בו

 הקורס עדיין אינו נלמד. 6
אין חובה לבחור בסדנאות. אפשר לצבור בסדנאות לא יותר  7

  נ"ז לתואר. 6-מ
ובספרות בקולנוע ואחרים זרים, שואה ניצוליאו הקורס   8

 , שאינו מוצע עוד.)10551( הישראליים
, שאינו מוצע עוד, או)10668( לשון ותקשורתאו הקורס   9

במתכונתו הקודמת (לפני סמסטר שיח התקשורתהקורס 
 .נ"ז 3), שהקנתה 2014ב

המסך :לגדול עם הטלוויזיההקורס נקרא בגרסתו הקודמת 10
 .הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער

,)10143מבוא לבלשנות (בעבר את הקורס  ומי שלמד 11
 .כקורס בחירה בתחום זה הםהקורס ייחשב ל

, ולא לתוארקולנועבהדגשת  הרוח מדעיבנדרש רק לתואר  12
 .קולנועמדעי הרוח והחברה בהדגשתב
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  חוגי- חוג באמנויות לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  54 לפחות ■
  

    נ"ז 54  לימודי אמנויות:

  
  נ"ז 18 –חובה 

  
  תחומית בתרבות ובאמנויות-חטיבה רב

נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים  6נ"ז, מהן לפחות  18
  הבאים:

נ"ז רמה  
  6  ר  )10496מבוא לאסתטיקה (

  6  ר  1)10639ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (
תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו

)10734(1  
  6  ר

  6  ר )10659סוציולוגיה של התרבות (
  6  מ  2)10916תחומי (-נרטיב: עיון רב

 תות ותרבותיואסתטי סוגיותאמנויות: המדיום ב
  6  מ  )10931(
  

  נ"ז בשתי חטיבות 36 –בחירה 
)i נ"ז בקורסי מבוא בשתיים מתוך חמש  12) יש לצבור

  .נ"ז בכל חטיבה 6 –החטיבות שלהלן 
)ii) באחת משתי החטיבות שנבחרו בסעיף (i 18) יש לצבור 

  נ"ז מתקדמות. 6נ"ז נוספות, מתוכן לפחות 
)iii נ"ז נוספות מבין הקורסים מן החטיבה  6) יש לצבור

  שנבחרה. השנייה

  
  חטיבה בספרות

  נ"ז 6לפחות  – מבוא קורסי
נ"ז רמה  

  6  פ  )10112( 20- ההסיפור העברי בראשית המאה
  6  פ)10107גיבור ברומן המודרני (-גיבור ואנטי

  נוספים קורסים
  6  ר )10221( 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה

  6  ר )10290( הפואטיקה של הסיפורת
  6  ר)10292מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (
  6  ר  1)10639ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (

זמננו -תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות
  6  ר  1)10734(

בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי
  6  ר )10259(

  6  ר  )10246התחלות ( :עוז וא"ב יהושע עמוס
מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים

  6  ר )10477(
בין  –העברית  תמורות בשירה :בימים האחרים

  6  ר )10429תש"ח לתש"ך (
  6  ר )10647שירת החול העברית בספרד המוסלמית (

ספרות לקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה ה
)10335( 

  6  מ

  6  מ  )10378ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (
מציאות או ארגון אמנותי? - העולם בסיפורת: חיקוי

  6  מ  )10334(
  

  חטיבה בקולנוע
  מבוא  קורס

נ"ז רמה  
  6  ר )10640מבוא לאמנות הקולנוע ( :להבין סרטים

  נוספים קורסים
  6  ר  3)10421( מבוא לקולנוע ישראלי

  6  ר )10648( 1939-1895: א תולדות הקולנוע
  6  ר )10683( 1980-1940: ב ות הקולנועתולד

  לדמיין ולביים את המאה  :הקולנוע כהיסטוריה
  6  ר )10655( 20-ה

  6  ר )10693מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (
   אידאולוגיה ,היסטוריה: הרומנטית הקומדיה
  6  ר )10747( ומגדר

  6  מ )10578קולנוע הפלסטיני (ה
  6  מ  )10534מזרח ומערב בקולנוע הישראלי  (

  6  מ 4 )10551( הישראליבקולנוע  שואההניצולי
   זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני

  6  מ)10927(
  6  מ )10911ז'אנרים של המותחן בקולנוע (

  6  מ )10939( הקולנוע הישראלי במפנה האלף
  

  חטיבה בתולדות האמנות
  מבוא קורס

  6  פ )10489האמנות: מבוא כללי ( תולדות

  קורסים נוספים
  6  פ  )10124אמנות בעידן הטכנולוגי (

  6  ר   )10232הרנסנס באיטליה (אמנות
ממקבץ חפצים לחפצים ברשות  :"טבע דומם"

  6  ר )10675עצמם (
  6  ר )10783( האסלאם בארצות אמנותל מבוא

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית 
  6  מ )10594(
  

  חטיבה במוסיקה
  מבוא קורס

  6  פ 5)10113מבוא למוסיקה (

  נוספים קורסים
  3  פ )10164( התנסויות סימפוניות

  3  פ )10167( שמיעה פיתוח
  6  ר )10732תולדות המוסיקה המערבית א (
  6  ר )10733תולדות המוסיקה המערבית ב (

  6  ר )10411האופרה (
  3  ר )10677( מבנים הרמוניים א
  3  ר )10743( מבנים הרמוניים ב

  6  ר  )10251המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (
  6  ר )10626הסגנון הקלאסי (

  6  ר )10767מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (
  6  ר )10719( תולדות הג'ז

  6  מ  )10934מורד ורומנטיקן ( :בטהובן
  

  חטיבה בתאטרון
  מבוא קורס

ולתאטרון החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה
  6  פ )10154(

  נוספים קורסים
  6  ר )10215החיזיון השקספירי (

  6  ר )10738תאטרון בחברה (
שינוי  ותהליכיהתאטרון הישראלי: קונפליקטים

  6  מ )10919(
  6  מ )10928מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (

  



  לתואר ראשון ים. תכניות לימוד1
  לספרות, ללשון ולאמנויותהמחלקה 

 

 35

  דרישות סמינריוניות
באחד מבין הקורסים עבודה סמינריונית אחת 

  המתקדמים בתכנית.
  

המועצה להשכלה גבוהה נתנה אישור פרסום 
 מותנית לתואר והרשמה לתכנית הלימודים. הסמכה

  באישורה.
  
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  

הערות לשילוב החוג באמנויות עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובפילוסופיה

הקורס  . ) 10496 מבוא לאסתטיקה ( חובה ללמוד את הקורס
תחומית בתרבות -רת החטיבה הרבבמסגחשב יי

במסגרת המבואות  או חוג באמנויותב ובאמנויות
 , אך לא בשניהם.חוג בפילוסופיהב התחומיים

 
  דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובקולנוע

אין לבחור בחטיבה  חוג באמנויותבמסגרת הבחירה ב
  יש לבחור שתי חטיבות בנושאים אחרים. –בקולנוע 

 
  לשילוב שני חוגיםהערה כללית 

אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו
חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 

ה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד בחיר
  .מהחוגים ולא בשניהם

___________________________  

תחומית- הרבאפשר ללמוד את הקורס במסגרת החטיבה 1
 בספרות.ובאמנויות או במסגרת החטיבה בתרבות

שימו לב שלקורס זה יש תנאי קבלה הכוללים את הקורס 2
בחירהקורס , שהוא )10290פואטיקה של הסיפורת (

   בחטיבה בספרות.
, שאינו מוצעסיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנועאו הקורס  3

  עוד.
ובספרות בקולנוע ואחרים זרים, שואה ניצוליאו הקורס  4

 , שאינו מוצע עוד.הישראליים
סטודנטים שאין להם ידע קודם בקריאת תווים ובמושגים 5

בסיסיים בתאוריה המוסיקלית, נדרשים ללמוד תחילה את
מוסיקהו )נ"ז 3, 10148מוסיקה ממבט ראשון (הקורסים 

 .)נ"ז10158,3ממבט ראשון שלב ב (
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  חוגי- חוג בספרות לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחות 1נ"ז 57 לפחות ■
  

  1נ"ז 57לפחות  – ספרותלימודי 
  

  1"זנ 15 - חובה 

  
נ"ז רמה  

  6  ר 2תולדות הספרות העברית
     או

  6  ר 3תחנות יסוד של ספרות המערב
  3  פ  4מבוא לשירה

  6  ר  )10290( הפואטיקה של הסיפורת
  

  נ"ז 42 –בחירה 
נ"ז בספרות עברית ברמת פתיחה או  12יש לצבור לפחות 

נ"ז בספרות כללית ברמת פתיחה  12ברמה רגילה, לפחות 
  נ"ז מתקדמות בסה"כ. 12או ברמה רגילה, ולפחות 

  
  ספרות עברית קורסים ב

  6  פ 5)10112( 20- הסיפור העברי בראשית המאה ה
בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי

  6  ר )10259(
  6  ר )10487מיתוסים בתרבות הישראלית (

  6  ר)10246התחלות ( :עמוס עוז וא"ב יהושע
מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים

  6  ר )10477(
  6  ר  )10446מדרש ואגדה (

בין  –בימים האחרים: תמורות בשירה העברית
  6  ר  5)10429תש"ח לתש"ך (

  6  ר)10245אלתרמן הצעיר ושירתו (
  6  ר )10647שירת החול העברית בספרד המוסלמית (

  6  מ 6)10962(הביאליקית  הפואמה
  6  מ)10335הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי
  6  מ )10919(

מקורות,  –ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם"
  6  מס )10301מבנים, משמעויות (

  
  קורסים בספרות כללית 

  6  פ  5)10107גיבור ברומן המודרני (-גיבור ואנטי
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון

  6  פ  )10154(
  6  ר  )10221( 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה

  6  ר  )10215החיזיון השקספירי (
  6  ר  )10292מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (
  6  ר  )10639ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (

זמננו -תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות
  6  ר  )10734(

  6  מ  )10378ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (
מציאות או ארגון אמנותי? - העולם בסיפורת: חיקוי

  6  מ  )10334(
  6  מ  )10916תחומי (-נרטיב: עיון רב

  6  מ )10928מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (
  

  סמינריוניות דרישות
   .ספרותעבודה סמינריונית אחת ב

  
תואר תכנית זו מחליפה את התכנית הקודמת ל שימו לב!

שאינה  ,בוגר עם התמקדות בספרות (תכנית מצומצמת)
לימודיהם בתכנית את סטודנטים שהחלו מוצעת עוד. 

יוכלו לבחור באחת  2014אההתמקדות לפני סמסטר 
  הדרכים הבאות: משלוש

פי התכנית החדשה של החוג בספרות -א. לעבור ללמוד על
על כל דרישותיה, לצד חוג נוסף שייבחר. החוג בספרות 

  יצוין בתעודת הבוגר לצד החוג הנוסף שייבחר. 
מדעי הרוח או בלתואר פי התכנית -לעבור ללמוד על  ב.

. ההדגשה והחברה בהדגשת ספרותבמדעי הרוח 
  מצויינת בתעודת הבוגר.

לעמוד  ,להמשיך ללמוד לפי תכנית ההתמקדות. ג
ולקבל   ) בכפוף לשינויים שחלו ויחולו בה ה (יבדרישות

עם  מדעי הרוח והחברהאו במדעי הרוח תואר בוגר ב
ללא ציון ההתמקדות  מכתב נלווה על ההתמקדות (

  . ) בתעודת הבוגר
  

מנת לבחון עמם את - לפנות ליועצים התחומיים על מומלץ
  המשמעויות של המעבר בין המסלולים השונים.

  
  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר

דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל
  :כלליות לתואר ראשון

  לתוארצבירת נקודות זכות   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

נ"ז) יש 3( מבוא לשירהעד שיושלם פיתוח קורס החובה  1
   בתכנית כולה.ובקורסי החובה נ"ז נוספות 3לצבור

הקורס עדיין אינו נלמד. עד סיום פיתוחו יש ללמוד במקומו 2
20-הסיפור העברי בראשית המאה האת קורס הבחירה 

)10112(.  
הקורס עדיין אינו נלמד. עד סיום פיתוחו יש ללמוד במקומו  3

גיבור ברומן המודרני- גיבור ואנטיאת קורס הבחירה 
)10107(.  

הקורס עדיין אינו נלמד. עד סיום פיתוחו יש ללמוד במקומו 4
בימים האחרים: תמורות בשירהאת קורס הבחירה 

   .)10429תש"ח לתש"ך (בין  –העברית
סטודנטים שלומדים קורס זה כקורס חובה, לא יוכלו לבחור 5

 בו במסגרת קורסי הבחירה. 
)1900-1890שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (או 6

  , שאינו מוצע עוד.)10340(

 משךה
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הערות לשילוב החוג בספרות עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר בספרות ובקולנוע

זמננו -תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנותהקורס 
, 2015לפני סמסטר ב חוג בקולנועחובה ב היה  )  10734  (

 קולנועיות לתאוריות מבואולאחר מכן הוחלף בקורס 
תורת הספרות והתרבות: למי שלמדו את הקורס , )10792(

, ולא ילמדו גם 2015לפני סמסטר ב זמננו-אסכולות בנות
תורת  הקורס ,קולנועיות לתאוריות מבואאת הקורס 

 במסגרת ייחשב זמננו- הספרות והתרבות: אסכולות בנות
 .חוג בספרותולא ייחשב במסגרת ה בקולנוע חוגב החובה

הספרות והתרבות: אסכולות תורת למי שלמדו את הקורס 
, וילמדו גם את הקורס 2015לפני סמסטר ב זמננו-בנות
תורת הספרות והתרבות:  הקורס ,קולנועיות לתאוריות מבוא

ייחשב במסגרת הבחירה באחד משני  זמננו- אסכולות בנות
  החוגים.

  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
 אם קורס הואחוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג בקולנוע לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 לפחות ובהןנ"ז  54 לפחות ■
  

    נ"ז 54 קולנוע:לימודי 
  נ"ז 30 –חובה 

נ"ז רמה
  6  ר  )10640( סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע להבין

  6  ר  1)10421מבוא לקולנוע ישראלי (
  6  ר  2)10648( 1939-1895 תולדות הקולנוע א:
  6  ר  3)10683( 1980-1940תולדות הקולנוע ב: 

  6  ר  4)10792מבוא לתאוריות קולנועיות (
  

  נ"ז 24 – בחירה
נ"ז  6מתקדמות, מהן לפחות נ"ז  12בבחירה יש לכלול 

בקורסים בתאוריה ובהיסטוריה של הקולנוע (מסומנים 
    בכוכבית). 

  הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה
  6  ר  )10655( 20-ה

  הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה  הקומדיה
  6  ר  )10747( ומגדר

  6  ר  Auteur) (10752(5בין במאי למחבר (
  6  ר  )10693הישראלי (מיתוס ואתוס בקולנוע 

  6  מ  *)10911'אנרים של המותחן בקולנוע (ז
בקולנוע האמריקני זיכרון, טראומה ופנטזיה 

  6  מ  *)10927(
  6  מ  )10939הקולנוע הישראלי במפנה האלף (
  6  מ  )10534מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (

  6  מ  )10578הקולנוע הפלסטיני (
  6  מ6)10551( הישראליבקולנוע  שואההניצולי 

    
  סמינריוניותדרישות 

  .קולנועעבודה סמינריונית אחת ב
  

המועצה להשכלה גבוהה נתנה אישור פרסום 
הסמכה לתואר מותנית  .והרשמה לתכנית הלימודים

  באישורה.
  
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
ות לימודים דרישרישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 

ברשימות החובה או הבחירה כוללים קורסים שאינם 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  

הערות לשילוב החוג בקולנוע עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר בקולנוע ובתקשורת

הוא   ) 10640 ( : מבוא לאמנות הקולנועלהבין סרטים הקורס
בתכנית זו  .חוג בתקשורתובחירה ב חוג בקולנועחובה ב
, ולימודו יפטור חוג בקולנועהבמסגרת הקורס ייחשב 

. לפיכך נדרשות במסגרת חוג בתקשורתב מקורס בחירה
נ"ז (כולן מתקדמות)  12 תקשורתלימודי הבחירה ב

 51 תקשורתלימודי נ"ז, ובסה"כ יש לצבור ב 18במקום 
  נ"ז. 57 נ"ז במקום

  
  דרישות ייחודיות לתואר בספרות ובקולנוע

זמננו -ת בנותתורת הספרות והתרבות: אסכולוהקורס 
, 2015לפני סמסטר ב חוג בקולנועחובה ב היה  )  10734  (

 קולנועיות לתאוריות מבואולאחר מכן הוחלף בקורס 
תורת הספרות והתרבות: למי שלמדו את הקורס , )10792(

, ולא ילמדו גם 2015לפני סמסטר ב זמננו-אסכולות בנות
תורת  הקורס ,קולנועיות לתאוריות מבואאת הקורס 

 במסגרת ייחשב זמננו- הספרות והתרבות: אסכולות בנות
 .חוג בספרותולא ייחשב במסגרת ה בקולנוע חוגב החובה

תורת הספרות והתרבות: אסכולות למי שלמדו את הקורס 
, וילמדו גם את הקורס 2015לפני סמסטר ב זמננו-בנות
תורת הספרות והתרבות:  הקורס ,קולנועיות לתאוריות מבוא

ייחשב במסגרת הבחירה באחד משני  זמננו- ת בנותאסכולו
  החוגים.

  

  דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובקולנוע
אין לבחור בחטיבה  חוג באמנויותבמסגרת הבחירה ב

  יש לבחור שתי חטיבות בנושאים אחרים. –בקולנוע 
 

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
הוא אם קורס חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם

___________________________  

,)10421סיפורת ישראלית ועיבודיה לקונלוע (או הקורס  1
  שאינו מוצע עוד.

תולדות הקולנוע מראשיתו ועד הופעת הסרטהקורס או 2
   , שאינו מוצע עוד.)10648המדבר (

- תולדות הקולנוע: מהוליווד הקלאסית לנאוהקורס או 3
   מוצע עוד. , שאינו)10683ראליזם האיטלקי (

במקום 2015הוא חובה בתכנית החל מסמסטר בקורס זה 4
: אסכולות בנות זמננותורת הספרות והתרבותהקורס

:תורת הספרות והתרבותאת הקורס  ומי שלמד. )10734(
יםפטור, 2015לפני סמסטר ב )10734( אסכולות בנות זמננו

ו בכל זאת ללמודיבחראלה ש . סטודנטיםמלימוד קורס זה
תורת, הקורס מבוא לתאוריות קולנועיותגם את הקורס 

ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה הספרות והתרבות
  בתכנית.

  .נלמד אינוהקורס עדיין  5
ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרותאו הקורס  6

    , שאינו מוצע עוד.)10551( הישראליים
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  בניהול בוגר 
   נ"ז מתקדמות 24 ובהןנ"ז  108 לפחות א.

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:
  

      נ"ז 20 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
נ"ז רמה  

  –  פ  1)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

  3  פ  2)10142(
  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר  )10285וסגנונותיו (

  
  נ"ז 82 –חובה ובחירה ניהול: לימודי   .ג
  

    3נ"ז 36 –חובה 
  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (
  6  ר  או 4)10455התנהגות צרכנים (

  6  ר  4)10279ניהול משאבי אנוש (
  6  ר  )10281ניהול השיווק (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230(  

  6  ר

  6  ר3)10777( וחדשנות הטכנולוגי ניהול
  6  ר  )10280יסודות החשבונאות (

  
  5,3זנ" 46 –בחירה 

  .נ"ז מתקדמות 24בבחירה יש לכלול לפחות 
  6  פ )10800דיני חוזים (

  6  ר  או 4)10455התנהגות צרכנים (
  6  ר 4)10279ניהול משאבי אנוש (

  6  ר  )10404מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (
  6  ר  )10426כלכלה ניהולית (

  6  ר  )10437יסודות המינהל הציבורי (
  6  ר   3)10645תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (

  3  ר  6,5)10793כלכלה א ( מקרו
  3  ר  7,5)10794כלכלה ב ( מקרו

  4  ר  (10687) 1 ניהול התפעול
  3  ר  8)10713יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (

  6  מ  )10908ניהול אסטרטגי (
  6  מ  )10517לאומי (-ניהול בין

  6  מ  9)10588יחסי עבודה (
  6  מ  )10350( מתודולוגיה של סקרים

  6  מ  )10523מוסר ועסקים (
  6  מ  9)10354דיני עבודה (

  6  מ  9)10389ניתוח דוחות פיננסיים (
  6  מ  )10522שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (

  6  מ  )10344ניהול הפרסום (
  6  מ  9)10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (

  6  מ  )10596אסטרטגיות (-מערכות מידע תחרותיות
יישום למשאבי אנוש  :תכנון מערכות דינמיות בזמן

  6  מ  )10516(
  4  מ  )10526דינמיקה של משא ומתן (

  6  מ  9)10558ביטחון סוציאלי (
  4  מ  )10900דיני תאגידים (

תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית
  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (

  6  מ )10960(תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
  3  מ  10ניהול מחקר ופיתוח

  3  מ 10ניהול והערכת טכנולוגיה

  דרישות סמינריוניות  . ד
  .ניהולשתי עבודות סמינריוניות ב

  
  נ"ז 6חופשית: בחירה   . ה

וללמוד  108-יש להשלים את מכסת נקודות הזכות ל
אחד מתוך רשימת קורסים  דעת-מרחיבקורס לפחות 
  .מדעיםאו במדעי הרוח בדעת - מרחיבי

  
  דרישות כלליות לתואר  . ו

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-קורס מרחיב  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו  1
יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (

עמדו בבחינתעוד, או ש מוצעיםשאינם , )20126( םלמדעי
 פטור.

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים  2
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי הקורס לקורס זה את
  שאינה מקנה נקודות זכות. ,)95001מדעי החברה (

הוא חובה, )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס 3
ואילך, 2015לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א

 ) 10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (במקום הקורס 
. סטודנטים שהחלו את לימודיהםשעבר לקורסי הבחירה

נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים, 2015לפני סמסטר א
הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את

ייחשב )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס ניהם, ש
תכנון, ניתוח ועיצובהקורס במסגרת לימודי החובה בניהול, ו

ייחשב במסגרת לימודי הבחירה )10645מערכות מידע (
 בניהול.

למי שיבחר ללמוד את שני הקורסים, קורס אחד ייחשב 4
הבחירהבמסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי 

בניהול.
, שאינו מוצע)10457מקרוכלכלה א (מי שלמדו את הקורס  5

כלכלה ב מקרונ"ז, וילמדו את הקורס  2עוד, המקנה 
נ"ז, נדרשים להשלים נ"ז אחת נוספת 3המקנה  )10794(

  בלימודי הבחירה בניהול.
  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 2, 10457מקרוכלכלה א (או הקורס 6
  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 4, 10458( במקרוכלכלה או הקורס 7
  .)20297מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים (או הקורס 8
שאינם חלק מקורסי החובה לתוארלקורס זה יש תנאי קבלה   9

  דון, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.הנ
  הקורס עדיין אינו נלמד.10
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  בניהול עם לימודי חטיבהבוגר 
   1נ"ז מתקדמות 24 ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:
  

  נ"ז 20 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
נ"ז רמה  

  –  פ  2)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

  3  פ  4,3)10142(
  3  פ)10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285ונותיו (וסגנ

  
  נ"ז 64 –חובה ובחירה ניהול: לימודי   .ג
  

      5נ"ז 36 –חובה 
  6  ר)10430התנהגות ארגונית (
  6  ר  או 6)10455התנהגות צרכנים (

  6  ר  6)10279ניהול משאבי אנוש (
  6  ר )10281ניהול השיווק (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230(  

  6  ר

  6  ר5)10777( וחדשנות הטכנולוגי ניהול
  6  ר )10280יסודות החשבונאות (

  
  7,5זנ" 28 –בחירה 

  7.נ"ז מתקדמות 18בבחירה יש לכלול לפחות 
  6  פ )10800דיני חוזים (

  6  ר  או 6)10455התנהגות צרכנים (
  6  ר 6)10279ניהול משאבי אנוש (

  6  ר )10426כלכלה ניהולית (
  4  ר  (10687) 1 ניהול התפעול

  6  ר  )10404מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (
  6  ר5)10645תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (

  3  ר  8)10713יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (
  6  מ  )10908ניהול אסטרטגי (

  6  מ  )10588יחסי עבודה (
  6  מ  )10350( מתודולוגיה של סקרים

  6  מ  )10523מוסר ועסקים (
  6  מ  )10354דיני עבודה (

  6  מ  )10389ניתוח דוחות פיננסיים (
  6  מ  )10522שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (

  6  מ  )10344ניהול הפרסום (
  6  מ  )10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (

  6  מ  )10596אסטרטגיות (-מערכות מידע תחרותיות
יישום למשאבי אנוש  :תכנון מערכות דינמיות בזמן

  6  מ  )10516(
  4  מ  )10900דיני תאגידים (

  6  מ  )10517לאומי (-ניהול בין
  6  מ  )10558ביטחון סוציאלי (

  6  מ )10960(תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
  4  מ  )10526דינמיקה של משא ומתן (

תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית
    3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (

  
  

  דרישות סמינריוניות  . ד
או  ניהולואחת ב ניהולשתי עבודות סמינריוניות. אחת ב

ישנם קורסים בקורס מתקדם בחטיבה (בחטיבות שבהן 
  .מתקדמים)

  

  4נ"ז 24לפחות  –לימודי חטיבה: חובה   . ה
נושא החטיבה יצוין ( תויש לבחור אחת מן החטיבות הבא

  :)בתעודת הבוגר
  

 לוגיסטיקה היסטוריה
  משפט עסקי  מדעי היהדות
  לאומיים- יחסים בין  המקרא ועולמו

  מדע המדינה  לוסופיהפי
  סוציולוגיה אמנויות
 תקשורת מוסיקה
  חינוך ספרות
  פסיכולוגיה קולנוע

  מתמטיקה  חשבונאות
  מדיניות ציבורית  יחסי עבודה

 מערכות ויישומים –דעי המחשב מ כלכלה
  

נ"ז מתקדמות,  6ות יש ללמוד לפחות בחלק מהחטיב
נ"ז המתקדמות מלימודי  24-יש להשלים ל באחרות

  . ניהולהבחירה ב
  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
לימודים דרישות בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 משךה
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חוגי עם -אר חדוהערה לשילוב חטיבה בת

  לימודי חטיבה
נ"ז.  30-ל 24בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 

בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, 
המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית 

 חוגי  בו היא משולבת.- לתואר החד

חוגי וגם בחטיבה, -החדאם קורס הוא חובה בתואר 
חוגי. אם קורס הוא -ייחשב הקורס במסגרת התואר החד

חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת 
בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת 
- האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר החד

חוגי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת 
  א בשתיהן.מהמסגרות, אך ל

נ"ז מתקדמות.  6יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 
נ"ז מתקדמות  24-בחטיבות האחרות, ההשלמה ל

  חוגי.- הדרושות לתואר תהיה במסגרת לימודי התואר החד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

___________________________  

נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש 24במסגרת 1

נקודות הזכות 6נ"ז מתקדמות בניהול.  18לפחות לצבור

המתקדמות הנוספות יכולות להיות בניהול או מקורסי

הבוחרים בחטיבה במתמטיקה. הבחירה המתקדמים בחטיבה

נ"ז מתקדמות בניהול בלבד, ויכתבו שתי עבודות 24 יצברו

  סמינריוניות בניהול.
יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו  2

יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (
עמדו בבחינתעים עוד, או שמוצ שאינם, )20126( םלמדעי
 פטור.

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים 3
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידילקורס זה את הקורס 

   , שאינו מקנה נקודות זכות.)95001מדעי החברה (
הבוחרים בחטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד הקורס 4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לתלמידי כלכלה וניהול
 .נ"ז 27. לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות )10142(

הוא חובה, )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס 5
ואילך, 2015לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א

 ) 10645 כנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (תבמקום הקורס 
. סטודנטים שהחלו את לימודיהםשעבר לקורסי הבחירה

נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים, 2015לפני סמסטר א
הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את

ייחשב )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס שניהם,
תכנון, ניתוח ועיצובהקורס בניהול, ובמסגרת לימודי החובה 

ייחשב במסגרת לימודי הבחירה )10645מערכות מידע (
 בניהול.

התנהגות צרכניםלסטודנטים שילמדו את שני הקורסים,  6
קורס אחד ייחשב, )10279ניהול משאבי אנוש (ו) 10455(

במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה

בניהול, להוציא סטודנטים המצרפים חטיבה ביחסי עבודה.

התנהגותאלה חייבים ללמוד את שני הקורסים: הקורס 
ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בניהול, )10455צרכנים (

ת לימודיגרסייכלל במ )10279ניהול משאבי אנוש (והקורס

 החובה בחטיבה ביחסי עבודה.
נדרשים לצבור רק חטיבה ביחסי עבודהטודנטים הלומדים ס 7

אינםו נ"ז, 28ודי הבחירה בניהול במקום נ"ז במסגרת לימ 22
נ"ז מתקדמות. הקורסים 18חייבים לכלול בהן לפחות 

יכולים להיות קורסי פתיחה, קורסים רגילים או קורסים
   מתקדמים, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה.

נדרשים לצבור רק חטיבה בחשבונאותסטודנטים הלומדים 
נ"ז, מהן 28נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום  22

   קדמות.נ"ז מת 18לפחות
נדרשים לצבור חטיבה במשפט עסקיסטודנטים הלומדים 

נ"ז, 28נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום  22רק
בתכנית כולה נדרש לצבור מתקדמות.נ"ז  12ומהן לפחות 

  נ"ז מתקדמות. 24לפחות
במדעי חטיבהעם  ניהולסטודנטים הלומדים לתואר ב

,תכנוןבלימוד הקורס  חייבים ויישומים מערכות – המחשב
במסגרת לימודי )10645( מידע מערכות ועיצוב ניתוח

   הבחירה בניהול.
6, 20297מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים (או הקורס  8

  .)רמה רגילה ,נ"ז
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  הבוגר בכלכל
   נ"ז מתקדמות 24 ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:
  

      נ"ז 13 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
נ"ז רמה  

  –  פ  1)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
לתלמידי כלכלה וניהול  חשבון דיפרנציאלי

  3  פ  2)10142(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

  3  פ  )30111(
לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב  מבוא

  3  ר  )30112(
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה:

פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה 
  4  ר   )10444לינארית (

  
   –ובחירה  : חובהכלכלהלימודי   .ג

  3נ"ז 95 לפחות  
  

      3נ"ז 34 – חובה
  3  פ)10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

  3  ר 4,3)10793כלכלה א ( מקרו
  3  ר 5,3)10794כלכלה ב ( מקרו

  6  ר  )10284מושגי יסוד באקונומטריקה (
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים

)10230( 
  6  ר

  3  ר )10627תורת המחירים א (
  3  ר  )10628תורת המחירים ב (
  3  ר  )10629תורת המחירים ג (

  
    3נ"ז 61 לפחות – בחירה

 12נ"ז מתקדמות ובהן לפחות  24בבחירה יש לכלול 
  מקבוצה א.

  
    בוצה אק

  3  מ  6)10954כלכלת ישראל (
  3  מ  7)10917ציבורית ( כלכלה

  3  מ  )10519כלכלת עבודה (
  3  מ  )10397לאומית ריאלית (-ןכלכלה בי

  3  מ  )10502העדפה ובחירה חברתית (
  3  מ  )10398לאומית (-ןכלכלה מוניטרית בי

  3  מ  )10574דורית (-כלכלה בין
  תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית

  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (
   
      8ב בוצהק

 6  פ  או )10134מבוא לסוציולוגיה (
 6  פ  )10136מבוא לפסיכולוגיה (

  6  פ )10800דיני חוזים (
  6  ר )10280יסודות החשבונאות (

  6  ר )10404מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (
  6  מ )10523מוסר ועסקים (

  6  מ )10522שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (
  6  מ )10389ניתוח דוחות פיננסיים (

  6  מ)10960(וחברתישל צדק כלכליעכשוויות תאוריות 
  6  מ 9)10933( כלכלית היסטוריה

    
  סמינריוניות דרישות  . ד

  בקורס מקבוצה א. כלכלהב אחת תעבודה סמינריוני

  

  דרישות כלליות לתואר  . ה
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
  ביבליוגרפית בספרייההדרכה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו  1
יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (

עמדו בבחינתים עוד, או שמוצע שאינם, )20126( םלמדעי
 פטור.

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים 2
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידילקורס זה את הקורס 

  , שאינו מקנה נקודות זכות.)95001מדעי החברה (
, שאינו מוצע)10457מקרוכלכלה א (מי שלמדו את הקורס  3

כלכלה ב מקרונ"ז, וילמדו את הקורס  2עוד, המקנה 
נ"ז, יצברו נ"ז אחת פחות בלימודי החובה 3המקנה  )10794(

נ"ז בלימודי החובה 95בכלכלה, אך נדרשים לצבור לפחות 
  והבחירה בכלכלה.

  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 2, 10457מקרוכלכלה א (או הקורס 4
  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 4, 10458( במקרוכלכלה או הקורס 5
  , שאינו מוצע עוד.)10665ישראל ( כלכלתאו הקורס 6
  , שאינו מוצע עוד.)10518כלכלה ציבורית (או הקורס 7
לפני סמסטר  ) 10908 ניהול אסטרטגי (את הקורס מי שלמד 8

  נ"ז בגין קורס זה ייחשבו לו כנ"ז בחירה בקבוצה זו.,2015א
  הקורס עדיין אינו נלמד. 9
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  ה עם לימודי חטיבהבוגר בכלכל
   1נ"ז מתקדמות 24 ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

  
      נ"ז 13 – חובהלימודי תשתית:   ב. 

נ"ז רמה  
  –  פ  2)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
  3  פ  4,3)10142(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה:
פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה 

  4  ר  4)10444לינארית (
  
  5נ"ז 67 –ובחירה  : חובהכלכלהלימודי   .ג
  

    5נ"ז 34 – חובה
  

  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

  3  ר  7,5)10793כלכלה א ( מקרו
  3  ר  8,5)10794כלכלה ב ( מקרו

  6  ר  )10284מושגי יסוד באקונומטריקה (
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים

)10230( 
  6  ר

  3  ר)10627תורת המחירים א (
  3  ר  )10628תורת המחירים ב (
  3  ר  )10629תורת המחירים ג (

  
    6נ"ז 33 – בחירה

 9ובהן לפחות  ,נ"ז מתקדמות 18בבחירה יש לכלול לפחות 
  א. נ"ז מקבוצה

  
    א קבוצה

  3  מ  9)10954כלכלת ישראל (
  3  מ  10)10917ציבורית ( כלכלה

  3  מ  )10519כלכלת עבודה (
  3  מ  )10397לאומית ריאלית (-ןכלכלה בי

  3  מ  )10502העדפה ובחירה חברתית (
  3  מ  )10398לאומית (-ןכלכלה מוניטרית בי

  3  מ  )10574דורית (-כלכלה בין
תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית

  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (
   

      קבוצה ב
  6  מ  )10523ועסקים ( מוסר
  6  מ  )10522והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה ( שיפוט

  6  מ )10960(חברתי כלכלי ושל צדק עכשוויות תאוריות 
  6  מ11)10933היסטוריה כלכלית (

  

  דרישות סמינריוניות  . ד
   .כלכלהבאחת  עבודה סמינריונית

  

  
  
  
  
  
  

  6,4נ"ז 28לפחות  –לימודי חטיבה: חובה   . ה
נושא החטיבה יצוין ( תויש לבחור אחת מן החטיבות הבא

  :)בתעודת הבוגר
  

 ניהול היסטוריה
  לאומיים- יחסים בין  מדעי היהדות
  מדע המדינה  המקרא ועולמו

  וגיהסוציול  פילוסופיה
  תקשורת אמנויות
  חינוך מוסיקה
  פסיכולוגיה ספרות
  מתמטיקה קולנוע

  מדיניות ציבורית  מדעי החברה
   חשבונאות

  
נ"ז מתקדמות,  6ות יש ללמוד לפחות בחלק מהחטיב

ודי נ"ז מתקדמות מלימ 24-יש להשלים ל באחרות
  . כלכלההבחירה ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש 24במסגרת  1
נקודות הזכות 3נ"ז מתקדמות בכלכלה.  21לפחות  לצבור

קורסיבהמתקדמות הנוספות יכולות להיות בכלכלה או 
הבוחרים בחטיבההבחירה המתקדמים בחטיבה. 

במתמטיקה יצברו את כל המכסה הנדרשת של נ"ז
המתקדמות בכלכלה בלבד, ויכתבו שתי עבודות

   .סמינריוניות בכלכלה
אחדמלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו   2

יישומי, )10159יישומי מחשב למדעי החברה ( יםהקורסמ
עמדוים עוד, או שמוצע שאינם, )20126( םמחשב למדעי
  בבחינת פטור.

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים  3
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידילקורס זה את הקורס 

  , שאינו מקנה נקודות זכות.)95001מדעי החברה (
הבוחרים בחטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד שני  4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לתלמידי כלכלההקורסים: 
תמטיקה לתלמידי מדעינושאים במ, )10142וניהול (
לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות .)10444החברה (

 .נ"ז35
,)10457מקרוכלכלה א (סטודנטים שלמדו את הקורס   5

מקרונ"ז, וילמדו את הקורס  2שאינו מוצע עוד, המקנה 
נ"ז, יצברו נ"ז אחת פחות 3המקנה  )10794כלכלה ב (

שישלימובלימודי החובה בכלכלה ובלימודי כלכלה, ובתנאי 
  .נ"ז לפחות לתואר108

סטודנטים הבוחרים בחטיבות מדעי החברה, תקשורת,  6
מקרוכלכלה אמתמטיקה, פסיכולוגיה, למדו את הקורס 

נ"ז, וילמדו את 2במתכונתו הקודמת המקנה  )10457(
במתכונתו החדשה המקנה )10794רוכלכלה ב (מקהקורס

נ"ז, נדרשים להשלים נ"ז אחת נוספת בלימודי הבחירה 3
  בכלכלה או בלימודי החטיבה.

 , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 2, 10457מקרוכלכלה א (או הקורס  7
 , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 4, 10458( במקרוכלכלה או הקורס  8
  , שאינו מוצע עוד.)10665( ישראל תכלכלאו הקורס  9

  , שאינו מוצע עוד.)10518כלכלה ציבורית (או הקורס  10
  הקורס עדיין אינו נלמד. 11
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  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 נקודות זכות לתואר צבירת  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.

  

  
חוגי עם -אר חדוהערה לשילוב חטיבה בת

  חטיבהלימודי 
נ"ז.  30-ל 24בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 

בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, 
המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית 

 חוגי  בו היא משולבת.- לתואר החד

חוגי וגם בחטיבה, -אם קורס הוא חובה בתואר החד
ורס הוא חוגי. אם ק-ייחשב הקורס במסגרת התואר החד

חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת 
בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת 
- האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר החד

חוגי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת 
  מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

נ"ז מתקדמות.  6יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 
נ"ז מתקדמות  24-יבות האחרות, ההשלמה לבחט

  חוגי.- הדרושות לתואר תהיה במסגרת לימודי התואר החד
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בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה בוגר 
  2,1נ"ז) 123(
  2,1נ"ז 123 :ובהחלימודי   .א
  

    נ"ז 9: לימודי תשתית
נ"ז רמה

  –  פ  3)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

  3  פ  4)10142(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

  3  פ  )30111(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

  3  ר  )30112(
בחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים

  –  –  5)91419מסחריים (
  

    2,1נ"ז 34 :כלכלה וניהול
  

  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

  3  ר  6,2)10793כלכלה א ( מקרו
  3  ר  7,2)10794כלכלה ב ( מקרו

  3  ר  )10627תורת המחירים א (
  3  ר  )10628תורת המחירים ב (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230(  

  6  ר

  3  ר  )10713יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (
  6  ר 1)10284מושגי יסוד באקונומטריקה (

  
  נ"ז 68 :חשבונאות

  
  6  ר  8)10696יסודות החשבונאות לחשבונאים (

  6  ר  )10706חשבונאות פיננסית א (
  6  ר  )10720חשבונאות פיננסית ב (

  6  ר  )10697לחשבונאים ( –חשבונאות ניהולית 
  6  ר  )10705ביקורת חשבונות (

  6  ר  )10666סים א (מ
  6  מ )10556סים ב (מ

מבנה  :מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות
  6  מ  9)10549וביקורת (

  6  מ  10)10389ניתוח דוחות פיננסיים (
  4  מ   11)10910דוחות כספיים מאוחדים (

  4  מ  )10922חשבונאות פיננסית מתקדמת (
  6  מ )10913חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים (

  
  נ"ז 12 :משפט

  
  4  ר  )10735מבוא למשפט ויסודות המשפט (

  4  ר  12)10736יסודות המשפט העסקי (
  4  מ  10)10900דיני תאגידים (

  
  דרישות סמינריוניות  . ב

סמינריון בתחום של במסגרת התכנית יש ללמוד 
סיום בהצלחה של הקורס  חשבונאות פיננסית לאחר

מתקיימים סמינריון ב 11.)10910דוחות כספיים מאוחדים (
  במהלך הסמסטר.אחדים  מפגשי חובה

  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

מושגי יסוד באקונומטריקה, הקורס 2011החל מסמסטר א  1
נוסף לרשימת קורסי החובה בכלכלה וניהול   ) 10284 (

בתכנית, ובוטל סעיף לימודי הבחירה. סטודנטים שהחלו
, פטורים מחובת לימוד2011לימודיהם לפני סמסטר א

, אך חייבים ) 10284 מושגי יסוד באקונומטריקה ( הקורס
נ"ז). גם סטודנטים שהחלו 3בלימודי הבחירה (לפחות 

, ולמדו קורס בחירה בסמסטר2011לימודיהם בסמסטר א
מושגי יסוד, פטורים מחובת לימוד הקורס 2011א

. כל מי שלא ילמדו את הקורס ) 10284 באקונומטריקה (
3וצברו , כקורס חובה ) 10284 מושגי יסוד באקונומטריקה (

בקורסים בכלכלהפחות נ"ז  6 , יצברונ"ז בלימודי הבחירה
. ללימודי הבחירה ראובתכנית כולהנ"ז פחות  3-ו וניהול
בגרסת ידיעון בכלכלה חטיבה עם בחשבונאות בוגרתכנית
 .תשע"ג

, שאינו מוצע)10457מקרוכלכלה א (מי שלמדו את הקורס   2
כלכלה ב מקרונ"ז, וילמדו את הקורס  2עוד, המקנה 

נ"ז, יצברו נ"ז אחת פחות בקורסים 3המקנה  )10794(
  בכלכלה וניהול ובתכנית כולה.

יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו   3
יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (

עמדו בבחינתעוד, או ש שאינם מוצעים, )20126( םלמדעי
 פטור.

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים  4
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידילקורס זה את הקורס 

  , שאינו מקנה נקודות זכות.)95001( מדעי החברה
הבחינה מתקיימת בשלושה מועדים במהלך השנה. ההרשמה  5

לבחינה כרוכה בתשלום, ומתקיימת בנפרד מההרשמה
). מועדי בחינות הפטור91440לקורס ההכנה לבחינת הפטור (

ומועדי ההרשמה אליהן מתפרסמים יחד עם מועדי בחינות
ים השונים. ההרשמההאוניברסיטה הפתוחה לסמסטר

לבחינות הפטור מתבצעת באמצעות מוקד הפניות והמידע
מוגבל 2012החל מסמסטר א של האוניברסיטה הפתוחה.

ארבעמספר הפעמים בהן ניתן להיבחן בבחינת הפטור ל
, חשבונאי3בעלי תעודה בהנהלת חשבונות סוג  פעמים בלבד.

רמדופלם ויועץ מס, יכולים להגיש בקשה לקבלת פטו
  .חשבונאותמבחינה זו. מידע נוסף באתר 

  ,שאינו מוצע עוד.נ"ז) 2, 10457מקרוכלכלה א (או הקורס  6
  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 4, 10458( במקרוכלכלה או הקורס  7
כדי להתקבל לקורס זה על הסטודנטים לעבור בהצלחה את  8

בחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים
)91419(.  

יחכתנאי להשתתפות בקורס זה הסטודנטים נדרשים להוכ  9
יישומילימוד הקורס ידי -ידע ומיומנות ביישומי מחשב על

עמידה בבחינת הפטורידי -או על )20127( מתקדמיםמחשב
  לעיל. 3ראו הערה .מנומ

חטיבה עם בחשבונאות בוגרסטודנטים הלומדים לתואר 10
 אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.בכלכלה

סטודנטים הלומדים את הקורס במסגרת הלימודים לתואר 11
לכתוב עבודהחייבים  בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה

כתיבת העבודה הסמינריונית סמינריונית בקורס זה.
והגשתה הן במסגרת סמינריון בחשבונאות פיננסית, אליו
הסטודנטים יכולים להירשם לאחר שסיימו בהצלחה את

ההשתתפות בכל מפגשי הסמינריון במלואם הינההקורס.
ניתוח דוחות פיננסייםמומלץ ללמוד את הקורס  חובה.

  ת פיננסית. לפני ההרשמה לסמינריון בחשבונאו)10389(
מבוא למשפט ויסודותהקורס  2015החל מסמסטר א 12

  יהפוך לתנאי קבלה לקורס זה. )10735המשפט (
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  דרישות כלליות לתואר  . ג
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
  נקודות זכות לתוארצבירת  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  הסברים נוספים ופרטים בקשר לסדר לימוד הקורסים

מצויים באתר המחלקה לניהול וכלכלה בכתובת: 
http://www.openu.ac.il/academic/Economics.  אפשר

  להסתייע גם ביועצים. 
  קבלת רישיון "רואה חשבון" מחייבת התמחות ועמידה

בבחינות של מועצת רואי החשבון. עם סיום הלימודים 
פי החלטת מועצת -לתואר בוגר יוכלו הסטודנטים, על

פי -רואי החשבון, להתחיל בהתמחות הנדרשת. על
ניתן פטור לבוגרי  13.10.04החלטת המועצה מיום 

חלק א", "ביניים התכנית מבחינות המועצה: "ביניים 
חלק ב" ו"סופיות חלק א" ללא חשבונאות פיננסית 
ודיני מסים א. בנוסף, יינתן פטור מן הבחינה 
בחשבונאות ניהולית מתקדמת ב"סופיות חלק ב". 
בוגרים שירצו בכך יוכלו להמשיך בלימודי שנת 

לימודי השנה הרביעית במקצוע  –ההשלמה 
מים החשבונאות. לימודי שנת ההשלמה מתקיי

אקדמית. -באוניברסיטה הפתוחה במסגרת חוץ
לימודים אלה מכינים לקראת הבחינות הנותרות של 

פי החלטתה גם פוטרים -מועצת רואי החשבון, ועל
ניתן  –מחלקן. לימודי שנת ההשלמה אינם בגדר חובה 

 לגשת לבחינות של מועצת רואי החשבון גם בלעדיהם.
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  במדעי החברה בהדגשת ניהולבוגר 

  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 
)i(   מדעי החברהנ"ז ב 84לפחות 
)ii(   1מדעי החברהבנ"ז מתקדמות  24לפחות  
)iii(  נ"ז ברמת פתיחה  36-לא יותר מ 

  
      נ"ז 17 –לימודי תשתית: חובה   ב. 

נ"ז רמה  
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

  3  פ  )30111(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

  3  ר  )30112(
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר

  4  ר  )10285וסגנונותיו (
  3  פ )10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

  
  2נ"ז 54 –: חובה ובחירה ניהוללימודי   ג. 

  
      2נ"ז 36 –חובה 

  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (
  6  ר  )10281ניהול השיווק (

  6  ר2)10777( וחדשנות הטכנולוגי ניהול
  6  ר  או 3)10455התנהגות צרכנים (

  6  ר  3)10279ניהול משאבי אנוש (
  6  ר  )10280יסודות החשבונאות (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230( 

  6  ר

     
  מתקדמות נ"ז 18לפחות  –בחירה 

  6  מ  )10558ביטחון סוציאלי (
  6  מ  )10354דיני עבודה (

  4  מ  )10900דיני תאגידים (
  6  מ  )10350( מתודולוגיה של סקרים

  4  מ  )10526דינמיקה של משא ומתן (
תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית

  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (
  6  מ  )10588יחסי עבודה (

  6  מ  )10523מוסר ועסקים (
  6  מ  )10596אסטרטגיות (-מערכות מידע תחרותיות

  6  מ  )10908ניהול אסטרטגי (
  6  מ  )10517לאומי (-ניהול בין

  6  מ  )10344ניהול הפרסום (
  6  מ  )10389ניתוח דוחות פיננסיים (

  6  מ  )10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (
  6  מ  )10522שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (

יישום למשאבי אנוש  :תכנון מערכות דינמיות בזמן
  6  מ  )10516(

  6  מ )10960(תי תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחבר
  

  דרישות סמינריוניות  . ד
   .ניהולשתי עבודות סמינריוניות ב

  

  2נ"ז 37 :בחירה חופשית  . ה
- מרחיב קורס ללמוד חובה החופשית הבחירה בלימודי

מדעי בדעת -מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת
נ"ז במדעי  13. כמו כן יש לכלול לפחות מדעיםאו בהרוח 

אם נצברו נקודות  .נ"ז מתקדמות 6החברה ומתוכן לפחות 
זכות עודפות במסגרת לימודי הבחירה בניהול, הן ייחשבו 

  כחלק מלימודי הבחירה החופשית.

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 זכות לתואר צבירת נקודות  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

84הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת  1
  ).iהנקודות במדעי החברה, הנדרשות בסעיף א(

הוא חובה, )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס 2
ואילך, 2015לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א

 ) 10645 מידע ( תכנון, ניתוח ועיצוב מערכותבמקום הקורס 
. סטודנטים שהחלו את לימודיהםשעבר לקורסי הבחירה

נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים, 2015לפני סמסטר א
הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את

ייחשב )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס שניהם,
ניתוח ועיצובתכנון, הקורס במסגרת לימודי החובה בניהול, ו

ייחשב במסגרת לימודי הבחירה )10645מערכות מידע (
  .החופשית

ניתן ללמוד את שני הקורסים. לסטודנטים שילמדו את 3
שניהם, ייחשב קורס אחד במסגרת הבחירה החופשית (ראו

 סעיף ה).
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  1נ"ז) 110( בניהול ובכלכלהבוגר 
      נ"ז 13 – חובהלימודי תשתית:   א. 

נ"ז רמה 
  –  פ  2)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
)10142(3  

  3  פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
)30111(  

  3  פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
)30112(  

  3  ר

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  )10285וסגנונותיו (

  4  ר

  
   –ובחירה  : חובהניהוללימודי   ב.

  נ"ז 45 לפחות  
  

    4נ"ז 30 –חובה 
  

  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (
  6  ר  )10280יסודות החשבונאות (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230(  

  6  ר

  6  ר  )10281ניהול השיווק (
  6  ר4)10777( וחדשנות הטכנולוגי ניהול

  
נ"ז  9נ"ז ובהן לפחות  15לפחות  –בחירה 

  4מתקדמות
במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות 

  נ"ז מתקדמות. 24
  

 6  פ  )10800חוזים ( דיני
 6  ר  )10455צרכנים ( התנהגות

 6  ר  )10279משאבי אנוש ( ניהול
 6  ר  )10426ניהולית ( כלכלה

 6  ר4)10645תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (
 6  ר  5)10404לחשבונאות ניהולית ותמחיר ( מבוא
 6  מ  )10908אסטרטגי ( ניהול

 6 מ )10517לאומי (-ניהול בין
 6  מ  )10350( תודולוגיה של סקריםמ

 6  מ  )10344הפרסום ( ניהול
 6  מ  )10354עבודה ( דיני
 6  מ  )10588עבודה ( יחסי
 6  מ  )10901הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה ( שוויון
 6  מ  )10389דוחות פיננסיים ( ניתוח
 6  מ  6,5)10523ועסקים ( מוסר
 6  מ  6,5)10522והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה ( שיפוט

 6  מ  )10596אסטרטגיות (-מידע תחרותיות מערכות
 4  מ  )10526של משא ומתן ( דינמיקה

יישום למשאבי אנוש  :מערכות דינמיות בזמן תכנון
)10516(  

  
  מ

  
6 

תורת המשחקים ושימושיה  :אסטרטגית חשיבה
  6,5)10599בכלכלה ובניהול (

  
  מ

  
3 

 6  מ  )10558סוציאלי ( ביטחון
 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי

)10960(6,5  
 6  מ

  

  
  
  
  
  
  

   –חובה ובחירה  ג. לימודי כלכלה:
  1נ"ז 46 לפחות  

  
  1נ"ז 28 –חובה 

  
נ"ז רמה 

  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

  3  ר  7,1)10793כלכלה א ( מקרו
  3  ר  8,1)10794כלכלה ב ( מקרו

  3  ר  )10627תורת המחירים א (
  3  ר  )10628תורת המחירים ב (
  3  ר  )10629תורת המחירים ג (

  6  ר  )10284מושגי יסוד באקונומטריקה (
  

נ"ז  9נ"ז, ובהן לפחות  18לפחות  –בחירה 
  נ"ז מקבוצה א 9מתקדמות, ולפחות 

 במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות
  .נ"ז מתקדמות 24
  

      קבוצה א
  3  מ  9)10954כלכלת ישראל (

  3  מ  )10397לאומית ריאלית (-ןבי כלכלה
  3  מ  )10398לאומית (-ןמוניטרית בי כלכלה
  3  מ  )10502ובחירה חברתית ( העדפה
  3  מ  )10519עבודה ( כלכלת
  3  מ  10)10917ציבורית ( כלכלה
  3  מ  )10574דורית (-בין כלכלה
תורת המשחקים ושימושיה  :אסטרטגית חשיבה

  6,5)10599בכלכלה ובניהול (
  3  מ

     
     קבוצה ב

  6  ר  5)10404לחשבונאות ניהולית ותמחיר ( מבוא
במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה:  נושאים

פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה 
  )10444לינארית (

  
  
  ר

  
  
4  

  6  מ  6,5)10523ועסקים ( מוסר
  6  מ 6,5)10522והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה ( שיפוט

  6  מ 11)10933( כלכלית היסטוריה
 עכשוויות של צדק חברתי וכלכליתאוריות

)10960(6,5  
  6  מ

  

  לימודי בחירה נוספים  . ד
נ"ז בסה"כ, כולל  110מי שלא צברו בסעיפים הקודמים 

נ"ז מתקדמות,  24נ"ז בלימודי הבחירה, מהן לפחות  39
ידי לימוד קורסים - על להשלים מכסות אלה יםנדרש

המופיעים נוספים מתוך קורסי הבחירה בניהול וכלכלה 
   :בתכנית זאת, או אחד מבין הקורסים

  
  6  פ  או )10134לסוציולוגיה ( מבוא
  6  פ  או )10136לפסיכולוגיה ( מבוא
  6  ר  )10205לאומיים (- יסוד ביחסים בין מושגי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 משךה
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  ה. דרישות סמינריוניות
  6כלכלה.ב אחתוניהול ב אחתשתי עבודות סמינריוניות. 

  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר 
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
 

נאי לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל ת
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

, שאינו מוצע)10457מקרוכלכלה א (מי שלמדו את הקורס  1
כלכלה ב מקרונ"ז, וילמדו את הקורס  2עוד, המקנה 

נ"ז, יצברו נ"ז אחת פחות בלימודי החובה 3המקנה  )10794(
 בכלכלה ובתכנית כולה.

יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו 2
יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (

עמדו בבחינתעוד, או ש שאינם מוצעים, )20126( םלמדעי
  פטור.

מומלץ להקדיםלסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה  3
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי הקורס לקורס זה את
 מקנה נקודות זכות.שאינו ,)95001מדעי החברה (

הוא חובה, )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס  4
ואילך, 2015לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א

 ) 10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (במקום הקורס 
. סטודנטים שהחלו את לימודיהםשעבר לקורסי הבחירה

נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים, 2015לפני סמסטר א
הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את

ייחשב )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס שניהם, 
תכנון, ניתוח ועיצובהקורס במסגרת לימודי החובה בניהול, ו

ייחשב במסגרת לימודי הבחירה )10645ת מידע (מערכו
  בניהול.

הקורס מופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים. הוא 5
 יוכל להיחשב כקורס בחירה רק באחד מהחוגים.

המופיע ברשימת קורסי הבחירה עבודה סמינריונית בקורס 6
להיות משויכת של שני החוגים (ניהול+כלכלה), יכולה

 .הסטודנטלניהול לפי בחירתלכלכלה או 
 , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 2, 10457מקרוכלכלה א (או הקורס  7
 , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 4, 10458( במקרוכלכלה או הקורס  8
 , שאינו מוצע עוד.)10665( ישראל תכלכלאו הקורס  9

 , שאינו מוצע עוד.)10518כלכלה ציבורית (או הקורס 10
 אינו נלמד.הקורס עדיין 11
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  חוגי- חוג בניהול לתואר דו
 
  מתקדמותנ"ז  12 ובהן לפחותנ"ז  62 לפחות ■

  

  נ"ז 10 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה  

  –  פ  )1()20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

  3  פ  )30111(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

  3  ר  )30112(
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר

  4  ר )10285וסגנונותיו (
  

___________________________  

אחדמלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את )1(
יישומי, )10159החברה (יישומי מחשב למדעי  יםהקורס

עמדוים עוד, או שמוצע שאינם, )20126( םמחשב למדעי
  בבחינת פטור.

  
  

   ללימודי התשתית ותהער

מבוא  , במקום הקורסבמתמטיקהחוג בשילוב עם ה
יש ללמוד את  )30111לסטטיסטיקה למדעי החברה א (

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה  כן, במקום הקורסכמו . )30203(

, יש ללמוד את הקורס )30112לתלמידי מדעי החברה ב (
מבוא את צמד הקורסים או  )30204הסקה סטטיסטית (

רגרסיה ו )30112לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (
  .)10286וניתוח שונות (
 מערכות ויישומים, –חוג במדעי המחשב בשילוב עם ה
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב  במקום הקורס

או  )30204הסקה סטטיסטית (יש ללמוד את הקורס  )30112(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי את צמד הקורסים 

 .)10286רגרסיה וניתוח שונות (ו) 30112החברה ב (
מבוא , במקום הקורס חוג במדעי הקוגניציהבשילוב עם ה

אפשר ללמוד את  )30111לסטטיסטיקה למדעי החברה א (
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 

מבוא לסטטיסטיקה . כמו כן, במקום הקורס )30203(
, יש ללמוד את הקורס )30112לתלמידי מדעי החברה ב (

מבוא את צמד הקורסים או  )30204הסקה סטטיסטית (
רגרסיה ו )30112לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (

  .)10286תוח שונות (וני
  

      
  

    נ"ז 52 :לימודי ניהול
  1נ"ז 37 –חובה 

נ"ז רמה
  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (
  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (

  6  ר  )10280יסודות החשבונאות (
  6  ר  )10281ניהול השיווק (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230(  

  6  ר

  6  ר1)10777( וחדשנות הטכנולוגי ניהול

  1נ"ז 15 לפחות –בחירה 
  . נ"ז מתקדמות 12בבחירה יש לכלול לפחות 

נ"ז  רמה  
  6  פ  )10800דיני חוזים (

  חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה 
  3  פ  )10142וניהול (

  6  ר 1)10645תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (
  6  ר  1)10455התנהגות צרכנים (

  3  ר  )10713יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (
  6  ר  )10426כלכלה ניהולית (

  6  ר  )10404מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (
  6  ר  1)10279ניהול משאבי אנוש (

  6  מ  )10558ביטחון סוציאלי (
  6  מ  )10354דיני עבודה (

  4  מ  )10900דיני תאגידים (
  4  מ  )10526דינמיקה של משא ומתן (

תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית
  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (

  6  מ  )10588יחסי עבודה (
  6  מ  )10523מוסר ועסקים (

  6  מ  )10596אסטרטגיות (-מערכות מידע תחרותיות
  6  מ )10908ניהול אסטרטגי (

  6  מ  )10517לאומי (-ניהול בין
  6  מ  )10344ניהול הפרסום (

  6  מ  )10389ניתוח דוחות פיננסיים (
  6  מ  )10350( מתודולוגיה של סקרים

  6  מ  )10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (
ודאות לתלמידי ניהול -שיפוט והערכה בתנאי אי

  6  מ  )10522וכלכלה (
יישום למשאבי אנוש  :תכנון מערכות דינמיות בזמן

  6  מ  )10516(
  6  מ )10960(חברתי כלכלי ושל צדק עכשוויות תאוריות

  
  דרישות סמינריוניות

  .ניהולב אחתעבודה סמינריונית 
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הוא חובה, )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס  1
ואילך, 2015לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א

)10645ניתוח ועיצוב מערכות מידע (תכנון, במקום הקורס 
. סטודנטים שהחלו את לימודיהםשעבר לקורסי הבחירה

נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים, 2015לפני סמסטר א
הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את

ייחשב )10777ניהול טכנולוגיה וחדשנות (הקורס שניהם,
תכנון, ניתוח ועיצובקורס הבמסגרת לימודי החובה בניהול, ו

ייחשב במסגרת לימודי הבחירה )10645מערכות מידע (
שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר סטודנטים בניהול.

תכנון, ניתוח ועיצוב הקורסיכולים לבחור בין  2009א
התנהגות רסים) לבין אחד מהקו10645מערכות מידע (

במסגרת )10279( אנוש משאבי ניהולאו  )10455( צרכנים
  לימודי החובה בניהול.

אין מערכות ויישומים –חוג במדעי המחשב בשילוב עם ה
תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידעללמוד את הקורס 

סמסטר לפניסטודנטים שהחלו את לימודיהם  . )  10645  (
ניהול טכנולוגיהבשילוב זה יכולים ללמוד את הקורס  2015א

תכנון,הקורס כקורס בחירה במקום )  10777 וחדשנות (
ללמוד ניתן לא אותו, )  10645  ניתוח ועיצוב מערכות מידע (

  .   זו תכניתבמסגרת

 משךה
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  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :ראשוןכלליות לתואר 
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג בניהול עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי הקוגניציה

אין לבחור את הקורס חוג בניהול בלימודי הבחירה ב
  .)10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (

  
  דרישות ייחודיות לתואר בכימיה ובניהול

אין לבחור את הקורס חוג בניהול הבחירה בבלימודי 
  .)10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (

  
  דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובניהול

יש ללמוד את  בניהולחוג במסגרת לימודי התשתית של ה
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 

תלמידי מדעי מבוא לסטטיסטיקה לבמקום הקורס  )30203(
. לימוד קורס זה עונה על דרישת סעיף )30111החברה א (

)iiiחוגהיקף הדרישות של ה. חוג במתמטיקה) של ה 
אין נ"ז. כמו כן,  3-בצירוף זה פוחת אפוא ב במתמטיקה

את הקורס  חוג בניהוללבחור במסגרת קורסי הבחירה ב
  .)10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (

את  בניהול חוגבמסגרת לימודי התשתית של ה ושילמדמי 
לבחור קורס  , יצטרכו)30204( סטטיסטית הסקההקורס 

 חוג) של הvאחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף (
   .במתמטיקה

  

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובחינוך (במגמת 
  תכניות לימודים ושיטות הוראה)

ללמוד את הקורס  חובהבחינוך  חוגבבמסגרת הבחירה 
את הקורסים  כןו )10635ספר ( אתגרים בניהול בית

 )10318הכנסת שינויים למערכת החינוך ( המתקדמים:
  . )10528מנהיגות ויישומיה בחינוך (ו
  

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדע המדינה 
  לאומיים- ויחסים בין

לפני  )10691בין מדינה לחברה ( קורסמי שלמד את ה
רשאי לכלול אותו במסגרת לימודי החובה  2012אסמסטר 
. במקרה זה לאומיים-ויחסים בין חוג במדע המדינהשל ה

מדיניות יהיה פטור מלימוד אחד משני קורסי החובה 
 )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין או )10723ציבורית (

  . לאומיים-ויחסים בין חוג במדע המדינהב
  
  

 –דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי המחשב 
  מערכות ויישומים

 מידע מערכות ועיצוב ניתוח, תכנוןללמוד את הקורס  אין
  . בניהול חוג, במסגרת קורסי ה  )  10645  (

 טכנולוגיה ניהולחליף הקורס מ 2015החל מסמסטר א
 מערכות ועיצוב ניתוח, תכנוןאת הקורס    ) 10777 ( וחדשנות

, תכנון, והקורס ניהולבלימודי החובה ב   )  10645  ( מידע
  עבר ללימודי הבחירה. ניתוח ועיצוב מערכות מידע 

ואילך,  2015סטודנטים שיחלו את לימודיהם מסמסטר א
  ) 10777 ( וחדשנות טכנולוגיה ניהולילמדו את הקורס 

במסגרת קורסי החובה בניהול, ולא יוכלו ללמוד את 
במסגרת   )  10645  ( מידע מערכות ועיצוב ניתוח, נוןתכהקורס 

  . בתכנית זו ניהולקורסי הבחירה ב
אינם  2015סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א

 וחדשנות טכנולוגיה ניהולחייבים ללמוד את הקורס 
. כמו כן בניהול חוגבמסגרת לימודי החובה ב  ) 10777 (

שהוא חובה    )  20436  ( מידע מערכות פיתוח עקרונותהקורס 
פוטר אותם מערכות ויישומים  –במדעי המחשב  חוגב

 , )  10645  ( מידע מערכות ועיצוב ניתוח, תכנון מלימוד הקורס
לפיכך עליהם  .2015לפני סמסטר א ניהולשהיה חובה ב

 ניהול לימודי,  בניהולנ"ז פחות בלימודי החובה ב 6לצבור 
נטים אלה יכולים ללמוד את הקורס סטוד. ובתכנית כולה

 הבחירהבמסגרת לימודי   ) 10777 ( וחדשנות טכנולוגיה ניהול
 . בניהול חוגב
אין לבחור את הקורס חוג בניהול בבחירה לימודי הב

  .)10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (
  

  דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובתקשורת
ניהול הפרסום סטודנטים שילמדו את הקורס המתקדם 

נ"ז  6-, יהיו פטורים מחוג בניהולבמסגרת ה )10344(
לפיכך, יידרשו לצבור  .חוג בתקשורתרגילות בבחירה ב

) מתקדמות(כולן נ"ז  12רק חוג בתקשורת בבחירה ב
 57נ"ז במקום  51 לימודי תקשורתבוסה"כ  נ"ז 18במקום 

  נ"ז.
  

  ת לתואר בפסיכולוגיה ובניהולדרישות ייחודיו
הפסיכולוגיה של השיפוט אפשר לבחור את הקורס 

או את חוג בפסיכולוגיה הבמסגרת  )10352האינטואיטיבי (
ודאות לתלמידי ניהול -שיפוט והערכה בתנאי איהקורס 
, אך אין ללמוד את חוג בניהולהבמסגרת  )10522וכלכלה (

  שני הקורסים.
  

  שילוב עם החוג בכלכלה
מפורסמת  בכלכלהובוגר בניהול חוגי - התכנית לתואר הדו

  .48בעמוד 
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 

ללמוד אותו במסגרת החוג בו וקורס בחירה באחר, יש 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג בכלכלה לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  61 לפחות ■
  

  נ"ז 9 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז  רמה  

  –  פ  )1()20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

)10142()2(  
  3  פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
)30111(  

  3  פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
)30112(  

  3  ר

  
___________________________  

אחדמלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את )1(
יישומי, )10159יישומי מחשב למדעי החברה ( יםהקורס

עמדוים עוד, או שמוצע שאינם, )20126( םמחשב למדעי
  בבחינת פטור.

רקע במתמטיקה מומלץ להקדים החסריםלסטודנטים  )2(
רענון במתמטיקה לתלמידי סדנתלקורס זה את הקורס

 .שאינו מקנה נקודות זכות,)95001מדעי החברה (
  
  

   ללימודי התשתית ותהער

, אין ללמוד את הקורס חוג במתמטיקההבשילוב עם 
. בנוסף, )10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (

מבוא לסטטיסטיקה בשילוב זה חובה ללמוד את הקורס 
מבוא במקום הקורס  )30203ולהסתברות לתלמידי מדעים (

. במקום )30111לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב הקורס 

הסקה סטטיסטית אפשר ללמוד את הקורס  )30112(
)30204(.  

, מערכות ויישומים –חוג במדעי המחשב בשילוב עם ה
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה אפשר ללמוד את הקורס 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי או את הקורס   ) 10142 וניהול (
חשבון דיפרנציאלי  (או את אחת החלופות לקורס  ) 20406 א (

 –חוג למדעי המחשב כמפורט בתכנית ה, ואינטגרלי א
מבוא בנוסף, במקום הקורס .  )שומיםמערכות ויי

אפשר   ) 30112 לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (
 . ) 30204 הסקה סטטיסטית (ללמוד את הקורס 

חשבון , חובה ללמוד את הקורס חוג בכימיהבשילוב עם ה
(או את אחת החלופות   ) 20406 דיפרנציאלי ואינטגרלי א (

כמפורט בתכנית  ,ואינטגרלי אחשבון דיפרנציאלי  לקורס
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי  במקום הקורס )חוג לכימיהה

  . ) 10142 כלכלה וניהול (
  

      
  

    1נ"ז 52 :לימודי כלכלה
  1נ"ז 34 –חובה 

נ"ז רמה
  3  פ  )10131למיקרוכלכלה (מבוא 

  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (
  3  ר 2,1)10793מקרוכלכלה א (
  3  ר  3,1)10794מקרוכלכלה ב (

  6  ר )10284מושגי יסוד באקונומטריקה (

נ"ז  רמה
  3  ר )10627תורת המחירים א (
  3  ר  )10628תורת המחירים ב (
  3  ר  )10629תורת המחירים ג (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים 
)10230( 

  6  ר

  
  נ"ז  18 לפחות –בחירה 

נ"ז  12נ"ז מקבוצה א, ולפחות  9לפחות בבחירה יש לכלול 
    .מתקדמות בסך הכל

     בוצה אק
  3  מ  4)10954כלכלת ישראל (

  3  מ  )10397לאומית ריאלית (-ןכלכלה בי
  3  מ  )10398לאומית (-ןכלכלה מוניטרית בי

  3  מ  )10502חברתית (העדפה ובחירה 
  3  מ  )10519כלכלת עבודה (

  3  מ  5)10917ציבורית ( כלכלה
  3  מ  )10574דורית (-כלכלה בין

תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית
  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (

     
      בוצה בק

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: 
פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה 

  4  ר   )10444לינארית (
  6  מ  )10523ועסקים ( מוסר
  6  מ  )10522והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה ( שיפוט

 6 מ)10960חברתי (כלכלי ושל צדק עכשוויות תאוריות
  6  מ 6)10933( כלכליתהיסטוריה

  
  דרישות סמינריוניות

  .כלכלהב אחתעבודה סמינריונית 
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

עמידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  

___________________________  

, שאינו מוצע)10457מקרוכלכלה א (את הקורס  ומי שלמד 1
כלכלה ב מקרואת הקורס  ונ"ז, וילמד 2המקנה  עוד,

החובהבלימודי  פחותנ"ז אחת  יצברונ"ז,  3המקנה  )10794(
  .בכלכלה, בחוג בכלכלה, ובתכנית כולה

  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 2, 10457מקרוכלכלה א (או הקורס 2
  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 4, 10458( במקרוכלכלה או הקורס 3
  ., שאינו מוצע עוד)10665כלכלת ישראל (או הקורס 4
  , שאינו מוצע עוד.)10518כלכלה ציבורית (או הקורס 5
  הקורס עדיין אינו נלמד. 6

 משךה
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הערות לשילוב החוג בכלכלה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
דרישות ייחודיות לתואר בכלכלה ובמדע המדינה 

  לאומיים- ויחסים בין
ואחד  )10437יסודות המינהל הציבורי (מי שלמד את הקורס 

דיקטטורות או  )10661משטרים דמוקרטיים (משני הקורסים 
, קורסים אלה לא 2012לפני סמסטר א )10662( 20- במאה ה

חוג במדע המדינה ייחשבו לו בקורסי הבחירה של ה
, והוא יהיה פטור מלימוד הקורסים לאומיים-ויחסים בין

לאומיים -מושגי יסוד ביחסים ביןו )10723מדיניות ציבורית (
  ה של החוג. בקורסי החוב )10205(
  

  דרישות ייחודיות לתואר בכלכלה ובמתמטיקה
את חוג בכלכלה באין לבחור במסגרת קורסי הבחירה 

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים הקורס 
  .)10444בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (

יש ללמוד את  חוג בכלכלהבמסגרת לימודי התשתית של ה
לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים  מבואהקורס 

לתלמידי מדעי לסטטיסטיקה  מבואבמקום הקורס  )30203(
סעיף . לימוד קורס זה עונה על דרישת )30111החברה א (

)iii (חוג ה . היקף הדרישות שלחוג במתמטיקהה של
  נ"ז. 3-פוחת אפוא ב זה בצירוףבמתמטיקה 

את בכלכלה  חוגמי שילמד במסגרת לימודי התשתית של ה
, יצטרך לבחור קורס )30204( סטטיסטית הסקההקורס 

 חוגשל ה) v(אחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף 
  .במתמטיקה

  
  דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה

הפסיכולוגיה של השיפוט אפשר לבחור את הקורס 
או את חוג בפסיכולוגיה במסגרת ה )10352האינטואיטיבי (

ודאות לתלמידי ניהול -שיפוט והערכה בתנאי איהקורס 
, אך אין ללמוד את חוג בכלכלהבמסגרת ה )10522וכלכלה (

  שני הקורסים.
  

  שילוב עם החוג בניהול
 מפורסמת בכלכלהובוגר בניהול חוגי - התכנית לתואר הדו

  .48בעמוד 
  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
  

קורס הוא  אםחוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו
חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .יהםמהחוגים ולא בשנ
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  בסוציולוגיהבוגר 
  נ"ז מתקדמות  24 ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

  
      נ"ז 11 – חובה לימודי תשתית:  ב. 

נ"ז רמה  
   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות

  4  ר 1)10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר 2)10775( סטטיסטיים
  3  ר )10748שיטות מחקר איכותניות (

  
  –לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה   ג.

    נ"ז 75
  

      נ"ז 33 –חובה 
  3  פ )10161מבוא לחשיבה חברתית (

  6  פ )10134לסוציולוגיה ( מבוא
  6  פ  )10153מבוא לאנתרופולוגיה (

  6  ר  )10495מגמות בחברה הישראלית (
  6  ר  )10721אוריות סוציולוגיות קלאסיות (ת
       6  ר  )10722זמננו (-אוריות סוציולוגיות בנותת

  2נ"ז 42 לפחות –בחירה 
 18נ"ז מאשכול א ולפחות  12בבחירה יש לכלול לפחות 

  נ"ז מתקדמות מאשכול ב.
  

      א אשכול
  6  ר )10680גדר (מבוא ללימודי מ

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
  6  ר  )10691(

  6  ר )10270סטייה חברתית (
  6  ר  )10659סוציולוגיה של התרבות (
  6  ר  )10728סוציולוגיה של ארגונים (

  6  ר 3)10737חברה, פוליטיקה וכלכלה (
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

  6  ר  )10682(
      

      4ב אשכול
 מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי

  6  מ   )10376(
  6  מ )10349שוויון חברתי (-באיריבוד: סוגיות 

  6  מ  )10566תרבות ארגונית (
  6  מ  )10576שוויון בישראל (- פערים ואי

  6  מ  )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (
  6  מ )10583ספורט וחברה (

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת
  6  מ )10921מקוונת (

  6  מ  )10569( מודרני-זהויות יהודיות בעידן רב
  
  2נ"ז 22בחירה חופשית: לפחות   . ד

נ"ז מאשכול ג וכן  18בבחירה חופשית יש לכלול לפחות 
מתוך רשימת קורסים  אחד דעת-מרחיבקורס קורס 
  .מדעיםאו במדעי הרוח ב דעת- מרחיבי

  
      ג אשכול

  6  ר  )10454תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (
  6  ר )10657החברה הערבית בישראל (

  6  ר  )10408(מבוא לתקשורת המונים 
  6  ר  )10104פסיכולוגיה חברתית (

  6  ר  )10664ג'נוסייד (רצח עם) (

נ"ז רמה  
  6  ר  )10485פרקים בסוציולוגיה של החינוך (

  6  ר )10785מוסיקה פופולרית בישראל (
חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, 

  6  ר )10795ישראל, סוריה ולבנון (
 אה פוליטית בישראלתנועות חברתיות ומח

  6  מ  )10392(
  6  מ  )10532תקשורת כתרבות (

  נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית 
  6  מ  )10347הברית (- בארצות

  
  דרישות סמינריוניות  . ה

, ובהן לפחות סוציולוגיהשתי עבודות סמינריוניות ב
  אחת. אמפיריתעבודה סמינריונית 

  
  דרישות כלליות לתואר  . ו

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-קורס מרחיב  
  

תקפה  בוגר בסוציולוגיהתכנית זו לתואר שימו לב! 
ימודיהם ואילך. סטודנטים שהחלו ל 2010מסמסטר א

יכולים ללמוד על פי המתכונת הנוכחית או  2010לפני שנת 
  על פי מתכונת התכנית המופיעה בידיעון תשס"ט.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

המחקר עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטותאו הקורס  1
  .)10285( וסגנונותיו

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו שלושת הקורסים  2
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבוא, )30111( א החברה
. מי)10286( שונות וניתוח רגרסיה, )30112( ב החברה
בחירה"ז נ 36-ל ויידרשאת שלושת הקורסים האלה  ושלמד

"זנ 108 להשלמת חופשית בבחירה"ז נ 24-ול בסוציולוגיה
 .לתואר

  הקורס עדיין לא נלמד.  3
, הקורס ייחשב)10376סוציאליזציה (את הקורס  ומי שלמד 4

  כקורס בחירה מתקדם מקבוצה זו.להם
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  בסוציולוגיה עם לימודי חטיבהבוגר 
   1נ"ז מתקדמות 24 ובהןנ"ז  110 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:
  

      נ"ז 11 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
נ"ז רמה  

   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות
  4  ר 2)10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר 3)10775( סטטיסטיים
  3  ר )10748שיטות מחקר איכותניות (

  
    נ"ז 75 –לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה   ג.
  

      נ"ז 33 –חובה 
  3  פ  )10161מבוא לחשיבה חברתית (

  6  פ  )10134לסוציולוגיה ( מבוא
  6  פ  )10153מבוא לאנתרופולוגיה (

  6  ר  )10495מגמות בחברה הישראלית (
  6  ר  )10721אוריות סוציולוגיות קלאסיות (ת
  6  ר  )10722זמננו (-אוריות סוציולוגיות בנותת

  נ"ז 42 –בחירה 
 18נ"ז מאשכול א ולפחות  18בבחירה יש לכלול לפחות 

    נ"ז מתקדמות מאשכול ב.
      אשכול א

  6  ר  )10680גדר (מבוא ללימודי מ
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה

  6  ר  )10691(
  6  ר  )10270סטייה חברתית (

  6  ר  )10659סוציולוגיה של התרבות (
  6  ר  )10728סוציולוגיה של ארגונים (

  6  ר  4)10737חברה, פוליטיקה וכלכלה (
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

  6  ר  )10682(
   

      5אשכול ב
  6  מ  )10349שוויון חברתי (-ריבוד: סוגיות באי

 סוציולוגימעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט
  6  מ  )10376(

  6  מ  )10566תרבות ארגונית (
  6  מ  )10576שוויון בישראל (- פערים ואי

  6  מ  )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (
  6  מ  )10583ספורט וחברה (

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת
  6  מ  )10921מקוונת (

  6  מ  )10569( מודרני-זהויות יהודיות בעידן רב
  
  דרישות סמינריוניות  . ד

, שמהן לפחות סוציולוגיהשתי עבודות סמינריוניות ב
  אחת. אמפיריתעבודה סמינריונית 

  
  6נ"ז 24לפחות  –חובה  לימודי חטיבה:  . ה

נושא החטיבה יצוין ( תויש לבחור אחת מן החטיבות הבא
  :)בתעודת הבוגר
ניהול היסטוריה

 לאומיים-יחסים בין  מדעי היהדות
 מדע המדינה  המקרא ועולמו

 תקשורת  פילוסופיה
 מדיניות ציבורית  אמנויות
 חינוך  מוסיקה
 פסיכולוגיה  ספרות
 מתמטיקה  קולנוע
   כלכלה

, נ"ז מתקדמות 6בחלק מהחטיבות יש ללמוד לפחות 
 מלימודינ"ז המתקדמות  24-יש להשלים ל באחרות

  .סוציולוגיההבחירה ב
  

בסוציולוגיה עם לימודי בוגר תכנית זו לתואר  שימו לב!
ואילך. סטודנטים שהחלו  2010תקפה מסמסטר א חטיבה

מתכונת הפי -יכולים ללמוד על 2010לימודיהם לפני שנת 
פי מתכונת התכנית המופיעה בידיעון -הנוכחית או על

  תשס"ט.
  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 

החובה או הבחירה כוללים קורסים שאינם ברשימות 
  שבתכנית.

  

חוגי עם -אר חדוהערה לשילוב חטיבה בת

  לימודי חטיבה
נ"ז.  30-ל 24בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 

בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, 
המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית 

 חוגי  בו היא משולבת.- לתואר החד

חוגי וגם בחטיבה, -חובה בתואר החדאם קורס הוא 
חוגי. אם קורס הוא -ייחשב הקורס במסגרת התואר החד

חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת 
בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת 
- האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר החד

חוגי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת 
  סגרות, אך לא בשתיהן.מהמ

נ"ז מתקדמות.  6יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 
נ"ז מתקדמות  24-בחטיבות האחרות, ההשלמה ל

  חוגי.- הדרושות לתואר תהיה במסגרת לימודי התואר החד
___________________________  

נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש 24במסגרת 1
נקודות 6. סוציולוגיהתקדמות בנ"ז מ 18ללמוד לפחות 

קורסיבאו  סוציולוגיההזכות הנוספות יכולות להיות ב
 הבחירה המתקדמים בחטיבה.

המחקר עקרונות: החברה במדעי מחקר שיטותאו הקורס  2
  .)10285( וסגנונותיו

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו שלושת הקורסים  3
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבוא, )30111( א החברה
. מי)10286( שונות וניתוח רגרסיה, )30112( ב החברה

נ"ז בחירה 36- דרשו לאת שלושת הקורסים האלה יי ולמדיש
  נ"ז לתואר. 108-בסוציולוגיה ול

  נלמד.  אינוהקורס עדיין  4
, הקורס ייחשב)10376סוציאליזציה (את הקורס  ומי שלמד 5

  כקורס בחירה מתקדם מקבוצה זו.להם
, או מי2013נ"ז בלימודי החטיבה עד סמסטר ג 30מי שצברו 6

ויש להם תכנית 2014שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א
נ"ז בלימודי החטיבה, יוכלו 30לימודים מאושרת ותקפה ובה

  נ"ז בלימודי הבחירה בסוציולוגיה.  6לצבור פחות 
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  לאומיים - ויחסים בין מדע המדינהב בוגר
  נ"ז מתקדמות  24 לפחות ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

  
    נ"ז 8 – : חובהתשתיתלימודי   ב.

 נ"ז רמה 
 המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות

  4  ר 1)10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר 2)10775( סטטיסטיים
  

  ויחסים  לימודי מדע המדינה  ג. 
   –: חובה ובחירה לאומיים-בין

  נ"ז 84לפחות 
  

  נ"ז 36 –חובה 
  

 פוליטיקה השוואתית :דמוקרטיות ודיקטטורות
)10660(3  

  6  ר

  6  ר  )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין
  6  ר  )10406ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (

  6  ר  )10723מדיניות ציבורית (
  6  ר  )10611מבוא למחשבה מדינית (

  6  ר  )10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (
  

נ"ז  24(מהן לפחות  נ"ז 48לפחות  –בחירה 
  מתקדמות)

, נ"ז 24בבחירה יש לבחור אשכול התמחות וללמוד ממנו 
כמו נ"ז ברמה רגילה  12-נ"ז ברמה מתקדמת ו 12מהן 

בכל אחד מן האשכולות נ"ז  12 כן, יש לכלול בבחירה
  . האחרים בסעיף ג

  
     מחשבה מדיניתתאוריות ו: אשכול א

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
)10691(  

  6  ר

  6  ר  )10454תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (
  6  ר   )10661משטרים דמוקרטיים (
  6  ר  )10662( 20- דיקטטורות במאה ה

  6  ר   )10437יסודות המינהל הציבורי (
  3  ר )10653הממד הרעיוני ( :דמוקרטיה וחינוך

  6  ר 4)10737( חברה, פוליטיקה וכלכלה
  6  מ  )10326סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (

  6  מ  )10342דת, מדינה ופוליטיקה (
  6  מ  )10903אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (

  6  מ  )10538אולוגיות פוליטיות מודרניות (איד
המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר  מדע

  6  מ  )10375( הפוליטיקה
תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית

  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (
  3  מ  )10502ובחירה חברתית (העדפה 

    6  מ)10960(חברתי כלכלי ושל צדק עכשוויות תאוריות 
  : ישראל אשכול ב

  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (
  6  ר  )10459יסודות השלטון המקומי (
  6  ר  )10486ישראל בעשור הראשון (

  4  ר  )10760: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון (סדנה
  4  ר  )10609: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (סדנה

  4  ר  )10608סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (
  4  ר  )10607במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי ( סדנה

  תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
  6  מ  )10392(

נ"ז רמה 
  6  מ  )10929עיון במקרה הישראלי ( :הכלכלה המדינית

  6  מ  )10509לאומי בישראל (דמוקרטיה וביטחון 
נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל תסוגיו
  6  מ    ) 10314 (
  

  ולימודים אזורייםלאומיים -יחסים בין: אשכול ג
  6  ר  )10482( 1945-1900היסטוריה דיפלומטית, 

 1945לאומית מאז -ןהברית בזירה הבי-ארצות
  6  ר  )10717(

/רוסיה: מן העידן ברה"ממדיניות החוץ של 
  6  ר  )10431הקומוניסטי לשנות האלפיים (

  6  ר  )10206ות החדשות באפריקה (צמיחת המדינ
  6  ר  )10664ג'נוסייד (רצח עם) (

  6  מ  )10390מלחמה ואסטרטגיה (
  6  מ  )10535לאומיים (- זכויות האדם ביחסים הבין
 1991-1917המועצות, -השאלה הלאומית בברית

  6  מ  )10504(
עבר והווה  :לאומיים-ןאפריקה בסבך היחסים הבי

  6  מ  )10330(
  6  מ  )10329( משטר ופוליטיקה באפריקה

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות 
  6  מ  )10925(
  
  "זנ 16 לפחות: קורסים נוספים. ד

נ"ז  6ה, מהם לפחות -יש לכלול קורסים מאשכולות ד ו
מתוך רשימת  אחד דעת- מרחיבקורס וכן מאשכול ד, 

  .מדעיםאו במדעי הרוח ב דעת-קורסים מרחיבי
  

  : המזרח התיכוןאשכול ד
  6  ר  )10646המזרח התיכון בימינו (

  חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים
  6  ר )10795ישראל, סוריה ולבנון (

  6  מ  )10510נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (
   התיכון בזמננואדם, חברה וכלכלה במזרח 

  6  מ  )10918(
  

  ה: היסטוריהאשכול 
  הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה 

  6  ר )10655( 20-ה
  6  ר  )10403אירופה ערש הלאומיות (
  6  מ  )10374סוגיות בחקר הלאומיות (

חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה 
הברית -פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות

  6  מ  )10336(
  
  
  
  
  

___________________________  

המחקר עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטות הקורס או 1
  .)10285( וסגנונותיו

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו צמד הקורסים  2
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואו )30111( א החברה
   .)30112( ב החברה

דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות,מי שלמדו את הקורס  3
, שאינו מוצע עוד,נ"ז) 3, 10660הקשרים, משטרים (

3מלימוד קורס זה ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה פטורים
  נ"ז נוספות.

  הקורס עדיין אינו נלמד. 4

 משךה
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  סמינריוניותדרישות   . ה
-מדע המדינה ויחסים ביןשתי עבודות סמינריוניות ב

  . לאומיים

  
  דרישות כלליות לתואר  ו. 

דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 
 :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
גם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.
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 במדעי החברה בהדגשת יחסים בוגר 
  לאומיים- בין
  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א. 

)i(  מדעי החברהנ"ז ב 84לפחות 
)ii(  נ"ז 18לפחות  –נ"ז מתקדמות, ובכללן  24לפחות

נ"ז 12הן לפחות בו 1,מדעי החברהבמתקדמות 
 לאומיים-יחסים ביןב

)iii( נ"ז ברמת פתיחה 36-לא יותר מ 

  
      נ"ז 15-14לימודי תשתית: חובה   ב. 

נ"ז רמה  
   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות

  4  ר  2)10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר  3)10775( סטטיסטיים
      

     וכן אחד מבין הקורסים:
  6  פ  )10134מבוא לסוציולוגיה (

  6  פ  )10136מבוא לפסיכולוגיה (
  6  ר  )10408מבוא לתקשורת המונים (

  3  פ +4)10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  4)10126מבוא למקרוכלכלה (

  
  לאומיים: -לימודי יחסים בין  ג. 

  5נ"ז 72 –חובה ובחירה   
  

    נ"ז 24 –חובה 
  6  ר  )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין
  6  ר  )10482( 1945-1900היסטוריה דיפלומטית, 

ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית  דמוקרטיות
  6  ר  6)10660(

  6  ר  )10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (
  

    5נ"ז 48 – בחירה
  נ"ז מתקדמות  12בבחירה יש לכלול לפחות 
  3  פ  )10161מבוא לחשיבה חברתית (
  6  ר  7)10611מבוא למחשבה מדינית (

  6  ר  )10664ג'נוסייד (רצח עם) (
 1945לאומית מאז -ןהברית בזירה הבי-ארצות

  6  ר  )10717(
/רוסיה: מן העידן ברה"ממדיניות החוץ של 

  6  ר  )10431הקומוניסטי לשנות האלפיים (
  6  ר  )10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (

  6  ר  )10646ון בימינו (המזרח התיכ
  חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים

  6  ר)10795ישראל, סוריה ולבנון (
  6  מ  )10390מלחמה ואסטרטגיה (

  6  מ  )10535לאומיים (- זכויות האדם ביחסים הבין
 1991-1917המועצות, -השאלה הלאומית בברית

  6  מ  )10504(
עבר והווה  :לאומיים-ןאפריקה בסבך היחסים הבי

  6  מ  )10330(
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות

  6  מ  )10925(
מדינת ישראל סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של

  6  מ  )10314(
  6  מ  )10509דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (

  6  מ  )10517לאומי (-ניהול בין
  
  

  דרישות סמינריוניות  . ד
   .לאומיים-יחסים ביןשתי עבודות סמינריוניות ב

  

  בחירה חופשית  . ה
יש להשלים את מכסת הנקודות בהתאם לנדרש בסעיף א 

ידי לימוד קורסי בחירה נוספים מסעיף ג או בקורסים -על
אחרים מדיסציפלינות כלשהן. כמו כן, חובה לכלול 

מתוך רשימת קורסים  אחד דעת-מרחיבקורס במסגרת זו 
  .מדעיםב אומדעי הרוח ב דעת- מרחיבי

  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
ם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה ג

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

84הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת  18 1
  ). iהנקודות במדעי החברה הנדרשות בסעיף א(

המחקר עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטותאו הקורס  2
  .)10285( וסגנונותיו

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו צמד הקורסים  3
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבוא, )30111( א החברה
  . )30112( ב החברה

  במסגרת דרישה זו יש ללמוד את שני הקורסים. 4
, וכן2013נ"ז או יותר עד סמסטר א 48סטודנטים שצברו  5

מאושרת ותקפה, יוכלוסטודנטים בעלי תכנית לימודים 
נ"ז בקורסי הבחירה בסעיף ג ולהשלים את 42-להסתפק ב

  מכסת הנקודות החסרות במסגרת הבחירה החופשית.
דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות,מי שלמדו את הקורס   6

, שאינו מוצע עוד,נ"ז) 3, 10660ים, משטרים (רהקש
י החובהנ"ז בקורס 21-פטורים מלימוד קורס זה, יידרשו ל

  נ"ז נוספות בלימודי הבחירה. 3וחייבים לצבור 
קורס זה נכלל בקורסי ההשלמה לתכנית לתואר שני בלימודי 7

  תחומיים.-דמוקרטיה בין
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במדעי החברה בהדגשת מדע בוגר 
  המדינה

  ובהן: נ"ז 108 לפחותא. 
)i(  מדעי החברהנ"ז ב 84לפחות 
)ii(  נ"ז מתקדמות 24לפחות 

  
      נ"ז 15-14 – : חובהתשתיתלימודי   ב.

נ"ז רמה
   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות

  4  ר  1)10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר  2)10775( סטטיסטיים
   

     וכן אחד מבין הקורסים:
  6  פ  )10134מבוא לסוציולוגיה (

  6  פ  )10136מבוא לפסיכולוגיה (
  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (

  6  ר  )10408מבוא לתקשורת המונים (
  3  פ +3)10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  3)10126מבוא למקרוכלכלה (

  
 –לימודי מדע המדינה: חובה ובחירה   ג. 

  4נ"ז 84לפחות 
    

  נ"ז 36 –חובה 
  

 פוליטיקה השוואתית :דמוקרטיות ודיקטטורות
)10660(5  

  6  ר

  6  ר  )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין
  6  ר  )10406ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (

  6  ר  6)10723מדיניות ציבורית (
  6  ר)10611מבוא למחשבה מדינית (

  6  ר)10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (
  

  4נ"ז 48לפחות  –בחירה 
נ"ז  6 לפחות ,אשכול אמ נ"ז 12 לפחותבבחירה יש לכלול 

כמו כן יש לכלול  7.אשכול גמ נ"ז 6 ולפחות אשכול במ
נ"ז  6-(אך לא יותר מ נ"ז מתקדמות 18 לפחות בבחירה

  מתקדמות מאשכול ד).
  

      אשכול א
  6  ר  )10454תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (

  3  ר  )10653הממד הרעיוני ( :דמוקרטיה וחינוך
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה

)10691(  
  6  ר

  6  ר   )10661משטרים דמוקרטיים (
  6  ר  )10662( 20- דיקטטורות במאה ה

  6  מ  )10538אולוגיות פוליטיות מודרניות (יאיד
המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר  מדע

  6  מ  )10375הפוליטיקה (
  6  מ  )10326המודרנית (סוגיות נבחרות בדמוקרטיה

  6  מ  )10342דת, מדינה ופוליטיקה (
  6  מ  )10903אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (

תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית
  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (

  3  מ  )10502העדפה ובחירה חברתית (
  6  מ)10960(חברתי כלכלי ושל צדק עכשוויות תאוריות 

  
  
  
  

   6אשכול ב
נ"ז  רמה

  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (
  6  ר   )10437יסודות המינהל הציבורי (
  6  ר  )10459(יסודות השלטון המקומי 

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל 
  6  מ  )10392(

  עיון במקרה הישראלי  :הכלכלה המדינית
  6  מ  )10929(

    6  מ  )10509דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (
  אשכול ג

  6  ר  )10664ג'נוסייד (רצח עם) (
  חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים

  6  ר )10795ישראל, סוריה ולבנון (
  6  ר  )10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות 
  6  מ  )10925(

  6  מ  )10329משטר ופוליטיקה באפריקה (
 1991-1917המועצות, -השאלה הלאומית בברית

    6  מ  )10504(
  8אשכול ד

  6  ר  )10486ישראל בעשור הראשון (
  6  ר  )10403אירופה ערש הלאומיות (

  6  ר  )10646המזרח התיכון בימינו (
  6  מ  )10374סוגיות בחקר הלאומיות (

חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה 
הברית -פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות

  6  מ  9)10336(
  6  מ  )10510וער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (נ

   אדם, חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו
  6  מ  )10918(

  
  

___________________________  

המחקר עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטותאו הקורס  1
  .)10285( וסגנונותיו

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו צמד הקורסים  2
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבוא, )30111( א החברה
  . )30112( ב החברה

  במסגרת דרישה זו יש ללמוד את שני הקורסים. 3
, וכן2013נ"ז או יותר עד סמסטר א 48סטודנטים שצברו  4

בעלי תכנית לימודים מאושרת ותקפה, יוכלוסטודנטים 
נ"ז בקורסי הבחירה בסעיף ג ולהשלים את 39-להסתפק ב

  מכסת הנקודות החסרות במסגרת הבחירה החופשית.
דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות,מי שלמדו את הקורס  5

, שאינו מוצע עוד,נ"ז) 3, 10660הקשרים, משטרים (
3רשו לצבור בלימודי הבחירה פטורים מלימוד קורס זה וייד

  נ"ז נוספות.
לפני )10437יסודות המינהל הציבורי (מי שלמדו את הקורס  6

רשאים לכלול אותו בלימודי החובה במקום 2012סמסטר א
, או לכלול אותו במסגרת)10723מדיניות ציבורית (הקורס

  קורסי הבחירה מתוך אשכול ב.
על סטודנטים החלו נ"ז מאשכול ג חלה 6החובה לכלול  7

  ואילך. 2012לימודיהם מסמסטר א
'פרסוןג תומס: לממשות מרעיוןאת הקורס  ושלמד מי 8

, שאינו)10317( 1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות
  הקורס ייחשב להם כקורס בחירה באשכול ד.מוצע עוד,

'פרסוןג תומס: לממשות מרעיוןאת הקורס  ושלמד מי 9
, שאינו)10317( 1780-1820, האמריקני הפדרליזם והתהוות

החוקתי והמבנה הפרט חירויותוכן את הקורס מוצע עוד, 
- ארצות בממשל ושינוי רציפות: פדרלית בדמוקרטיה

לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד יוכלו )10336הברית (
  משני הקורסים.

 משךה
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  סמינריוניותדרישות   . ד
  .המדינהמדע שתי עבודות סמינריוניות ב

  
  בחירה חופשית  . ה

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות בהתאם לנדרש 
בסעיף א בקורסי בחירה נוספים מסעיף ג או בקורסים 

קורס אחרים מדיסציפלינות כלשהן. כמו כן, חובה ללמוד 
 דעת-מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת-מרחיב

  .מדעיםב אומדעי הרוח ב
  

  דרישות כלליות לתואר  ו. 
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
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מינהל  במדעי החברה בהדגשתבוגר 
  ומדיניות ציבורית

  נ"ז מתקדמות 24ובהן לפחות  נ"ז  108 לפחותא. 
  

      נ"ז 29 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
נ"ז רמה  

  3  פ)10161מבוא לחשיבה חברתית (
   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות

  4  ר 1)10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר 2)10775( סטטיסטיים
  6  ר 3)10165( מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה

  6  ר  )10406במדינת ישראל ( ממשל ופוליטיקה
  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (

  
  לימודי מינהל ומדיניות ציבורית:   ג.

  נ"ז 75 –חובה ובחירה 
  

    נ"ז 30 –חובה 
  6  ר )10437יסודות המינהל הציבורי (

  6  ר  )10723מדיניות ציבורית (
  6  ר  )10459יסודות השלטון המקומי (
 פוליטיקה השוואתית :דמוקרטיות ודיקטטורות

)10660(4  
  6  ר

  6  מ5)10929( הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי
  

  נ"ז 45 –בחירה 
נ"ז  33-ו 6ותאסדנמרשימת הנ"ז  12בבחירה יש לכלול 

נ"ז מתקדמות (יש לצבור  18משני האשכולות, מתוכן 
   מתקדמות מכל אשכול)נ"ז  6לפחות 
  4  ר  )10760: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון (סדנה
  4  ר  )10609קרקע ותכנון (: מדיניות מרחבית, סדנה

  4  ר  )10608סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (
  4  ר  )10607במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי ( סדנה

  
, נ"ז 12 – כלים ניהוליים ותהליכים ארגוניים :אשכול א

  נ"ז מתקדמות 6לפחות  ובהן
  6  ר  )10279ניהול משאבי אנוש (

  6  ר  )10645תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (
  6  ר  )10426כלכלה ניהולית (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230(  

  6  ר

  6  מ  )10566תרבות ארגונית (
  4  מ  )10526דינמיקה של משא ומתן (
  6  מ  )10596אסטרטגיות (-מערכות מידע תחרותיות

  6  מ  )10908ניהול אסטרטגי (
  6  מ  )10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (

  6  מ  )10588יחסי עבודה (
  

ויחסי  מדיניות ,כלכלה ,אשכול ב: חברה, פוליטיקה
  נ"ז מתקדמות 6לפחות  ובהן, נ"ז 21 – חברה-מדינה

  6  ר  )10737חברה, פוליטיקה וכלכלה (
  6  ר  )10716תקשורת ודעת קהל (

  4  ר  )10735מבוא למשפט ויסודות המשפט (
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה

  6  ר  )10691(
  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (

  6  ר   )10661משטרים דמוקרטיים (
  6  ר  7)10611מבוא למחשבה מדינית (

  6  מ  )10558ביטחון סוציאלי (
  תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל

  6  מ  )10392(
  6  מ  )10903אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (

  6  מ)10960(חברתי כלכלי ושל צדק עכשוויות תאוריות 

  דרישות סמינריוניות  . ד
 מינהל ומדיניות ציבוריתב שתי עבודות סמינריוניות

  בקורסים מתקדמים מלימודי הבחירה בסעיף ג.  

  
  חופשיתבחירה   . ה

- מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת- מרחיבקורס 
להשלמת מכסת נקודות  במדעי הרוח או במדעים דעת

  נ"ז. 108- הזכות לתואר ל
  

  דרישות כלליות לתואר  ו. 
דרישות לימודים בסעיף רט דרישות כמפוהעמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
בתנאי הקבלה גם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

___________________________  

מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר שיטותהקורס  או 1
  .)10285וסגנונותיו (

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואהקורסים  או צמד 2
לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי מבואו )30111( א החברה
  .)30112( בהחברה

מבואו )10131למיקרוכלכלה ( מבואצמד הקורסים  או 3
ובתנאי שלפחות אחד מהם נלמד ,)10126( למקרוכלכלה
  .2013לפני סמסטר א

2012מסמסטר א הםלימודי ושהחל לסטודנטיםקורס חובה  4
יםפטור 2012לפני סמסטר א יהםלימוד וואילך. מי שהחל

נ"ז 6לצבור בלימודי החובה פחות  יםמלימוד קורס זה ונדרש
את   ונ"ז נוספות. מי שלמד 6ובלימודי הבחירה להשלים 

דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים,הקורס
לצבור בלימודי החובה ים, נדרשנ"ז) 3, 10660משטרים (

   נ"ז נוספות. 3נ"ז ובלימודי הבחירה להשלים 3פחות
נ"ז מתקדמות בקורסי הבחירה לפני סמסטר 24צברו מי ש 5

מבוא למיקרוכלכלה, וכן מי שלמדו את שני הקורסים 2013א
פטורים מלימוד ,)10126מבוא למקרוכלכלה (ו )10131(

נ"ז, 6קורס זה ונדרשים לצבור בלימודי החובה פחות 
  נ"ז נוספות. 6ובלימודי הבחירה להשלים 

במדינת ופוליטיקה ממשלרס תנאי הקבלה לסדנאות: הקו 6
יסודות, ושניים מבין שלושת הקורסים )10406( ישראל
,)10723( ציבורית מדיניות, )10437( הציבורי המינהל
  .)10459( המקומי השלטון יסודות

בקורסי ההשלמה לתכנית התואר השני נכללקורס זה  7
  תחומיים.-בלימודי דמוקרטיה בין
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במדעי החברה בהדגשת בוגר 
  תקשורת

 ובהן:נ"ז  108 לפחות  א.
)i(  נ"ז מתקדמות  18נ"ז מתקדמות, ובכללן  24לפחות

  תקשורתב
)ii( נ"ז ברמת פתיחה 36-לא יותר מ 
  

  נ"ז 21-20 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
 נ"ז רמה 

   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות
  4  ר  1)10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר  2)10775( סטטיסטיים
  3  ר )10748שיטות מחקר איכותניות (
  3  פ)10161מבוא לחשיבה חברתית (

   
      וכן אחד מבין:

  3  פ  +3)10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  3)10126מבוא למקרוכלכלה (

  6  פ  )10134מבוא לסוציולוגיה (
  6  פ  )10136מבוא לפסיכולוגיה (
  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (

  6  ר  )10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (
  6  ר  )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין

  

  נ"ז 76תקשורת: לימודי   ג.
  

      נ"ז 50 –קורסי חובה 
  6  ר  )10408המונים (תקשורת ל מבוא

  3  ר  4)10612תקשורת המונים בישראל (
  6  ר  )10439תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (

  4  ר  5,4)10758תקשורת (ה שיח
לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם

  6  ר  6)10698ילדים ובני נוער (של 
  6  ר  )10716תקשורת ודעת קהל (

  קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש
  4  ר  4)10712(

  3  ר )10724דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל (
  6  ר  )10640מבוא לאמנות הקולנוע ( :להבין סרטים

  6  ר  )10104פסיכולוגיה חברתית (
  

  נ"ז 18 – קורסים מתקדמים
  קורסים מבין: 3יש לבחור 

  6  מ  )10532תקשורת כתרבות (
  6  מ  )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת
  6  מ  )10921מקוונת (

יחסי דמוקרטיה ותקשורת  יריבים או שותפים:
  6  מ )10946(

  
     נ"ז 8 –סדנאות חובה 
      סדנאות מבין: יש לבחור ארבע

  2  ר  )10618סדנה בכתיבה עיתונאית (
  2  ר  )10658סדנה בעריכה עיתונאית (

סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט
  2  ר  )10621(

  2  ר )10746בעידן דיגיטלי ( ת וידאוסדנה בעריכ
  2  ר  )10749סדנת רדיו (

  2  ר  )10763סדנה ביחסי ציבור (
  
  

  4ד. לימודי בחירה חופשית
בלימודי הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת נקודות 

  .מתקדמות נ"ז 6לפחות ולכלול  108-הזכות הנדרשת ל
  
  דרישות סמינריוניות  . ה

, שמהן לפחות עבודה תקשורתשתי עבודות סמינריוניות ב
  אחת אמפירית.

  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

 שבתכנית.
 

בוגר במדעי החברה הנוכחית לתואר  התכניתשימו לב! 
בוגר דות ההתמקמחליפה את תכנית  בהדגשת בתקשורת

סטודנטים עם התמקדות בתקשורת.  במדעי החברה
שהחלו לימודיהם בתכנית ההתמקדות לפני סמסטר 

  יוכלו לבחור באחת משתי הדרכים הבאות: 2009א
  
בוגר במדעיפי התכנית החדשה -לעבור ללמוד על .1

, כלומר להשלים אתהחברה בהדגשת תקשורת
הקורסים הנוספים הנדרשים בתכנית

טודנט שיעמוד בדרישות התואר יקבל תוארס החדשה.
  .בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת

ההתמקדות ולעמודלהמשיך ללמוד לפי תכנית   .2
)שחלו ויחולו בתכנית(בכפוף לשינויים  בדרישות בה

עם מכתב נלווה עלבוגר במדעי החברה לקבל תואר ו
בוגר במדעיתכנית הלימודים לתואר  ההתמקדות.

עם התמקדות בתקשורת נמצאת באתר החברה
 http://www.openu.ac.il/degrees/11-7.html :בכתובת

  
- צים לפנות ליועצים התחומיים עליאנו ממלבכל מקרה, 

מנת לבחון עמם את המשמעויות של המעבר בין 
  .המסלולים השונים המצוינים לעיל

___________________________  

המחקר עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטותאו הקורס   1
  .)10285( וסגנונותיו

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו צמד הקורסים   2
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבוא, )30111( א החברה
  . )30112( ב החברה

  הקורסים. שניבמסגרת דרישה זו יש ללמוד את  3
במתכונתו הקודמת שיח התקשורתמי שלמדו את הקורס   4

נ"ז, יצברו בקורסי החובה 3), שהקנתה 2014(לפני סמסטר ב
נ"ז. סטודנטים שצברו נקודות 1ובלימודי התקשורת פחות 

2010עודפות בעקבות השינוי שחל החל בסמסמטר ב
המונים תקשורת אמצעיבנקודות הזכות שמקנים הקורסים 

קלאסיקהו )10668( ותקשורת לשון, )10612( בישראל
יוכלו להשתמש) 10712( מחודש מבט: התקשורת בחקר

  בנקודות הזכות הללו בלימודי הבחירה החופשית.
  , שאינו מוצע עוד. )10668לשון ותקשורת (או הקורס  5
המסך :לגדול עם הטלוויזיההקורס נקרא בגרסתו הקודמת  6

  .הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער
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  חוגי- חוג בסוציולוגיה לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  62 לפחות ■
  

  נ"ז 11 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה  

ועיצוב המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות
  4  ר )1()10769(

 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות
  4  ר )2()10775( סטטיסטיים

  3  ר)10748שיטות מחקר איכותניות (
  

___________________________  

עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטותהקורס  או )1(
 .)10285( וסגנונותיו המחקר

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו שלושת הקורסים  )2(
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבוא, )30111( א החברה
 .)10286וניתוח שונות ( רגרסיהו )30112( ב החברה

  
  

   ללימודי התשתית ותהער

יש ללמוד את הקורס  בפסיכולוגיה חוגבשילוב עם ה
 וסגנונותיו המחקר עקרונות :החברה במדעי מחקר שיטות

 עקרונות: א הכמותי המחקר יסודותולא את הקורס  )10285(
 מבוא; ויש ללמוד את הקורסים )10769( ועיצובו המחקר

 מבואו) 30111( אלסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה 
ולא את ) 30112( ב החברה מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה

 סטטיסטיים נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות הקורס
)10775( .  

יש ללמוד את בחינוך  חוגועם הבניהול  חוגבשילוב עם ה
 המחקרעקרונות  :החברה במדעי מחקר שיטותהקורס 
הכמותי יסודות המחקר ולא את הקורס  )10285( וסגנונותיו

; ויש ללמוד את )10769א: עקרונות המחקר ועיצובו (
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א הקורסים 

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב  ,)30111(
 ולא את הקורס ,)10286( שונות וניתוח רגרסיהו) 30112(

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים 
)10775( .  

מבוא יש ללמוד את הקורסים  בכלכלה חוגבשילוב עם ה
מבוא ו) 30111לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (

ולא את ) 30112לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים  הקורס

)10775( .  
יש מערכות ויישומים  –למדעי המחשב  חוגבשילוב עם ה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי ללמוד את הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי או את הקורס   ) 30203 מדעים (

הסקה סטטיסטית , ואת הקורס )30111מדעי החברה א (
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי או צמד הקורסים  ) 30204 (

ולא ,  )10286רגרסיה וניתוח שונות (ו) 30112מדעי החברה ב (
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים  את הקורס
  . )10775סטטיסטיים (

  
  

      
  
  

    נ"ז 51 :לימודי סוציולוגיה
  נ"ז 33 –חובה 

נ"ז  רמה
  3  פ )10161מבוא לחשיבה חברתית (

  6  פ )10134לסוציולוגיה ( מבוא
  6  פ  1)10153מבוא לאנתרופולוגיה (

  6  ר  )10495מגמות בחברה הישראלית (
  6  ר  )10721אוריות סוציולוגיות קלאסיות (ת
    6  ר  )10722זמננו (-אוריות סוציולוגיות בנותת

  2נ"ז 18לפחות  –בחירה 
    נ"ז מתקדמות.  12בבחירה יש לכלול לפחות 

  6  ר  )10454תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (
  6  ר )10270סטייה חברתית (

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה 
  6  ר  )10691(

  6  ר  )10659סוציולוגיה של התרבות (
  6  ר  3)10737חברה, פוליטיקה וכלכלה (

  6  ר )10680גדר (מבוא ללימודי מ
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית 

  6  ר  )10682(
  6  ר  )10728סוציולוגיה של ארגונים (
  6  מ   )10569מודרני (-זהויות יהודיות בעידן רב

  6  מ )10583ספורט וחברה (
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת 

  6  מ )10921מקוונת (
 סוציולוגי מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט

  6  מ   )10376(
  6  מ  )10576שוויון בישראל (- פערים ואי

  6  מ )10349תי (שוויון חבר-ריבוד: סוגיות באי
  נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית 

  6  מ  )10347הברית (- בארצות
  6  מ  )10503תקשורת ופנאי בישראל (תרבות,

  6  מ  )10532תקשורת כתרבות (
  6  מ  )10566תרבות ארגונית (

  
  דרישות סמינריוניות

  .סוציולוגיהב אחתעבודה סמינריונית 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

לצבור ונ"ז) יידרש 4את הקורס במתכונתו הישנה ( ומי שלמד 1
נ"ז בקורסי החובה וסה"כ בלימודי סוציולוגיה (חובה 2פחות

  נ"ז. 51ובחירה)
עיונים בסקרים ומשאלי דעת קהלאת הקורס  ומי שלמד 2

םאו שהקורס נכלל לו בתכנית לימודי 2008לפני א )10350(
במסגרת קורסי הם, הקורס ייחשב לבתוקף מאושרת

סוציאליזציה. מי שלמדו את הקורס הבחירה בסוציולוגיה
, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה מתקדם מקבוצה)10376(

 זו.
  .הקורס עדיין אינו נלמד 3
  

 משךה
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  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
  בספרייההדרכה ביבליוגרפית  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג בסוציולוגיה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  ובסוציולוגיהדרישות ייחודיות לתואר בתקשורת 

חובה בשני  הוא )10161מבוא לחשיבה חברתית (הקורס 
 בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות במסגרתהחוגים. 

 54תקשורת  לימודיבר . לפיכך, יש לצבוסוציולוגיהבחוג ה
  נ"ז. 57נ"ז במקום 

ישנם קורסי חובה ובחירה המופיעים גם  חוג בתקשורתב
יש לשים לב להערה  .חוג בסוציולוגיהבכקורסי בחירה 

הכללית לשילוב שני חוגים שלהלן לגבי לימוד קורסים 
  המשותפים לשני החוגים.

  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
החוגים לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד 

וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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לאומיים - חוג במדע המדינה ויחסים בין
  חוגי- לתואר דו

 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  62 לפחות ■

  

  נ"ז 8 –חובה  לימודי תשתית:
נ"ז רמה  

   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות
  4  ר  )1()10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר  )2()10775( סטטיסטיים
  

___________________________  

עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטותהקורס  או )1(
 .)10285( וסגנונותיו המחקר

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו צמד הקורסים  )2(
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואו )30111( א החברה
   .)30112( ב החברה

  
  

   ללימודי התשתית ותהער

, ועם חוג בניהול, עם החוג בפסיכולוגיהבשילוב עם ה
שיטות מחקר במדעי יש ללמוד את הקורס חוג בחינוך, ה

ולא את הקורס  )10285וסגנונותיו (החברה:עקרונות המחקר 
; )10769יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי ויש ללמוד את הקורסים 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי ו )30111החברה א (

יסודות המחקר הכמותי ולא את הקורס ) 30112החברה ב (
  . )10775( ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים

מבוא יש ללמוד את הקורסים חוג בכלכלה בשילוב עם ה
מבוא ו )30111לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (

ולא את ) 30112לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים הקורס 

)10775(.  
יש מערכות ויישומים  –חוג למדעי המחשב בשילוב עם ה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי ללמוד את הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי  או את הקורס  ) 30203 מדעים (

הסקה סטטיסטית , ואת הקורס  )30111מדעי החברה א (
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי  או צמד הקורסים ) 30204 (

ולא ,  ) 10286 רגרסיה וניתוח שונות (ו) 30112מדעי החברה ב (
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים את הקורס 

  .)10775סטטיסטיים (
  

      
  

 :לאומיים- לימודי מדע המדינה ויחסים בין
    נ"ז 54

  נ"ז 36 –חובה 
נ"ז רמה

ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית  דמוקרטיות
  6  ר  1)10660(

  6  ר  )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין
  6  ר  )10406ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (

  6  ר 2)10723מדיניות ציבורית (
  6  ר  )10611מבוא למחשבה מדינית (

  6  ר)10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (

  נ"ז  18 –בחירה 
נ"ז מכל  6נ"ז מתקדמות,  12בבחירה יש לכלול לפחות 

  3אשכול.
  

  : לימודי ישראלאשכול א
נ"ז רמה

  6  ר  )10454תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (
  6  ר  )10437יסודות המינהל הציבורי (
  6  ר  )10486ישראל בעשור הראשון (

  6  ר  )10657החברה הערבית בישראל (
  6  ר  )10459יסודות השלטון המקומי (

  6  מ  )10903אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (
  6  מ  )10342ופוליטיקה ( , מדינהדת

  6  מ )10392תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (
  6  מ  )10929עיון במקרה הישראלי ( :הכלכלה המדינית

  6  מ  )10509דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (
 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל

  6  מ  )10314(
  

  ב: לימודים תאורטיים ואזוריים אשכול 
  6  ר   )10661משטרים דמוקרטיים (

  6  ר  )10662( 20- הדיקטטורות במאה 
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה 

  6  ר )10691(
  3  ר  )10653הממד הרעיוני ( :דמוקרטיה וחינוך

  6  ר  )10482( 1945-1900היסטוריה דיפלומטית, 
  6  ר  )10664ג'נוסייד (רצח עם) (

  חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים
  6  ר )10795ישראל, סוריה ולבנון (

 1945לאומית מאז -ןהברית בזירה הבי-ארצות
  6  ר  )10717(

/רוסיה: מן העידן "מברהמדיניות החוץ של 
  6  ר  )10431הקומוניסטי לשנות האלפיים (

  6  ר  )10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (
לגווניו: אסכולות וגישות בחקר  מדע המדינה

  6  מ  )10375הפוליטיקה (
  6  מ  )10538אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (

  6  מ )10326סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (
  6  מ  )10390מלחמה ואסטרטגיה (

  6  מ  )10535לאומיים (- האדם ביחסים הביןזכויות
  6  מ )10960(חברתי כלכלי ושל צדק עכשוויות תאוריות

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות 
  6  מ  )10925(

עבר והווה  :לאומיים-ןאפריקה בסבך היחסים הבי
  6  מ )10330(

  6  מ  )10329משטר ופוליטיקה באפריקה (
 1991-1917המועצות, -השאלה הלאומית בברית

  6  מ )10504(
  
  

___________________________  

דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות,מי שלמדו את הקורס  1
, שאינו מוצע עוד,נ"ז) 3, 10660הקשרים, משטרים (

פטורים מלימוד קורס זה ויצברו בלימודי החובה ובחוג כולו
   נ"ז פחות.3

)10661משטרים דמוקרטיים (מי שלמדו את אחד הקורסים 2
, או את שניהם, לפני)10662( 20-דיקטטורות במאה האו

מדיניותאינם חייבים ללמוד את הקורס  2012סמסטר א
) במסגרת לימודי החובה. מי שיבחרו לא10723ציבורית (

, אחד מבין הקורסיםמדיניות ציבוריתללמוד את הקורס 
ייחשב 20-דיקטטורות במאה האו  משטרים דמוקרטיים

  רסי החובה ולא במסגרת קורסי הבחירה.להם במסגרת קו
מי שלמדו קורסים מרשימת קורסי הבחירה לפני סמסטר 3

נ"ז מתקדמות מכל 6פטורים מהדרישה לצבור  2012א
 אשכול.

 משךה
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  דרישות סמינריוניות
- ויחסים בין המדינהמדע ב אחתעבודה סמינריונית 

  .לאומיים
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

עמידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג במדע המדינה ויחסים 
  לאומיים עם חוגים אחרים לתואר -בין
  חוגי-דו
  

דרישות ייחודיות לתואר בכלכלה ובמדע המדינה 
  לאומיים- ויחסים בין

ואחד  )10437יסודות המינהל הציבורי (מי שלמד את הקורס 
דיקטטורות או  )10661משטרים דמוקרטיים (משני הקורסים 

, קורסים אלה לא 2012לפני סמסטר א )10662( 20- במאה ה
חוג במדע המדינה ייחשבו לו בקורסי הבחירה של ה

, והוא יהיה פטור מלימוד הקורסים לאומיים-ויחסים בין
לאומיים -מושגי יסוד ביחסים ביןו )10723יבורית (מדיניות צ

  בקורסי החובה של החוג.  )10205(
  

  דרישות ייחודיות לתואר במדע המדינה ויחסים 
  לאומיים ובחינוך (במגמת תכניות לימודים - בין

  ושיטות הוראה)
הממד הרעיוני  :דמוקרטיה וחינוךמי שלמד את הקורס 

רשאי לכלול אותו  2012לפני סמסטר א )נ"ז 3, 10653(
חוג במדע המדינה ויחסים במסגרת לימודי החובה של ה

במקרה זה יהיה פטור מלימוד אחד משני  .לאומיים-בין
מושגי או ) נ"ז 6, 10723מדיניות ציבורית (י החובה קורס

חוג במדע ב )נ"ז 6, 10205לאומיים (-יסוד ביחסים בין
ז נ" 33-ויהיה חייב בלאומיים -המדינה ויחסים בין

נ"ז  18במקום נ"ז  21- בו ,נ"ז בלימודי החובה 36במקום 
  בלימודי הבחירה.

  
  דרישות ייחודיות לתואר במדע המדינה ויחסים 

  לאומיים ובתקשורת- בין
מבוא לחשיבה הקורס  סטודנטים פטורים מלימודה

. חוג בתקשורתבמסגרת קורסי החובה ב )10161חברתית (
  נ"ז. 57נ"ז במקום  54תקשורת  לימודילפיכך, יש לצבור ב

  
  
  
  
  
  

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדע המדינה 
  לאומיים- ויחסים בין

לפני  )10691בין מדינה לחברה ( קורסמי שלמד את ה
רשאי לכלול אותו במסגרת לימודי החובה  2012סמסטר א

. במקרה זה לאומיים-ויחסים בין חוג במדע המדינהשל ה
מדיניות יהיה פטור מלימוד אחד משני קורסי החובה 

 )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין או )10723ציבורית (
  . לאומיים-ויחסים בין חוג במדע המדינהב
  

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדע המדינה 
  לאומיים- ויחסים בין

חוג הוא חובה ב )10611( למחשבה מדינית מבוא הקורס
חוג ובחירה ב לאומיים-במדע המדינה ויחסים בין

). iiiבמסגרת הדרישות למבואות תחומיים (בפילוסופיה 
חוג במדע המדינה בתכנית זו ייחשב הקורס במסגרת ה

) iiiובסעיף המבואות התחומיים (לאומיים -ויחסים בין
נ"ז באחד משני  6יש לצבור רק  חוג בפילוסופיהב

לימודי בהקורסים הראשונים. לפיכך, יש לצבור 
  נ"ז. 56נ"ז במקום  52פילוסופיה 

  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
רס חובה באחד החוגים לשני החוגים. אם קורס הוא קו

וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג בתקשורת לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  68 לפחות ■

  

  נ"ז 11 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה  
   המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר סודותי

  4  ר )1()10769( ועיצוב
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

  4  ר )2()10775( סטטיסטיים
  3  ר )10748שיטות מחקר איכותניות (

  
___________________________  

עקרונות: החברהמחקר במדעי  שיטותהקורס  או )1(
 .)10285( וסגנונותיו המחקר

מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואאו צמד הקורסים  )2(
מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואו )30111( א החברה
   .)30112( ב החברה

  
  
  

   ללימודי התשתית ותהער

 חוגועם הבניהול  חוגעם ה, בפסיכולוגיה חוגבשילוב עם ה
 :החברה במדעי מחקר שיטותיש ללמוד את הקורס  בחינוך
 יסודותולא את הקורס  )10285( וסגנונותיו המחקר עקרונות
; ויש )10769( ועיצובו המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר

לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי  מבואללמוד את הקורסים 
 מדעי לתלמידי לסטטיסטיקה מבואו) 30111( אהחברה 
 הכמותי המחקר יסודות ולא את הקורס) 30112( ב החברה

  . )10775( סטטיסטיים נתונים ניתוח: ב
יש מערכות ויישומים  –למדעי המחשב  חוגבשילוב עם ה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי ללמוד את הקורס 
לסטטיסטיקה לתלמידי מבוא או את הקורס   ) 30203 מדעים (

הסקה סטטיסטית , ואת הקורס )30111מדעי החברה א (
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי או צמד הקורסים  ) 30204 (

, ולא  )10286רגרסיה וניתוח שונות (ו) 30112מדעי החברה ב (
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים  את הקורס
  . )10775סטטיסטיים (

  
      

  

    נ"ז 57 :תקשורתלימודי 
  נ"ז 35 –חובה 

נ"ז רמה
  3  פ )10161מבוא לחשיבה חברתית (

  6  ר  )10408המונים (תקשורת מבוא ל
  3  ר  1)10612תקשורת המונים בישראל (

  6  ר  )10439תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (
  4  ר1)10712קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (

  6  ר  )10716תקשורת ודעת קהל (
  4  ר  2,1)10758תקשורת (ה שיח

  3  ר )10724( דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל
  
  
  
  
  

  נ"ז 4 –ת חובה וסדנ
    סדנאות. שתייש לבחור 

נ"ז  רמה
  2  ר  )10618סדנה בכתיבה עיתונאית (

  2  ר  )10658עיתונאית (סדנה בעריכה 
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט 

  2  ר  )10621(
  2  ר )10746( לידאו בעידן דיגיטיבעריכת וסדנה

  2  ר  )10749סדנת רדיו (
  2  ר )10763( ציבור ביחסי סדנה

  
  1נ"ז 18 – בחירה

     נ"ז מתקדמות. 12לפחות בבחירה יש לכלול 
  6  פ  3)10143( יסודות חקר השפה

הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם  לגדול עם
  6  ר  4)10698של ילדים ובני נוער (
  6  ר )10104פסיכולוגיה חברתית (

  6  ר  )10640( קולנועלאמנות המבוא  :להבין סרטים
  6  מ  )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (

  6  מ  )10532תקשורת כתרבות (
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת 

  6  מ  )10921מקוונת (
יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת 

  6  מ )10946(
  

  דרישות סמינריוניות
  .תקשורתב אחתעבודה סמינריונית 

  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
יו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם הקבלה אל

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  

___________________________  

נקודות זכות עודפות בעקבות השינוי 6צברו סטודנטים ש  1
הקורסיםבנקודות הזכות שמקנים  2010שחל בסמסטר ב

לשון ותקשורת, )10612( בישראלאמצעי תקשורת המונים 
קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודשו )10668(
במסגרתהזכות הללו יוכלו להשתמש בנקודות  )10712(

מי שלמדו את .רגילה ברמה בתקשורת הבחירה קורסי
במתכונתו הקודמת (לפני סמסטר שיח התקשורתהקורס

נ"ז, יצברו בקורסי החובה, בלימודי 3), שהקנתה 2014ב
  נ"ז. 1התקשורת ובתכנית כולה פחות

  , שאינו מוצע עוד.)10668לשון ותקשורת (או הקורס 2
  .מבוא לבלשנותבגרסתו הקודמת נקרא הקורס 3
המסך :לגדול עם הטלוויזיההקורס נקרא בגרסתו הקודמת 4

  .הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער

 משךה
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הערות לשילוב החוג בתקשורת עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר בקולנוע ובתקשורת

הוא   ) 10640 ( : מבוא לאמנות הקולנועלהבין סרטים הקורס
בתכנית זו  .חוג בתקשורתובחירה ב חוג בקולנועחובה ב
, ולימודו יפטור חוג בקולנועהבמסגרת הקורס ייחשב 

. לפיכך נדרשות במסגרת חוג בתקשורתב מקורס בחירה
נ"ז (כולן מתקדמות)  12 תקשורתלימודי הבחירה ב

 51 תקשורתלימודי נ"ז, ובסה"כ יש לצבור ב 18במקום 
  נ"ז. 57 נ"ז במקום

  
  דרישות ייחודיות לתואר במדע המדינה ויחסים 

  לאומיים ובתקשורת- בין
מבוא לחשיבה הקורס  סטודנטים פטורים מלימודה

. חוג בתקשורתבמסגרת קורסי החובה ב )10161חברתית (
  נ"ז. 57נ"ז במקום  54תקשורת  לימודילפיכך, יש לצבור ב

  
  דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובתקשורת

ניהול הפרסום סטודנטים שילמדו את הקורס המתקדם 
נ"ז  6-יהיו פטורים מ, חוג בניהולבמסגרת ה )10344(

לפיכך, יידרשו לצבור  .חוג בתקשורתרגילות בבחירה ב
) מתקדמות(כולן נ"ז  12רק חוג בתקשורת בבחירה ב

 57נ"ז במקום  51 לימודי תקשורתבוסה"כ  נ"ז 18במקום 
  נ"ז.

  
  דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובתקשורת

, )10361עמדות ושכנוע (סטודנטים שלמדו את הקורס 
 הנדרשות נ"ז המתקדמות 12במסגרת  שאינו  מוצע עוד,

לימוד קורס החובה מ , יהיו פטוריםפסיכולוגיהחוג בב
יש לפיכך,  .חוג בתקשורתב )10716תקשורת ודעת קהל (

 אפשר .נ"ז 57נ"ז במקום  51תקשורת  לימודיב לצבור
במסגרת  )10716תקשורת ודעת קהל (ללמוד את הקורס 
  .תקשורתחוג בלימודי הבחירה ב

נלמד בפעם האחרונה  )10361עמדות ושכנוע (הקורס 
, מי שילמדו את 2014. החל מסמסטר ב2014בסמסטר א

או  )10557תרבותית (- פסיכולוגיה ביןהקורס המתקדם 
במסגרת ) 10575הזדהות עם קבוצות (הקורס המתקדם 

נ"ז רגילות בבחירה  6-, יהיו פטורים מחוג בפסיכולוגיהה
חוג . לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בורתחוג בתקשב

נ"ז,  18נ"ז (כולן מתקדמות) במקום  12רק בתקשורת 
  נ"ז. 57נ"ז במקום  51לימודי תקשורת וסה"כ ב

  
  דרישות ייחודיות לתואר בתקשורת ובסוציולוגיה

חובה בשני  הוא )10161מבוא לחשיבה חברתית (הקורס 
 ת במסגרתבתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכוהחוגים. 

 54תקשורת  לימודיבר . לפיכך, יש לצבוסוציולוגיהבחוג ה
  נ"ז. 57נ"ז במקום 

ישנם קורסי חובה ובחירה המופיעים גם  חוג בתקשורתב
. יש לשים לב להערה חוג בסוציולוגיהבכקורסי בחירה 

הכללית לשילוב שני חוגים שלהלן לגבי לימוד קורסים 
  המשותפים לשני החוגים.

  
  
  
  

  כללית לשילוב שני חוגיםהערה 
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
ס הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקור

בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 
  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג בלימודי אפריקה לתואר דו
 
  מתקדמות נ"ז 8 לפחות ובהן נ"ז 54 ■
  

אביב, -תכנית משותפת של אוניברסיטת תל
גוריון בנגב והאוניברסיטה - אוניברסיטת בן

. סטודנטים יכולים להירשם לתכנית בכל הפתוחה
אחת האוניברסיטאות השותפות בה. אוניברסיטה 

  1זו, אוניברסיטת האם, היא זו שתעניק את התואר.

  
  נ"ז 54לימודי אפריקה: 

נ"ז בקורסי מבוא, לפחות  12בלימודי אפריקה יש לצבור 
נ"ז  12-נ"ז מתקדמות, ובקורסי הבחירה לא יותר מ 8

  בקורסים בעלי זיקה חלקית לאפריקה.
  

ודים בחוג לסטודנטים של להלן דרישות הלימ
  האוניברסיטה הפתוחה:

  א.
)i (   נ"ז בקורסים של האוניברסיטה  18לפחות

הפתוחה, כולל לפחות קורס מתקדם אחד מקבוצה 
  א להלן, שתיכתב בו עבודה סמינריונית. 

)ii(  האחרות  אוניברסיטאותב בקורסיםנ"ז  12 לפחות
  השותפות לתכנית. 

)iii (נקודות הזכותהקורסים עד להשלמת מכסת  שאר 
, 8- , ולהשלמת מכסת הנקודות המתקדמות ל54-ל

 בקורסים הסטודנטים בחירת לפי יושלמו
 באוניברסיטאות/או ו הפתוחה באוניברסיטה

 .לתכנית השותפות האחרות
  

  ב. קורסי מבוא באוניברסיטה הפתוחה
 נ"ז  רמה

  6  ר2)10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (
 עבדים וסחר עבדות:  האנושית הסחורה

 )10779( וממנה באפריקה
  6  ר

  
 הפתוחה באוניברסיטה בחירה קורסי  ג.

  :א קבוצה
  קורסים מתקדמים על אפריקה באוניברסיטה הפתוחה

יש ללמוד לפחות קורס אחד מקבוצה זו באוניברסיטה 
  הפתוחה.

  
  לאומיים: עבר -אפריקה בסבך היחסים הבין

 )10330והווה (
  6  מ

  6  מ  )10329משטר ופוליטיקה באפריקה (
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות

)10925(  
  6  מ

  6  מ  )10333אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (
  3  תש  )12012אפריקה בין דמוקרטיה ודיקטטורה (

  
  :קבוצה ב

 בעלי זיקה חלקיתקורסים באוניברסיטה הפתוחה 
  אפריקהל

 בעלי בקורסים היותר לכל"ז נ 12 בתכנית לצבור מותר
  3 .לאפריקה חלקית זיקה

  6  ר )10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (
  6  מ )10918( אדם, חברה וכלכלה במזרח התיכון

  
  

  דרישות סמינריוניותד. 
שתי עבודות סמינריוניות. לפחות אחת מהן במסגרת 

  האוניברסיטה הפתוחה בקורס מקבוצה א.

  
לפני ההרשמה לתכנית יש לפנות לייעוץ אצל  שימו לב!

יועצי התכנית באוניברסיטה הפתוחה. תכנית הלימודים 
של הסטודנטים תגובש בעזרתם ובאישורם של יועצי 

  התכנית.
  
  

המועצה להשכלה גבוהה נתנה אישור פרסום 
 מותנית לתואר הסמכה. והרשמה לתכנית הלימודים

  .באישורה
  
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי לפני הרשמה 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג בלימודי אפריקה עם 
  חוגי-חוגים אחרים לתואר דו

  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
  

אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו
חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .ם ולא בשניהםמהחוגי
  
  
  
  
  
  

___________________________  

חוגי יש לבחור חוג נוסף באוניברסיטה-לקבלת תואר דו 1
הפתוחה ולקבל את אישור הוועדה לאישור תכניות לימודים

חוגי יש-במסגרת הדרישות לתואר דולצירוף המבוקש. 
  נ"ז מתקדמות. 24לצבור לפחות 

באוניברסיטה הפתוחה, אך אין חובהמומלץ ללמוד קורס זה   2
  לעשות כן.

במאותאפריקה -צפון יהודיאת הקורס  שלמדו סטודנטים 3
אותו וסיימו, 2014אסמסטר  לפני) 10311( 20-19-ה

    .ב קבוצה קורסי במסגרת להם ייחשב הקורסבהצלחה,
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  בפסיכולוגיהבוגר 
  נ"ז מתקדמות  24 ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:
  

      נ"ז 13 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
נ"ז רמה  

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285וסגנונותיו (

  3  ר)10686וניתוח שונות ( התנסות במחקר, רגרסיה
  
  –חובה ובחירה  :פסיכולוגיהלימודי   .ג

  נ"ז 67
  

      נ"ז 46 –חובה 
  6  פ)10136מבוא לפסיכולוגיה (

  6  ר  )10104פסיכולוגיה חברתית (
  6  ר )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות
)10493( 

  4  ר

  4  ר )10269אוריה ומחקר (אישיות: ת
  4  ר  )10252אוריה ומעשה (מבחנים פסיכולוגיים: ת
  6  ר )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (

  4  ר  )10619פסיכופתולוגיה (
  6  מ   )10524היסטוריה של הפסיכולוגיה (

 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים
)91412(1  

–  – 

  
  2נ"ז 21 – בחירה

    .נ"ז מתקדמות 18לכלול לפחות בבחירה יש 
  3  ר  )  10781( נות וזיקנהקפסיכולוגיה של הזד

  3  ר )10759אינטליגנציה רגשית (
  6  מ  )10352הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (

  6  מ  )10525קשב חזותי (
  6  מ   3)10904שינה והפרעות שינה בילדות (

   
  6  מ  או )10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

  6  מ )10941מוח וקוגניציה (
   

  6  מ  או )10557תרבותית (-פסיכולוגיה בין
  6  מ  )10575הזדהות עם קבוצות (

   
  6  מ  או )10593ליקויי קריאה (

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, 
  6  מ )10905נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (

וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות: השפעת לחץ 
  6  מ 5)10936מחקר בעלי חיים (

  6  מ  4)10914למצטיינים ( –סמינר מחקר בפסיכולוגיה 
      –  ר  1)91410התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (

  דרישות סמינריוניות  . ד
לפחות , שמהן פסיכולוגיהב שתי עבודות סמינריוניות

  .אחת אמפיריתעבודה סמינריונית 

  
  נ"ז 28בחירה חופשית: לפחות   . ה

 קורסבמסגרת לימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד 
דעת -אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת-מרחיב

את יתר הנקודות ניתן להשלים  .במדעיםאו מדעי הרוח ב

מקורסים בפסיכולוגיה או בכל מנקודות זכות הנצברות 
דיסציפלינה אחרת. אם נצברו נקודות זכות עודפות 
במסגרת לימודי הבחירה בפסיכולוגיה, הן ייחשבו כחלק 

 מלימודי הבחירה החופשית.
  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
ם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה ג

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

  בקטלוג הקורסים.ראו הסבר בתיאור הקורס  1
אינטליגנציה אנושיתסטודנטים שלמדו בעבר את הקורסים  2

פסיכולוגיה של, )10547דמיון חזותי וחלום (, )10620(
, שאינם מוצעים)10361עמדות ושכנוע (), 10293המינים (

  עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה.
, שאינו מוצע)10920פסיכולוגיה של השואה (או הקורס  3

 עוד.
  ההרשמה לקורס זה מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו. 4
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  בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבהבוגר 
  נ"ז מתקדמות 24 לפחות ובהןנ"ז  108 לפחותא. 

  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות: 

  
      נ"ז 13 – חובהלימודי תשתית:   ב. 

נ"ז רמה  
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

  3  פ  )30111(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

  3  ר )30112(
חקר שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המ

  4  ר )10285וסגנונותיו (
  3  ר)10686התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (

  
  –חובה ובחירה  :פסיכולוגיהלימודי   .ג

  נ"ז 67
  

      נ"ז 46 –חובה 
  6  פ)10136מבוא לפסיכולוגיה (

  6  ר  )10104פסיכולוגיה חברתית (
  6  ר )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות
)10493( 

  4  ר

  4  ר )10269אוריה ומחקר (אישיות: ת
  4  ר  )10252אוריה ומעשה (מבחנים פסיכולוגיים: ת
  6  ר )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (

  4  ר  )10619פסיכופתולוגיה (
  6  מ   )10524היסטוריה של הפסיכולוגיה (

 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים
)91412(1  

–  –  

  
  2נ"ז 21 – בחירה
    .נ"ז מתקדמות 18לכלול לפחות יש  בבחירה

  3  ר )  10781פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה (
  3  ר )10759ת (אינטליגנציה רגשי

  6  מ  )10352הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (
  6  מ )10525קשב חזותי (

    6  מ   3)10904שינה והפרעות שינה בילדות (
  6  מ  או )10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

    6  מ )10941מוח וקוגניציה (
  6  מ  או )10557תרבותית (-פסיכולוגיה בין

    6  מ  )10575הזדהות עם קבוצות (
  6  מ  או )10593ליקויי קריאה (

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, 
  6  מ)10905נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (

  השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות:
  6  מ 4)10936מחקר בעלי חיים (

  6  מ  5)10914למצטיינים ( –סמינר מחקר בפסיכולוגיה 
  –  ר  1)91410התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (

  

  דרישות סמינריוניות  . ד
לפחות , שמהן פסיכולוגיהב שתי עבודות סמינריוניות

   .אחת אמפיריתעבודה סמינריונית 

  

  

  

  

  

  נ"ז 28לפחות  –לימודי חטיבה: חובה   . ה
נושא החטיבה יצוין ( תויש לבחור אחת מן החטיבות הבא

  :)בתעודת הבוגר
  

 ניהול היסטוריה
  לאומיים- יחסים בין  מדעי היהדות
  מדע המדינה  המקרא ועולמו

  וגיהסוציול  פילוסופיה
  תקשורת אמנויות
  חינוך מוסיקה
  מתמטיקה ספרות
  מדיניות ציבורית קולנוע
   כלכלה

  
נ"ז . נ"ז מתקדמות 6בחלק מהחטיבות יש ללמוד לפחות 
נ"ז המתקדמות  24-מתקדמות אלה יש ללמוד בנוסף ל

  . פסיכולוגיההדרושות ב
  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
  באנגליתהוכחת ידע 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.

  

  
חוגי עם -אר חדוהערה לשילוב חטיבה בת

  לימודי חטיבה
נ"ז.  30-ל 24בדרך כלל בין בתכניות החטיבות יש לצבור 

בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, 
המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית 

 חוגי  בו היא משולבת.- לתואר החד

חוגי וגם בחטיבה, -אם קורס הוא חובה בתואר החד
חוגי. אם קורס הוא -ייחשב הקורס במסגרת התואר החד

חר, הקורס ייחשב במסגרת חובה באחד מהם ובחירה בא
בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת 
- האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר החד

חוגי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת 
  מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

נ"ז מתקדמות.  6יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 
קדמות נ"ז מת 24-בחטיבות האחרות, ההשלמה ל

  חוגי.- הדרושות לתואר תהיה במסגרת לימודי התואר החד

___________________________  

  בקטלוג הקורסים.ראו הסבר בתיאור הקורס  1
אינטליגנציה אנושיתאת הקורסים  ושלמד יםסטודנט 2

פסיכולוגיה של, )10547דמיון חזותי וחלום ( , )10620(
, שאינם מוצעים)10361עמדות ושכנוע (, )10293המינים (

  במסגרת קורסי הבחירה. להםהקורסים ייחשבו עוד,
, שאינו מוצע עוד.)10920פסיכולוגיה של השואה (או הקורס 3
  ההרשמה לקורס זה מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו. 4
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בהדגשת חינוך:  במדעי החברהבוגר 
  ליקויי למידה

  נ"ז מתקדמות  24 ובהןנ"ז  108 לפחותא. 
  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

  
      נ"ז 16 –לימודי תשתית: חובה   ב. 

נ"ז רמה  
  6  פ  )10134מבוא לסוציולוגיה (

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285וסגנונותיו (

  
  –: חובה פסיכולוגיה וחינוךלימודי   ג. 

  נ"ז 62
  

 נ"ז 26פסיכולוגיה: 
  6  פ  )10136מבוא לפסיכולוגיה (

  6  ר  )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (
פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות

)10493(  
  4  ר

  4  ר  )10269אוריה ומחקר (אישיות: ת
  6  ר  )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (

 בפסיכולוגיה ובחינוך במחקרים השתתפות
)91412(1  

–  –  

  
  2נ"ז 36 :חינוך

  6  ר2)10765פילוסופיה של החינוך (
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  6  ר  )10139סוגיות בחינוך מיוחד (
  6  ר  )10123אוריה ומעשה (ת :קריאה

  6  ר  או )10711מחוננות וכישרונות מיוחדים (
  6  ר  )10256הוראה יחידנית (

  6  מ  )10527ליקויי למידה (
  
  –לימודי פסיכולוגיה וחינוך: בחירה   . ד

 נ"ז מתקדמות 12
  

  6  מ  )10563והיפראקטיביות (הפרעת קשב 
  6  מ  3)10525קשב חזותי (

  6  מ  3)10593ליקויי קריאה (
  6  מ   3)10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים,
  6  מ  )10905נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (

  

  דרישות סמינריוניות  . ה
 בקורסים מבין הקורסים  שתי עבודות סמינריוניות

  ד לעיל.-בסעיפים ג ו מופיעיםמתקדמים הה

  
  2נ"ז 18: בחירה חופשית  . ו

-מרחיב קורס לכלול חובהבלימודי הבחירה החופשית 
מדעי בדעת -מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת

 להשלים ניתן הנקודות יתר את .מדעיםאו בהרוח 
 דיסציפלינה בכל או , בחינוךבפסיכולוגיה מקורסים

 .נ"ז מתקדמות 6, ויש לכלול בתוכן לפחות אחרת
  

  

מכשיר סטודנטים  אינו שימו לב: תואר בתכנית זו
לאבחן לקויות למידה או לטפל בהן. לשם כך נדרש 

  לפחות תואר שני בתחום. 

  

  דרישות כלליות לתואר  . ז
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :ןכלליות לתואר ראשו
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  

  הוראה בפסיכולוגיהתנאים להתקבל לתעודת 

בוגר במדעי תוכנית שסיימו  האוניברסיטה הפתוחהבוגרי 
יוכלו להתקבל  החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה

לתעודת הוראה בפסיכולוגיה אם למדו וסיימו בהצלחה, 
נקודות הזכות של הבחירה החופשית,  את  18במסגרת 

 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונותהקורסים הבאים: 
פסיכולוגיה חברתית ), 10619פסיכופתולוגיה (, )10686(
ולפחות אחת מהעבודות הסמינריוניות שלהם  )10104(

דמים היתה עבודה אמפירית באחד מהקורסים המתק
. את הקורס 10935-ו 10905, 10593, 10525הבאים: 
יש להשלים לפני הקורס  )10104( חברתית פסיכולוגיה
  .)55157של הוראת הפסיכולוגיה ( דידקטיקה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

  ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.  1
הוא חובה )10765( החינוך של פילוסופיההקורס  2

ואילך. 2012לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א
רשאים 2012סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א

לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם או לוותר עליו.
מי שלא ילמדו את הקורס, יידרשו לצבור במסגרת קורסי

נ"ז ובמסגרת הבחירה 36נ"ז במקום  30החובה בחינוך 
  נ"ז. 18נ"ז במקום  24תהחופשי

התנסות במחקר,אחד מתנאי הקבלה לקורס זה הוא הקורס  3
. סטודנטים שלומדים לתואר)10686רגרסיה וניתוח שונות (

, יהיו פטוריםמדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידהב
מתנאי קבלה זה באישור מיוחד של מרכז ההוראה של

ודה סמינריוניתעם זאת, לא מומלץ לכתוב עבהקורס.
למדו למי שלאאמפירית בקורסים המתקדמים בפסיכולוגיה 

  את הקורסים המהווים תנאי קבלה אליהם. 
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במדעי החברה בהדגשת חינוך: בוגר 
  תכניות לימודים ושיטות הוראה

 ובהן:נ"ז  108 לפחות  א.
)i(  נ"ז 54שמתוכן לפחות מדעי החברה  נ"ז ב 84לפחות

  חינוךב
)ii(  נ"ז 18ובכללן לפחות  נ"ז מתקדמות, 24לפחות

חינוךב12מתוכן לפחותש1מדעי החברהבמתקדמות 
)iii(פתיחהברמת"ז נ 36-מ יותר לא 
  

      נ"ז 22 – חובהלימודי תשתית:   ב. 
נ"ז  רמה  

לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א מבוא 
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר  )10285וסגנונותיו (

  6  פ  2)10134מבוא לסוציולוגיה (
  6  פ  2)10136מבוא לפסיכולוגיה (

  
  נ"ז 54 –ובחירה  : חובהחינוךלימודי   .ג
  

    3נ"ז 24  – חובה
  6  ר)10106(והערכה  לימודים, הוראה תכנון

  6  ר  )10485פרקים בסוציולוגיה של החינוך (
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  6  ר3)10765פילוסופיה של החינוך (
 יה ובחינוךבפסיכולוג השתתפות במחקרים

)91412(4  
–  – 

  
  3נ"ז 30 – בחירה

  .נ"ז מתקדמות 12בבחירה יש לכלול לפחות 
  

  6  ר  )10256הוראה יחידנית (
  6  ר  )10123תאוריה ומעשה ( :קריאה

  6  ר  )10635אתגרים בניהול בית ספר (
  6  ר  )10139סוגיות בחינוך מיוחד (

  6  ר  )10711מחוננות וכישרונות מיוחדים (
  6  מ  )10318הכנסת שינויים למערכת החינוך (

  6  מ  )10328פעילות גומלין בכיתה (
  6  מ  )10363מקצוע, אומנות, אמנות? ( :הוראה

  6  מ  )10528מנהיגות ויישומיה בחינוך (
  6  מ  )10527ליקויי למידה (

  6  מ  )10568מטפורה בחשיבה החינוכית (
  6  מ  )10563הפרעת קשב והיפראקטיביות (

  

  דרישות סמינריוניות  . ד
לפחות  שמהן 1,מדעי החברהשתי עבודות סמינריוניות ב

   .חינוךאחת ב
  

  נ"ז 32בחירה חופשית:   ה. 
-מרחיבה החופשית חובה לכלול קורס בלימודי הבחיר

מדעי בדעת -מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת
   .מדעיםאו בהרוח 

  

  
  
  
  

  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים בסעיף כמפורט דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

יש לוודא עמידה בכל תנאי  חוגלפני הרשמה לקורס ב
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
ל כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה ש

  החוג.
  

בוגר במדעי החברה בהדגשת התכנית לתואר  שימו לב!
מחליפה את  : תכניות לימודים ושיטות הוראהחינוך

 עם התמקדות בוגר במדעי החברהתכנית ההתמקדות 
יהם . סטודנטים שהחלו לימודחינוך, שאינה מוצעת עודב

יוכלו לבחור  2010א בתכנית ההתמקדות לפני סמסטר
  באחת משתי הדרכים הבאות:

  
בוגר במדעיפי התכנית החדשה -לעבור ללמוד על .1

תכניות לימודים ושיטות: החברה בהדגשת חינוך
  .הוראה

להמשיך ללמוד לפי תכנית ההתמקדות, לעמוד .2
בדרישותיה (בכפוף לשינויים שחלו ויחולו בתכנית)

עם מכתב נלווה על בוגר במדעי החברהולקבל תואר 
בוגר במדעיההתמקדות. תכנית הלימודים לתואר 

 . אתר האו"פעם התמקדות בחינוך נמצאת בהחברה
  

- בכל מקרה, אנו ממליצים לפנות ליועצים התחומיים על
מנת לבחון עמם את המשמעויות של המעבר בין 

  המסלולים השונים המצוינים לעיל.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

השיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעיבקורסים ש 1
 .החברה

רשאים 2012סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א 2
במקום )10153מבוא לאנתרופולוגיה (ללמוד את הקורס 
מבוא, )10136מבוא לסוציולוגיה (אחד הקורסים 

  .)10136לפסיכולוגיה (
הוא חובה )10765( החינוך של פילוסופיההקורס 3

ואילך. 2012לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א
רשאים 2012ים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר אסטודנט

לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם או לוותר עליו.
מי שלא ילמדו את הקורס, יידרשו לצבור במסגרת קורסי

נ"ז, ובמסגרת קורסי 24נ"ז במקום  18החובה בסעיף זה 
 נ"ז. 30נ"ז במקום  36הבחירה

בתוקף שהקורס סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת 4
אינו נכלל בתכנית הלימודים שלהם פטורים מלימוד קורס

 זה.
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  במדעי החברה בהדגשת מדעי בוגר 
  נ"ז) 116( ההתנהגות

      נ"ז 13 – חובהלימודי תשתית:   א. 
נ"ז רמה  

לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א מבוא 
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285וסגנונותיו (

  3  ר  )10686נות (התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שו
  
 :פסיכולוגיה, סוציולוגיה וניהוללימודי   .ב

  נ"ז 103 –חובה ובחירה 
  

  נ"ז 52פסיכולוגיה: 

      נ"ז 40 –חובה 
  6  פ)10136מבוא לפסיכולוגיה (

  6  ר  )10104פסיכולוגיה חברתית (
  6  ר )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (

  6  ר  )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (
פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות

)10493(  
  4  ר

  4  ר  )10252אוריה ומעשה (מבחנים פסיכולוגיים: ת
  4  ר  )10269אוריה ומחקר (אישיות: ת

  4  ר )10619פסיכופתולוגיה (
 בפסיכולוגיה ובחינוך במחקרים השתתפות

)91412(1  
–  – 

  
    2מתקדמות נ"ז 12 – בחירה

  6  מ  )10352הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (
  6  מ )10525קשב חזותי (

  6  מ  או )10524היסטוריה של הפסיכולוגיה (
  6  מ  או )10904שינה והפרעות שינה בילדות (

  
  6  מ  או )10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

  6  מ  )10941מוח וקוגניציה (
  

  6  מ  או )10557תרבותית (-פסיכולוגיה בין
  6  מ  )10575הזדהות עם קבוצות (

  
  6  מ  או )10593ליקויי קריאה (

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, 
  6  מ  )10905וחינוכיים (נוירופסיכולוגיים 

  6  מ  3)10914למצטיינים ( –סמינר מחקר בפסיכולוגיה 
  –  ר  1)91410מעשית בפסיכולוגיה (התנסות בעבודה 

  
  נ"ז 51 :סוציולוגיה וניהול

    נ"ז 33 –חובה 
  

  6  פ  )10134מבוא לסוציולוגיה (
  6  פ  4)10153מבוא לאנתרופולוגיה (
  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (

  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (
  6  ר או 5)10455התנהגות צרכנים (

  6  ר  5)10279ניהול משאבי אנוש (
  6  ר  )10721אוריות סוציולוגיות קלאסיות (ת
  

  6נ"ז 18 –בחירה 
  7מתקדמותנ"ז  12בבחירה יש לכלול לפחות 

  6  פ  )10122בעיות בפילוסופיה של המוסר (
  6  ר  )10495הישראלית (מגמות בחברה 

נ"ז  רמה  
  6  ר  )10270סטייה חברתית (

הפוליטיקה בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של
  6  ר  )10691(

  6  ר  )10408( קשורת המוניםמבוא לת
  6  ר  או 5)10455התנהגות צרכנים (

  6  ר  5)10279ניהול משאבי אנוש (
  6  ר  )10281ניהול השיווק (

  6  ר  )10680גדר (מבוא ללימודי מ
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית 

  6  ר  )10682(
  6  ר)10728סוציולוגיה של ארגונים (

  6  מ  )10583ספורט וחברה (
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת 

  6  מ   )10921מקוונת (
  6  מ   )10350( מתודולוגיה של סקרים

  6  מ   )10349שוויון חברתי (-ריבוד: סוגיות באי
  6  מ  )10576שוויון בישראל (- פערים ואי

 מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי
  6  מ  7)10376(

  6  מ   )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (
  6  מ  )10523מוסר ועסקים (

  6  מ )10566תרבות ארגונית (
  6  מ  )10344ניהול הפרסום (

  6  מ   )10354דיני עבודה (
  6  מ   )10588יחסי עבודה (

יישום למשאבי אנוש  :תכנון מערכות דינמיות בזמן
  6  מ  )10516(

  6  מ  )10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (
  6  מ  )10517לאומי (-ניהול בין

  
  סמינריוניותדרישות   . ג

 אמפיריתעבודה סמינריונית שתי עבודות סמינריוניות: 
  .ניהולאו ב סוציולוגיהבועבודה סמינריונית  פסיכולוגיהב
  
  דרישות כלליות לתואר  . ד

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :ראשוןכלליות לתואר 

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  

___________________________  

  הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.ראו 1
פסיכולוגיה שלסטודנטים שלמדו בעבר את הקורסים  2

, שאינם מוצעים)10361עמדות ושכנוע (, )10920השואה (
  עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה.

  ההרשמה לקורס רק לאחר קבלת הזמנה להירשם אליו. 3
נ"ז) יידרשו 4הישנה (ממי שלמדו את הקורס במתכונתו  4

נ"ז בקורסי החובה בסוציולוגיה וניהול ובתכנית 2פחות
 כולה.

למי שיבחרו ללמוד את שני הקורסים, קורס אחד ייחשב 5
  במסגרת לימודי החובה ואחד במסגרת לימודי הבחירה.

שאינו, )10295החברה הקיבוצית (שלמדו את הקורס  מי 6
בחירהה יקורסייחשב להם במסגרת הקורס מוצע עוד, 

   בסוציולוגיה וניהול.
, הקורס ייחשב)10376סוציאליזציה (את הקורס  ומי שלמד 7

  כקורס בחירה מתקדם מקבוצה זו.להם
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ובחינוך (במגמת  בוגר בפסיכולוגיה
  נ"ז) 117( ליקויי למידה)

  
  נ"ז 13: א. קורסי חובה מתודולוגיים

נ"ז רמה  
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

  3  פ  )30111(
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

  3  ר  )30112(
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר

  4  ר )10285וסגנונותיו (
  3  ר)10686וניתוח שונות ( התנסות במחקר, רגרסיה

  

  –וחינוך: חובה  לימודי פסיכולוגיהב. 
  נ"ז 104

  
    נ"ז 40: בפסיכולוגיה קורסי חובה

נ"ז רמה
  6  פ)10136מבוא לפסיכולוגיה (

  6  ר  )10104פסיכולוגיה חברתית (
  6  ר )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות
)10493( 

  4  ר

  4  ר )10269אישיות: תאוריה ומחקר (
  4  ר  )10252מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (

  6  ר )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (
  4  ר  )10619פסיכופתולוגיה (

 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים
)91412(1  

–  –

  
    נ"ז 24: בחינוךחובה  קורסי

  6  ר   2)10765פילוסופיה של החינוך (
  6  ר  )10485פרקים בסוציולוגיה של החינוך (

  6  ר  )10139סוגיות בחינוך מיוחד (
  6  ר  )10123תאוריה ומעשה ( :קריאה

  
  נ"ז 34: למידהקורסי חובה בליקויי 

  קורסים בפסיכולוגיה
  6  מ   )10593ליקויי קריאה (

קוגניטיביים, ליקויי למידה בחשבון: היבטים
  6  מ)10905נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (
  6  מ   )10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

  קורסים בחינוך
  6  מ  )10527ליקויי למידה (

  6  מ  )10563הפרעת קשב והיפראקטיביות (
  

  פסיכולוגיה חינוך ובקורס ב
התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות

  4  ר  3)10787(
  

  נ"ז 6: בחירה בחינוךקורסי 
  4יש לבחור קורס אחד

  6  ר  )10256הוראה יחידנית (
  6  ר  )10711מיוחדים (מחוננות וכישרונות 

  
  
  
  
  

  ד. דרישות סמינריוניות
 אמפירית : עבודה אחתעבודה סמינריוניתשתי 

  .חינוךועבודה אחת ב פסיכולוגיהב
  
  

מכשיר סטודנטים  אינו כנית זותואר בתשימו לב: 
שם כך נדרש לאבחן לקויות למידה או לטפל בהן. ל

 תחום. לפחות תואר שני ב
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________  

  .ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים 1
הוא חובה )10765( החינוך של פילוסופיההקורס 2

ואילך. 2012ם מסמסטר אהלסטודנטים שהחלו לימודי
רשאים 2012ם לפני סמסטר אהסטודנטים שהחלו לימודי

לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם, או ללמוד
. במקרה)10125פסיכולוגיה בחינוך (במקומו את הקורס 

,לא יוכל להחשב במסגרת קורסי הבחירה 10125זה, הקורס 
  .4, למרות האמור בהערה 2013גם אם נלמד לפני סמסטר א

יםסטודנטים שהגיעו לשלב הלימודהקורס עדיין אינו נלמד.  3
בו הם נדרשים ללמוד קורס זה יפנו לוועדה לאישור תכניות

  לימודים בבקשה ללמוד קורס חלופי. 
)10125פסיכולוגיה בחינוך (סטודנטים שלמדו את הקורס 4

, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי2013לפני סמסטר א
). סטודנטים2הבחירה לתואר בתכנית זו (וראו גם הערה 

ם מאושרת בתוקף, הכוללת את הקורסבעלי תכנית לימודי
, וטרם למדו אותו, יוכלו ללמוד)10125פסיכולוגיה בחינוך (

את הקורס או להמירו בקורס אחר מבין קורסי הבחירה
  בחינוך שבתכנית זו.
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חוג בחינוך (במגמת ליקויי למידה) 
  חוגי- לתואר דו

 
  מתקדמות נ"ז 30 ובהן נ"ז 94 לפחות ■

  

  נ"ז 10 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה  

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

לתלמידי מדעי החברה ב מבוא לסטטיסטיקה 
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285וסגנונותיו (

  

  נ"ז 16 –: חובה בפסיכולוגיה קורסים
נ"ז רמה

  6  ר )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (
פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות

)10493( 
  4  ר

  6  ר )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (
 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים

)91412(1  
–  –

  
    נ"ז 30 – : חובהבחינוך קורסים

 6 ר2)10765פילוסופיה של החינוך (
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  6  ר  )10485פרקים בסוציולוגיה של החינוך (
  6  ר  )10139סוגיות בחינוך מיוחד (

  6  ר  )10123תאוריה ומעשה ( :קריאה
  

    נ"ז 34 – : חובהקורסים בליקויי למידה
  6  מ  )10527ליקויי למידה (
  6  מ   3)10593ליקויי קריאה (

  6  מ  )10563הפרעת קשב והיפראקטיביות (
ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים,

  6  מ 3)10905נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (
  6  מ    3)10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות
  4  ר 4)10787(

  
  נ"ז 6-4: קורסי בחירה

    יש לבחור קורס אחד.
  4  ר )10269אישיות: תאוריה ומחקר (

  6  ר  )10256הוראה יחידנית (
  4  ר  )10619פסיכופתולוגיה (

  6  ר  )10711מחוננות וכישרונות מיוחדים (
  

  דרישות סמינריוניות
   באחד הקורסים המתקדמים. עבודה סמינריונית אחת

  
  

מכשיר סטודנטים  אינו כנית זותואר בתשימו לב: 
שם כך נדרש לטפל בהן. ללאבחן לקויות למידה או 

 תחום. לפחות תואר שני ב
  

  
  
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  ני החוגיםשעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג בחינוך (במגמת ליקויי 
  חוגי-אחרים לתואר דו למידה) עם חוגים

  
  שילוב עם החוג בפסיכולוגיה

בפסיכולוגיה ובחינוך  בוגרחוגי -התכנית לתואר הדו
  .75בעמוד מפורסמת  (במגמת ליקויי למידה)

  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת ה
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

  .הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסיםראו 1
הוא חובה )10765( החינוך של פילוסופיההקורס 2

ואילך. 2012לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א
רשאים 2012סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א

  נ"ז בלבד.  88לוותר על הקורס ולעמוד בדרישות החוג עם 
התנסות במחקר,אחד מתנאי הקבלה לקורס זה הוא הקורס  3

חוג. סטודנטים שלומדים ל)10686רגרסיה וניתוח שונות (
כחוג לאחר תואר, יהיו ,בחינוך (במגמת ליקויי למידה)

פטורים מתנאי קבלה זה באישור מיוחד של מרכז ההוראה
  של הקורס.

הלימודיםהקורס עדיין אינו נלמד. סטודנטים שהגיעו לשלב  4
בו הם נדרשים ללמוד קורס זה יפנו לוועדה לאישור תכניות

        לימודים בבקשה ללמוד קורס חלופי. 
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חוג בחינוך (במגמת תכניות לימודים 
  חוגי- ושיטות הוראה) לתואר דו

 
  נ"ז מתקדמות 12 לפחות ובהןנ"ז  58 לפחות ■

  

  נ"ז 10 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה  

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285וסגנונותיו (

  
  

   ללימודי התשתית ותהער

מבוא  , במקום הקורסבמתמטיקהחוג בשילוב עם ה
יש ללמוד את  )30111לסטטיסטיקה למדעי החברה א (

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה  כמו כן, במקום הקורס. )30203(

אפשר ללמוד את הקורס  )30112לתלמידי מדעי החברה ב (
  . )30204הסקה סטטיסטית (

מבוא  במקום הקורס חוג במדעי הקוגניציה,בשילוב עם ה
יש ללמוד ) 30112ב (לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה 

או את צמד  )30204הסקה סטטיסטית (את הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב הקורסים 

   .)10286רגרסיה וניתוח שונות (ו )30112(
  
  

      

  
    נ"ז 48 :לימודי חינוך

  1נ"ז 24 –חובה 
נ"ז רמה

  6  ר  )10106( לימודים, הוראה והערכהתכנון, 
  6  ר  )10485פרקים בסוציולוגיה של החינוך (

  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (
  6  ר1)10765פילוסופיה של החינוך (
 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים

)91412(2   
– – 

  
  1נ"ז 24 –בחירה 

    .נ"ז מתקדמות 12בבחירה יש לכלול לפחות 
  6  ר  )10256הוראה יחידנית (

  6  ר  )10123תאוריה ומעשה ( :קריאה
  6  ר  )10635ספר ( אתגרים בניהול בית

  6  ר  )10139סוגיות בחינוך מיוחד (
  6  ר  )10711מחוננות וכישרונות מיוחדים (

  6  מ  )10318הכנסת שינויים למערכת החינוך (
  6  מ  )10328פעילות גומלין בכיתה (

  6  מ  )10363מקצוע, אומנות, אמנות? ( :הוראה
  6  מ  )10528מנהיגות ויישומיה בחינוך (

  6  מ  )10527ליקויי למידה (
  6  מ  )10568מטפורה בחשיבה החינוכית (

  6  מ  )10563הפרעת קשב והיפראקטיביות (
  6  ר3)20202פילוסופיה של המדע (

  

  דרישות סמינריוניות
  .חינוךב אחתעבודה סמינריונית 

  
  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר

דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הוא חובה )10765( החינוך של פילוסופיההקורס 1
ואילך. 2012לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א
רשאים 2012סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א

לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם או לוותר עליו.
מי שלא ילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת החובה

נ"ז נוספות. 6נ"ז, ובמסגרת הבחירה  6בלימודי חינוך פחות 
,)10145חשיבה ביקורתית (סטודנטים שלמדו את הקורס

שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין נקודות הזכות
בחוג בחינוך, בשילוב עם החוג במתמטיקהבלימודי הבחירה 

 בלבד.
ותיקים שיסיימו את לימודיהם לתואר לפניסטודנטים  2

וכן סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת 2012סמסטר ב
פטורים ,בתוקף שהקורס אינו נכלל בתכנית הלימודים שלהם

  קורס זה. מ
אחר חוגרק בשילוב עם  בחינוךקורס זה הינו קורס בחירה  3

  .מדעיםב

 משךה
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הערות לשילוב החוג בחינוך (במגמת תכניות 
לימודים ושיטות הוראה) עם חוגים אחרים 

  חוגי-לתואר דו
  

דרישות ייחודיות לתואר בחינוך (במגמת תכניות 
מערכות  –לימודים ושיטות הוראה) ובמדעי המחשב 

  ויישומים
חוג במדעי קורסי הבחירה בחובה ללמוד במסגרת 

(בנוסף לקורסי החובה מערכות ויישומים  – המחשב
יסודות מדעי המחשב  :מיקהאלגוריתבחוג) את הקורס 

אוטומטים ושפות פורמליות וכן את הקורס  ,)20290(
במסגרת . שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה ,)20440(
ללמוד את  חובה ,מדעי המחשבבדרישות הסמינריוניות ה

  .)20560ממדעי המחשב להוראתם (הסמינר: 
  

  דרישות ייחודיות לתואר במדע המדינה ויחסים 
  לאומיים ובחינוך (במגמת תכניות לימודים - בין

  ושיטות הוראה)
הממד הרעיוני  :דמוקרטיה וחינוךמי שלמד את הקורס 

רשאי לכלול אותו  2012לפני סמסטר א )נ"ז 3, 10653(
חוג במדע המדינה ויחסים במסגרת לימודי החובה של ה

במקרה זה יהיה פטור מלימוד אחד משני  .לאומיים-בין
מושגי או ) נ"ז 6, 10723מדיניות ציבורית (בה י החוקורס

חוג במדע ב )נ"ז 6, 10205לאומיים (-יסוד ביחסים בין
נ"ז  33-ויהיה חייב בלאומיים -המדינה ויחסים בין

נ"ז  18במקום נ"ז  21- בו ,נ"ז בלימודי החובה 36במקום 
  בלימודי הבחירה.

  
דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובחינוך (במגמת 

  תכניות לימודים ושיטות הוראה)
יש ללמוד את  בחינוך חוגבמסגרת לימודי התשתית של ה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי במקום הקורס  )30203(

דרישת סעיף . לימוד קורס זה עונה על )30111החברה א (
)iii (חוגהיקף הדרישות של ה .חוג במתמטיקהשל ה 

  נ"ז. 3-בצירוף זה פוחת אפוא בבמתמטיקה 
את בחינוך  חוגמי שילמדו במסגרת לימודי התשתית של ה

, יצטרכו לבחור קורס )30204( סטטיסטית הסקההקורס 
 חוג) של הvאחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף (

מומלץ לבחור כקורס למתעניינים בהוראה,  .במתמטיקה
, את הקורס חוג במתמטיקהב )vסעיף (ב מתמטיקהנוסף ב

, העשוי נ"ז ברמת פתיחה) 6, 04101אשנב למתמטיקה (
תורת המספרים ת המסלול, או את הקורס לילהתאים בתח
   .נ"ז) 4, 20413האלמנטרית (

  
דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובחינוך (במגמת 

  תכניות לימודים ושיטות הוראה)
ללמוד את הקורס  חובהבחינוך  חוגבבמסגרת הבחירה 

את הקורסים  כןו )10635ספר ( אתגרים בניהול בית
 )10318הכנסת שינויים למערכת החינוך ( המתקדמים:

  . )10528מנהיגות ויישומיה בחינוך (ו
  
  
  
  

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובחינוך 
  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)

 בחינוךפסיכולוגיה  את הקורסבתכנית זו אין ללמוד 
לפיכך,  .בחינוךחוג ה לימודי החובה של במסגרת )10125(

נ"ז, ובלימודי  6יש לצבור בלימודי החובה בחינוך פחות 
נ"ז נוספות. דרישה זו חלה על סטודנטים  6הבחירה 

ואילך. סטודנטים  2012שהחלו לימודיהם מסמסטר א
לכלול את רשאים  2012שהחלו לימודים לפני סמסטר א

בתכנית הלימודים  )10125( פסיכולוגיה בחינוך הקורס
פי יתר דרישות התכנית כמפורט להלן. אם -שלהם על

פילוסופיה יבחרו לעשות כן, באפשרותם לוותר על הקורס 
ובמקרה זה יידרשו לצבור במסגרת  )10765( של החינוך

נ"ז  6נ"ז, ובלימודי הבחירה  6החובה בלימודי חינוך פחות 
  ספות.נו
  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 

רס מופיע כקורס הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קו
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג בפסיכולוגיה לתואר דו
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  65 לפחות ■
  

  נ"ז 13 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה  

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
  3  פ  )30111(

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
  3  ר  )30112(

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר
  4  ר )10285וסגנונותיו (

  3  ר)10686רסיה וניתוח שונות (התנסות במחקר, רג
  

    נ"ז 52 :לימודי פסיכולוגיה
  נ"ז 40 –חובה 

נ"ז רמה
  6  פ )10136מבוא לפסיכולוגיה (

  6  ר  )10104פסיכולוגיה חברתית (
  6  ר)10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות
)10493( 

  4  ר

  4  ר)10269אישיות: תאוריה ומחקר (
  4  ר  )10252מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (

  6  ר )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (
  4  ר  )10619פסיכופתולוגיה (

 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים
)91412(1  

–  –

  
    2מתקדמותנ"ז  12 –בחירה 

  6  מ  )10352הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (
  6  מ  )10525קשב חזותי (

  6  מ  או 3)10524היסטוריה של הפסיכולוגיה (
  6  מ   3)10904שינה והפרעות שינה בילדות (

  
  6  מ  או )10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

  6  מ )10941מוח וקוגניציה (
  

  6  מ  או )10557תרבותית (-פסיכולוגיה בין
  6  מ  )10575הזדהות עם קבוצות (

  
  6  מ  או )10593ליקויי קריאה (

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, 
  6  מ )10905וחינוכיים (נוירופסיכולוגיים 

השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות:
  6  מ 5)10936מחקר בעלי חיים (

  6  מ  4)10914למצטיינים ( –סמינר מחקר בפסיכולוגיה 
  –  –  1)91410התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דרישות סמינריוניות
  .פסיכולוגיהאחת ב אמפיריתעבודה סמינריונית 

  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

  .ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים 1
דמיון חזותי וחלום יםאת הקורס ושלמד יםסטודנט 2

, שאינם מוצעים עוד,)10361ושכנוע ( עמדות, )10547(
  במסגרת קורסי הבחירה. הקורסים ייחשבו להם

שאינו מוצע, )10920פסיכולוגיה של השואה ( או הקורס 3
 עוד.

    ההרשמה לקורס זה מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו. 4

 משךה
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הערות לשילוב החוג בפסיכולוגיה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובחינוך 

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)
 בחינוךפסיכולוגיה  בתכנית זו אין ללמוד את הקורס

לפיכך,  .בחינוךחוג ה לימודי החובה של במסגרת )10125(
נ"ז, ובלימודי  6יש לצבור בלימודי החובה בחינוך פחות 

נ"ז נוספות. דרישה זו חלה על סטודנטים  6הבחירה 
ואילך. סטודנטים  2012שהחלו לימודיהם מסמסטר א
רשאים לכלול את  2012שהחלו לימודים לפני סמסטר א

בתכנית הלימודים  )10125( פסיכולוגיה בחינוך הקורס
פי יתר דרישות התכנית כמפורט להלן. אם -שלהם על

פילוסופיה יבחרו לעשות כן, באפשרותם לוותר על הקורס 
ובמקרה זה יידרשו לצבור במסגרת  )10765( של החינוך

נ"ז  6נ"ז, ובלימודי הבחירה  6החובה בלימודי חינוך פחות 
  נוספות.

  
  יחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלהדרישות י

הפסיכולוגיה של השיפוט אפשר לבחור את הקורס 
או את חוג בפסיכולוגיה במסגרת ה )10352האינטואיטיבי (

ודאות לתלמידי ניהול -שיפוט והערכה בתנאי איהקורס 
, אך אין ללמוד את חוג בכלכלהבמסגרת ה )10522וכלכלה (

  שני הקורסים.
  

  לתואר בפסיכולוגיה ובניהולדרישות ייחודיות 
הפסיכולוגיה של השיפוט אפשר לבחור את הקורס 

או את חוג בפסיכולוגיה הבמסגרת  )10352האינטואיטיבי (
ודאות לתלמידי ניהול -שיפוט והערכה בתנאי איהקורס 
, אך אין ללמוד את חוג בניהולהבמסגרת  )10522וכלכלה (

  שני הקורסים.
  

  סיכולוגיה ובפילוסופיהדרישות ייחודיות לתואר בפ
את חוג בפילוסופיה חובה ללמוד במבואות התחומיים ב

  . )10679( פילוסופיה של הנפש בתקופתנוהקורס 
  

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובמדעי 
  הקוגניציה

אפשר לכלול בלימודי הבחירה של  2012החל מסמסטר א
וקוגניציה מוח אחד מבין שני הקורסים חוג בפסיכולוגיה ה
מוח . הקורס )10935( נוירופסיכולוגיה קוגניטיביתו )10941(

אין ללמוד ו ,חוג במדעי הקוגניציההוא חובה בוקוגניציה 
במסגרת  נוירופסיכולוגיה קוגניטיביתבשילוב זה את הקורס 

לסטודנטים שלמדו את . חוג בפסיכולוגיההבחירה של ה
או  2012מסטר אלפני ס נוירופסיכולוגיה קוגניטיביתהקורס 

שיש להם תכנית לימודים מאושרת ותקפה הכוללת קורס 
חשב במסגרת קורסי הבחירה המתקדמים יזה, הקורס י

 .חוג בפסיכולוגיהשל ה
פסיכולוגיה ו )10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (הקורסים 
, פוטרים חוג בפסיכולוגיהבהנלמדים ) 10264קוגניטיבית (

לפיכך, יש . במדעי הקוגניציהחוג במלימוד קורסים אלה 
  . נ"ז 12פחות קוגניציה מדעי החוג בלצבור ב

סטודנטים שבוחרים לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית 
חוג יוכלו לבחור בתכנית ה מוח וקוגניציהבקורס 

בין עבודה סמינריונית אמפירית לעבודה לפסיכולוגיה 
  .סמנריונית עיונית

  גיה ובתקשורתדרישות ייחודיות לתואר בפסיכולו
, )10361עמדות ושכנוע (סטודנטים שלמדו את הקורס 

 הנדרשות נ"ז המתקדמות 12במסגרת  שאינו  מוצע עוד,
לימוד קורס החובה מ , יהיו פטוריםפסיכולוגיהחוג בב

יש לפיכך,  .חוג בתקשורתב )10716תקשורת ודעת קהל (
 אפשר .נ"ז 57נ"ז במקום  51תקשורת  לימודיב לצבור

במסגרת  )10716תקשורת ודעת קהל (ללמוד את הקורס 
  .תקשורתחוג בלימודי הבחירה ב

נלמד בפעם האחרונה  )10361עמדות ושכנוע (הקורס 
, מי שילמדו את 2014. החל מסמסטר ב2014בסמסטר א

או  )10557תרבותית (- פסיכולוגיה ביןהקורס המתקדם 
 במסגרת) 10575הזדהות עם קבוצות (הקורס המתקדם 

נ"ז רגילות בבחירה  6-, יהיו פטורים מחוג בפסיכולוגיהה
חוג . לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורתב

נ"ז,  18נ"ז (כולן מתקדמות) במקום  12רק בתקשורת 
  נ"ז. 57נ"ז במקום  51לימודי תקשורת וסה"כ ב

  
  שילוב עם החוג בחינוך (במגמת ליקויי למידה)

בפסיכולוגיה ובחינוך  רבוגחוגי -התכנית לתואר הדו
  .75בעמוד מפורסמת  (במגמת ליקויי למידה)

  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 

ללמוד אותו במסגרת החוג בו וקורס בחירה באחר, יש 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  במתמטיקה) .B.Sc(בוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחותא. 

נ"ז  30, ובכללן לפחות מתמטיקהב 1נ"ז 84לפחות 
  ;מתמטיקהמתקדמות ב

 מדעי המחשב ה ובמתמטיקנ"ז ב 96לפחות 

  
   2חובה במתמטיקה: קורסי  ב.

    3נ"ז 79לפחות 
    

)i(נ"ז רמה 3 :נ"ז 44 – הקורסים
   

  6  ר  4,3(20474) 1חשבון אינפיניטסימלי 
  6  ר  4,3 (20475) 2חשבון אינפיניטסימלי 
  6  ר  (20224) 3חשבון אינפיניטסימלי 

  6  ר  (20109) 1אלגברה לינארית 
  4  ר  (20229) 2אלגברה לינארית 

  4  ר  (20280) 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות
  6 3+מ3ר  )20243פונקציות מרוכבות (

  6 3+מ3ר )20230מבנים אלגבריים (
      
)ii(נ"ז 4 – אחד מהקורסים:      
   

  4  ר  )20281תורת הקבוצות (
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה

  4  ר  5)20476הגרפים (ותורת 
      
)iii(6:נ"ז6-3 – אחד מהקורסים      
   

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
  3  ר  )30203(

  4  ר  )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (
  6  ר  )20416תורת ההסתברות (

      
)iv(נ"ז6-4 – אחד מהקורסים:      
   

  4  ר  7)20462( 1 אנליזה נומרית
  4 2+מ2ר  8)20295תורת הגרפים (

  4 2+מ2ר9)20216תורת המשחקים (
  6  ר  )20297מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (

  
)v(  נ"ז: 30-24 –מתקדמים קורסים  

 שני, ובהם לפחות מתקדמים קורסיםחמישה  לפחות
  :השנייההְשָלָשה מן  אחדהראשונה, והְשָלָשה מן קורסים 

  
  6  מ  )20521טופולוגיה קבוצתית (

  6  מ  )20525מבוא לאנליזה פונקציונלית (
  6  מ  )20324תורת המידה (

   
  6  מ  )20394משוואות דיפרנציאליות חלקיות (
  4  מ(20599) 2 משוואות דיפרנציאליות רגילות

  4  מ  (20900) 2 אנליזה נומרית
   

  6  מ  )20327לוגיקה מתמטית (
  4  מ  )20511הרחבת שדות ותורת גלואה (

  
)vi( נ"ז 3-0 – דרישות סמינריוניות  

3-0  מס  10תמטיקהמב סמינר אחד
  
  
  
  
  
  
  

  נ"ז 6-4ג. קורס חובה במדעי המחשב: 
  11אחד מהקורסים:

    
נ"ז רמה 

  6  ר  Java (20441)12מבוא למדעי המחשב ושפת 
  4  ר  Java (20478)13שפת ב התכנות יסודות

  
  

  נ"ז 6-3ד. קורס חובה בפיסיקה: 
  

  .בפיסיקה כלשהו אחדקורס עיוני (שאינו קורס מעבדה) 
  
  

  9ה. קורסי בחירה
קורסי הבחירה משמשים להשלמת מכסות הנקודות 

קורס במסגרת זו  ללמודחובה הנדרשות בסעיף א. כמו כן, 
 דעת-מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת-מרחיב

תולדות או את הקורס  ,מדעי החברהאו במדעי הרוח ב
 (20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 

 ללמוד ניתן הללו לדרישות מעברשברשימה להלן. 
   "פ.האו קורסי ממגוון חופשית בבחירה קורסים

  
הקורסים כוללים את  מתמטיקהקורסי הבחירה ב

  וכן את הקורסים: 14העודפים מסעיף ב,
נ"ז רמה 

  6  פ  15)04101אשנב למתמטיקה (
  4  ר  )30204הסקה סטטיסטית (

  4  ר  )20413תורת המספרים האלמנטרית (
  3  ר )20296תורת הקודים (

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של 
  4  ר 16)20472אוילר (

  4  ר  )20466לוגיקה למדעי המחשב (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 משךה
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  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
ם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה ג

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

___________________________  

רשאים 2012סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א  1
 נ"ז.84נ"ז במתמטיקה, במקום 82-להסתפק ב

לימודי מתמטיקה מובנים מיסודם. לפיכך, יש חשיבות רבה   2
בסדר הגיוני, ולהשלמת הדרישותללימוד קורסי החובה

בבחירה מתאימה. אפשר ורצוי להסתייע ביועצי המתמטיקה.
1אינפיניטסימליחשבוןמי שלמדו את צמד הקורסים  3

, יצברו)ז"נ 4, 20212( 2טסימלי ניחשבון אינפי +) 20106(
 נ"ז פחות. i( 2(ב ב ובסעיף בסעיף

חשבוןחובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים  4
2טסימלי ניאינפי חשבון+  )20474( 1אינפיניטסימלי 

1אינפיניטסימלי  חשבוןאו את צמד הקורסים   )20475(
. צירופים)20212( 2טסימלי ניאינפי חשבון+  )20106(

או 20212+20474אחרים מבין קורסים אלה (
חשבון) אינם אפשריים. הקורס 20475+20106

מוצע בפעם האחרונה בסמסטר )20106( 1אינפיניטסימלי 
מחליף אותו הקורס החדש 2015, והחל מסמסטר א2014ג

חשבון. הקורס החדש )20474( 1אינפיניטסימלי  חשבון
יוצע להוראה החל מסמסטר )20475( 2 טסימליניאינפי

יוצע )20212( 2טסימלי ניאינפי חשבון. הקורס הישן 2015ב
סטרים, ובמקביל לקורס החדש בסמ2015בסמסטר א

 . לאחר מכן לא יילמד עוד.2016, ב2015ב
מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס   5

 , שאינו מוצע עוד.)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (
 יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה. 6
לקורס רקע דרוש הוא )20462(1אנליזה נומריתהקורס    7

 .)20900( 2ת אנליזה נומרי
 .נ"ז רגילות4או הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 8
נ"ז 3 ,20216תורת המשחקים (הקורס  למי שלמדו את  9

במתכונתו הקודמת, הקורס ייחשב במסגרת )ברמה רגילה
קורסי הבחירה ולא ייחשב כעונה על הדרישה של סעיף

  ).ivב(
ניקוד,מצומצם ללא או סמינר נ"ז,  3המקנה מותר סמינר   10

הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז מתקדמות
במתמטיקה (ראו בתיאורי הקורסים במתמטיקה בקטלוג
הקורסים). אין לכלול יותר משני סמינרים בתכנית

  הלימודים לתואר.
בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר  11

 קורס אחר במדעי המחשב. ללמוד
אJavaמבוא למדעי המחשב ושפתאו שני הקורסים   12

ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  . נ"ז) 3, 20454(

אינו מספיק )Java)20478התכנות בשפת יסודותהקורס   13
כרקע למי שמתכוון לכלול קורסים במדעי המחשב במסגרת

  לימודי הבחירה.
"קורסים עודפים מסעיף ב" הם קורסים שלא נבחרו במסגרת  14

מילוי דרישות החובה. זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים
עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף.
כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין

 בתיאורו בקטלוג הקורסים.
 מיועד למתחילים.)04101(למתמטיקה אשנבהקורס  15
ובתמח פוטר)20472(המתמטיקהתולדות הקורס לימוד  16

 דעת (ראו סעיף ה).-קורס מרחיב
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  ) במדעי המחשב.B.Sc(בוגר 
  במדעים ובהן:נ"ז  108 לפחות  א.

  – ובכללןמדעי המחשב וב מתמטיקהנ"ז ב 102לפחות 
נקודות  24ובהן לפחות מדעי המחשב נ"ז ב 68לפחות 

  מתקדמות
  

    זנ" 34תשתית במתמטיקה: לימודי   .ב
נ"ז רמה

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה
  4  ר  1)20476ותורת הגרפים (
  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
  4  ר  (20229) 2 אלגברה לינארית

  6  ר2(20474) 1חשבון אינפיניטסימלי 
  6  ר2(20475) 2חשבון אינפיניטסימלי 

  4  ר  3)20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (
  4  ר  )20466לוגיקה למדעי המחשב (

  
  נ"ז 62המחשב: לפחות לימודי מדעי  .ג
  

  ז  נ" 37 –חובה 
  6  ר  Java (20441)4מבוא למדעי המחשב ושפת

  6  ר  )20407ומבוא לאלגוריתמים (מבני נתונים 
  4  ר  )20417אלגוריתמים (

  3  ר  )20465מעבדה בתכנות מערכות (
  4  ר  )20440אוטומטים ושפות פורמליות (

  3  ר  )20272מערכות ספרתיות (
  3  ר  )20471ארגון המחשב (

  4  מ  )20594מערכות הפעלה (
  4  מ  5)20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (

      
   6זנ" 25לפחות  –בחירה 
נ"ז מתקדמות מתוך רשימת  10יש לכלול לפחות בבחירה 

  הקורסים הבאים:
  4  ר  )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה
  4  ר  7)20277נתונים (-מערכות בסיסי

  4  ר  )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (
  3  ר  )20296תורת הקודים (
  4  ר  )20462( 1 אנליזה נומרית

  4  מ  )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (
  4  מ )20551מבוא לבינה מלאכותית (

  4  מ  Java (20554)תכנות מתקדם בשפת 
  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (

  4  מ  )20562גרפיקה ממוחשבת (
  4  מ  )20580מבוא לקריפטוגרפיה (

  4  מ  )20364קומפילציה (
  4  מ )20905שפות תכנות (

  4  מ)20906תכנות מונחה עצמים (
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי

  4  מ  )20581חישוביות ביולוגית (
  4  מ  )20595כריית מידע (

  4  מ  8)20900( 2אנליזה נומרית 
לכל היותר שני קורסים מרשימת הקורסים

  4  תש  9לתואר שני
      

  סמינריוניות במדעי המחשב:דרישות   . ד
  10נ"ז 6

  3  מס סמינר במדעי המחשב 
  3  מס  סדנה במדעי המחשב 

 

  נ"ז 6 :לימודי בחירה במדעים  . ה
נ"ז  6ידי צבירת -נ"ז יש להשלים על 108-ל את המכסה

נוספות בתחום המדעים (במתמטיקה, במדעי המחשב או 
במדעי הטבע והחיים). אפשר ללמוד קורס/ים מתוך 
רשימת קורסי הבחירה במדעי המחשב שבסעיף ג, או את 

, המומלץ כהכנה )נ"ז 6, 04101אשנב למתמטיקה (הקורס 
נ"ז  6או לצבור לקורסי החובה במתמטיקה בתכנית, 

  11כלשהן במדעים.

  
___________________________  

מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס  1
  , שאינו מוצע עוד.)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (

חשבוןחובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים   2
2 טסימליניאינפי חשבון+ ) 20474( 1 אינפיניטסימלי

1 אינפיניטסימלי חשבוןאו את צמד הקורסים   )20475(
, או את)20423( ב ואינטגרלי דיפרנציאלי חשבון + )20106(

חשבון + )20106( 1 אינפיניטסימלי חשבוןשלושת הקורסים 
3אינפיניטסימלי  חשבון+  )20212( 2 אינפיטסימלי

אינםירופים אחרים מבין קורסים אלה צ  .)20224(
מוצע )20106( 1 אינפיניטסימלי חשבוןאפשריים. הקורס 

2015החל מסמסטר א, ו2014בפעם האחרונה בסמסטר ג
1 אינפיניטסימלי חשבוןמחליף אותו הקורס החדש 

)20475( 2 טסימליניאינפי חשבון. הקורס החדש )20474(
חשבון. הקורס הישן 2015יוצע החל מסמסטר ב

, ובמקביל2015יוצע בסמסטר א )20212( 2 טסימליניאינפי
. לאחר מכן לא2016, ב2015לקורס החדש בסמסטרים ב

  ד.יילמד עו
קורס זה מותאם במיוחד לתלמידי מדעי המחשב. למעוניינים 3

תורתלבחור במקומו את  הקורס המעמיק יותר  אפשר –
 .נ"ז) 6, 20416ההסתברות (

4  
  

א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים 
ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  . נ"ז) 3, 20454(

שאינו מוצע נ"ז) 4, 20545סיבוכיות חישובית (או הקורס   5
 .עוד

תוכנה: הנדסתלסטודנטים שלמדו בעבר את הקורס  6
, שאינו מוצע עוד,)20442הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (

הקורס ייחשב להם במניין נקודות הזכות של קורסי הבחירה
  .במדעי המחשב

סמסטר נ"ז לפני 3ה תשהקנבמתכונתו הקודמת, או הקורס  7
 .2014א

דרוש כידע קודם לקורס )20462( 1אנליזה נומרית הקורס 8
. כמובתכניתבמסגרת קורסי הבחירה אותו אפשר ללמוד  זה.

משוואותדרוש נוסף הוא אחד מבין הקורסים קודם כן, ידע
מבוא למשוואות, )20280( 1דיפרנציאליות רגילות 

אותם אפשר ללמוד במסגרת ,)20218רגילות ( דיפרנציאליות
   .במדעיםלימודי הבחירה 

יםאפשר לכלול עד שני קורסים לתואר שני בתכנית הלימוד 9
תואר שני יש צורךלתואר ראשון. להרשמה לקורסים ל

  באישור יועץ.
חובה לכלול בתכנית זו סמינר וסדנה. 2010החל מסמסטר א10

ים מאושרתפטורים מחובה זו סטודנטים בעלי תכנית לימוד
2010בתוקף וכן סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א

(לא כולל). על 2010נ"ז עד סמסטר א 48וצברו לפחות 
סטודנטים אלה חלה החובה הקודמת של לימוד סמינר אחד
או סדנה אחת. סטודנטים אלה שיבחרו ללמוד רק סמינר
אחד או סדנה אחת במסגרת הדרישות הסמינריוניות

נ"ז בקורסי הבחירה, מהן לפחות 28, יצטרכו לצבור בתכנית
במדעי המחשבוהסדנות פירוט הסמינרים נ"ז מתקדמות.  13

  מופיע בקטלוג הקורסים.
לסטודנטים שיהיו מעוניינים ללמוד בהמשך סמינר11

בביואינפורמטיקה מומלץ ללמוד במסגרת זו את הקורס
.)20118( א כללית ביולוגיהאו )20121( החיים למדעי אשנב

 משךה
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  דרישות כלליות לתואר  . ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

 שבתכנית.
 

לימודי מדעי המחשב הם מוְבנים מיסודם. לפיכך הערה: 
יש חשיבות רבה לא רק לבחירה מושכלת של קורסים, 

י. למשל, את לימודי אלא גם לתכנון הלימודים בסדר הגיונ
החובה במתמטיקה מומלץ להקדים ככל האפשר. אפשר 

  ורצוי להסתייע ביועצים האקדמיים.
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במדעים בהדגשת  ).B.Sc(בוגר 
  מתמטיקה

  ובהן: נ"ז 108 לפחותא. 
)i(   1נ"ז 69לפחות  –, ובכללן מדעיםנ"ז ב 84לפחות

   מתמטיקהב
)ii(  לפחות –ובכללן  2,מדעיםנ"ז מתקדמות ב 24לפחות

 מתמטיקהנ"ז מתקדמות ב 16
)iii( נ"ז ברמת פתיחה 36-לא יותר מ 

  
    1נ"ז 69לפחות  3מתמטיקה:לימודי   ב.

    
)i(נ"ז רמה  1:נ"ז 44 – הקורסים
   

  6  ר  4,1(20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  4,1(40475) 2חשבון אינפיניטסימלי 
  6  ר  (20224) 3 חשבון אינפיניטסימלי

  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
  4  ר  (20229) 2אלגברה לינארית 

  4  ר  (20280) 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות
  6 3+מ3ר  )20243פונקציות מרוכבות (

  36+מ3ר )20230מבנים אלגבריים (
      
)ii(נ"ז 4 – אחד מהקורסים:      
   

  4  ר  )20281תורת הקבוצות (
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה

  4  ר  5)20476הגרפים (ותורת 
      
)iii(6:נ"ז6-3 – אחד מהקורסים      
   

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
  3  ר  )30203(

  4  ר  )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (
  6  ר  )20416תורת ההסתברות (

      
)iv( נ"ז 12-10 – קורסים מתקדמים:  

מן אחדקורסים מתקדמים, ובהם לפחות  שנילפחות 
  :הראשונה השָ ָלהְש

   
  6  מ  )20521טופולוגיה קבוצתית (

  6  מ  )20525מבוא לאנליזה פונקציונלית (
  6  מ  )20324תורת המידה (

   
  6  מ  )20394משוואות דיפרנציאליות חלקיות (
  4  מ(20599) 2 משוואות דיפרנציאליות רגילות

  4  מ  7(20900) 2 אנליזה נומרית
  6  מ )20327לוגיקה מתמטית (

  4  מ  )20511הרחבת שדות ותורת גלואה (
      
)v( נ"ז 8 לפחות – קורסים נוספים במתמטיקה  

) אוivאפשר לבחור קורסים מתקדמים נוספים מסעיף (
 8קורסים מהרשימה הבאה:

  
  6  פ  9)04101למתמטיקה ( אשנב

  4  ר  )30204הסקה סטטיסטית (
  4  ר  )20413תורת המספרים האלמנטרית (

  3  ר )20296תורת הקודים (
  4  ר  )20462( 1אנליזה נומרית 
 24+מ2ר  10)20295תורת הגרפים (

  6  ר  )20297מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (
תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של

  4  ר 11)20472ר (אויל
  4 2+מ2ר12)20216תורת המשחקים (

  4  ר  )20466לוגיקה למדעי המחשב (

)vi(  נ"ז 3-0 –דרישות סמינריוניות  
נ"ז  רמה 

3-0  מס   13.תמטיקהמבסמינר אחד

  
  נ"ז 6-4 :מדעי המחשבג. לימודי 

  14אחד מהקורסים:
    

  6  ר  Java (20441)15מבוא למדעי המחשב ושפת 
  4  ר Java (20478)16שפת ב התכנות יסודות

  
___________________________  

1אינפיניטסימלי  חשבוןמי שלמדו את צמד הקורסים   1
, יצברו)"זנ 4, 20212( 2טסימלי ניאינפי חשבון+  )20106(

  נ"ז פחות. i ,(2(ב ב ובסעיףבסעיף
נ"ז המשויכות לאחת מן הדיסציפלינות 18מתוכן לפחות    2

הבאות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי
הארץ (כלומר לא מתוך קורסים- החיים, מדעי כדור
נ"ז הנצברות במילוי דרישה 24 כללי").- המקוטלגים ב"מדעים

  ).iנ"ז במדעים הנדרשות בסעיף א( 84זו נכללות במכסת 
לימודי מתמטיקה מובנים מיסודם. לפיכך, יש חשיבות רבה   3

ללימוד קורסי החובה בסדר הגיוני ולהשלמת הדרישות
בבחירה מתאימה. אפשר ורצוי להסתייע ביועצי המתמטיקה.

חשבוןרסים החדשים חובה ללמוד את צמד הקו  4
2טסימלי ניאינפי חשבון+  )20474( 1אינפיניטסימלי 

1אינפיניטסימלי  חשבוןאו את צמד הקורסים   )20475(
. צירופים)20212( 2טסימלי ניאינפי חשבון+  )20106(

או 20212+20474אחרים מבין קורסים אלה (
חשבון) אינם אפשריים. הקורס 20475+20106

מוצע בפעם האחרונה בסמסטר )20106( 1אינפיניטסימלי 
מחליף אותו הקורס החדש 2015, והחל מסמסטר א2014ג

חשבון. הקורס החדש )20474( 1אינפיניטסימלי  חשבון
.2015יוצע החל מסמסטר ב )20475( 2טסימלי ניאינפי

יוצע )20212( 2טסימלי ניאינפי חשבוןהקורס הישן 
סמסטרים, ובמקביל לקורס החדש ב2015בסמסטר א

  . לאחר מכן לא יילמד עוד.2016, ב2015ב
מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס   5

  ., שאינו מוצע עוד)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (
  יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה. 6
, שאינו חובהנ"ז) 4, 20462( 1אנליזה נומרית  הקורס   7

2אנליזה נומרית בתכנית, הוא רקע דרוש ללימוד הקורס 
ראו בסעיף, אפשר ללמוד אותו כקורס בחירה – )20900(

 .)vב(
את לצמצםזכרו שחפיפות תוכן בין קורסים שונים עלולות    8

כאשר יש חפיפה ביןמקנים במשותף.  שהםסך הנקודות 
קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג

  הקורסים. 
  מיועד למתחילים. )04101( למתמטיקה אשנבהקורס 9

  נ"ז רגילות. 4  או הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 10
פוטר מחובת )20472( המתמטיקה תולדות לימוד הקורס  11

  דעת (ראו סעיף ה).-קורס מרחיב
,)נ"ז ברמה רגילה 3 ,20216תורת המשחקים (או הקורס   12

  במתכונתו הקודמת. 
,או סמינר מצומצם ללא ניקוד ,נ"ז 3מותר סמינר המקנה   13

הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז מתקדמות
במתמטיקה (ראו בתיאורי הקורסים במתמטיקה בקטלוג
הקורסים). אין לכלול יותר משני סמינרים בתכנית

  ימודים לתואר.לה
בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר  14

   קורס אחר במדעי המחשב.ללמוד
א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים   15

ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  .נ"ז) 3, 20454(

אינו מספיק )Java )20478התכנות בשפת  יסודותהקורס  16
כרקע למי שמתכוון לכלול קורסים במדעי המחשב במסגרת

  לימודי הבחירה.

 משךה
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  נ"ז 6-3 :פיסיקהד. לימודי 
  

  . אחד כלשהו בפיסיקה קורס עיוני (שאינו קורס מעבדה)

  
  בחירה חופשית   . ה

- מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת- מרחיבקורס 
תולדות או הקורס  ,מדעי החברהאו במדעי הרוח בדעת 

. את (20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
בסעיף א) ניתן שאר נקודות הזכות לתואר (כמפורט 

להשלים בקורסים במתמטיקה מסעיף ב, או בקורסים 
  מדיסציפלינות אחרות.

  
  דרישות כלליות לתואר  . ו

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
  ידע באנגליתהוכחת 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  

 
חלו שינויים מהותיים  2010שימו לב! בסמסטר א

במדעים בהדגשת מתמטיקה. בתכנית לתואר 
סטודנטים שהחלו לימודיהם לתכנית זו מסמסטר 

ואילך חייבים לעמוד בדרישות התכנית  2010א
המעודכנת. סטודנטים שהחלו לימודיהם לתכנית 

, רשאים לבחור להשלים את 2010לפני סמסטר א
הלימודים לפי הדרישות המעודכנות או לפי 

עון הדרישות הקודמות כפי שהתפרסמו בידי
תשס"ט. בכל מקרה, עליהם לעמוד במלוא 

 המתכונותדרישות התכנית במתכונת שבחרו בה. 
"פ האו באתר גם מוצגות התכנית של השונות
   .http/: www.openu.ac.il/degrees בכתובת
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במדעים בהדגשת מדעי  ).B.Sc(בוגר 
  המחשב

  ובהן: נ"ז 108 לפחותא. 
)i(   נ"ז 53לפחות  –ובכללן  ,מדעיםנ"ז ב 84לפחות

  מדעי המחשב ב
)ii(  לפחות –ובכללן  1,מדעיםנ"ז מתקדמות ב 24לפחות

 2מדעי המחשבבנ"ז מתקדמות  18
)iii( נקודות פתיחה 36-לא יותר מ 

  
    נ"ז 51לפחות  :לימודי חובה  ב.

  
    נ"ז 25לפחות  :מתמטיקה

נ"ז רמה
  6  ר  + )20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (

  6  ר  )20423דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (חשבון 
    או

  6  ר   +3(20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר   3(20475) 2 אינפיניטסימליחשבון 

  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
קומבינטוריקה מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,

  4  ר  4)20476ותורת הגרפים (
  4  ר  או 5)20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (

לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים  מבוא
  3  ר  )30203(
  

  נ"ז 23 לפחות :מדעי המחשב
  

  6  ר  Java (20441)6מבוא למדעי המחשב ושפת
  6  ר )20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (

  4  ר)20440אוטומטים ושפות פורמליות (
  4  ר )20417אלגוריתמים (

  3  מס 7אחד או סדנה אחת במדעי המחשב סמינר
  

  נ"ז 3 לפחות –פיסיקה 
  לפחות קורס עיוני אחד (שאינו קורס מעבדה).

  
לפחות  –לימודי מדעי המחשב: בחירה   ג. 

  8נ"ז 30
  .נ"ז מתקדמות 15 בבחירה יש לכלול לפחות

  3  ר  )20272מערכות ספרתיות (
  3  ר  )20471ארגון המחשב (
  4  ר  )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה
  4  ר  9 )20277נתונים (-מערכות בסיסי

  4  ר  )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (
  3  ר  )20296תורת הקודים (
  4  ר  )20462( 1 אנליזה נומרית

  3  ר  )20465מעבדה בתכנות מערכות (
  4  מ  )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (

  4  מ  )20594מערכות הפעלה (
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי
  4  מ  Java (20554) תכנות מתקדם בשפת

  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (
  4  מ  10)20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (

  4  מ  )20562גרפיקה ממוחשבת (
  4  מ  )20580מבוא לקריפטוגרפיה (

  4  מ  )20581חישוביות ביולוגית (
  4  מ )20905שפות תכנות (

  4  מ)20906תכנות מונחה עצמים (
  4  מ  )20364קומפילציה (
  4  מ  )20595כריית מידע (

  4  מ 11)20551מבוא לבינה מלאכותית (

נ"ז  רמה
 4 מ 12)20900( 2אנליזה נומרית 

  3  מס  13סדנה במדעי המחשב
שני קורסים לתואר שני במדעי  לכל היותר
  14המחשב

  4  תש

  
  דרישות סמינריוניות  ד. 

ולכל  15מדעי המחשבבלפחות סמינר אחד או סדנה אחת 
היותר שלושה קורסים סמינריוניים (סדנה או סמינר) 

  ובכללם לכל היותר שני סמינרים.
  

___________________________  

84 כסתבמ נכללותהנקודות הנצברות במילוי דרישה זו  24  1
  ).iהנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(

53 כסתבמ נכללותהנקודות הנצברות במילוי דרישה זו  18  2
  ).iהנקודות הנדרשות במדעי המחשב בסעיף א(

1 אינפיניטסימלי חשבוןצמד הקורסים החדשים  במקום  3
אפשר ללמוד )20475( 2 טסימליניאינפי חשבון+  )20474(

+ )20106( 1 אינפיניטסימלי חשבוןאת צמד הקורסים  
, או את שלושת)20423( ב ואינטגרלי דיפרנציאלי חשבון

חשבון +) 20106( 1 אינפיניטסימלי חשבוןהקורסים 
3אינפיניטסימלי  חשבון+  )20212( 2 טסימליניאינפי

צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים. . )20224(
מוצע בפעם )20106( 1 אינפיניטסימלי חשבוןהקורס

מחליף 2015, והחל מסמסטר א2014האחרונה בסמסטר ג
.)20474( 1 אינפיניטסימלי חשבוןאותו הקורס החדש 

יוצע החל) 20475( 2 טסימליניאינפי חשבוןהקורס החדש 
2 טסימליניאינפי חשבוןהקורס הישן . 2015מסמסטר ב

, ובמקביל לקורס החדש2015יוצע בסמסטר א )20212(
  .. לאחר מכן לא יילמד עוד2016, ב2015בסמסטרים ב

מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס   4
  , שאינו מוצע עוד.)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (

קורס זה מותאם במיוחד לתלמידי מדעי המחשב. למעוניינים  5
תורתאפשר לבחור במקומו את  הקורס המעמיק יותר  –

 .נ"ז) 6, 20416ההסתברות (
א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים   6

ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
   .נ"ז) 3, 20454(

ות במדעי המחשב מופיע בקטלוגאוהסדנפירוט הסמינרים   7
  הקורסים.

תוכנה: הנדסתלסטודנטים שלמדו בעבר את הקורס   8
, שאינו מוצע עוד,)20442הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (

הקורס ייחשב להם במניין נקודות הזכות של קורסי
  הבחירה.

נ"ז לפני סמסטר 3או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה   9
 .2014א

שאינו מוצע נ"ז) 4, 20545(סיבוכיות חישובית או הקורס  10
 עוד.

מבוא לבינה מלאכותיתהידע הקודם הדרוש לקורס  11
.)20466לוגיקה למדעי המחשב (כולל את הקורס  )20551(

במסגרת קורסי הבחירה החופשיתללמוד קורס זה  אפשר
  שבסעיף ה.

דרוש כידע קודם לקורס )20462( 1אנליזה נומרית הקורס 12
במדעיבמסגרת קורסי הבחירה אותו אפשר ללמוד  זה.

דרוש נוסף הוא אחד מביןקודם . כמו כן, ידע המחשב
מבוא, )20280( 1משוואות דיפרנציאליות רגילות הקורסים

, אותם אפשר)20218רגילות ( למשוואות דיפרנציאליות
   .החופשיתללמוד במסגרת לימודי הבחירה

ות בנוסף לדרישות החובה. פירוטאלכל היותר שתי סדנ 13
  ות  במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.אהסדנ

להרשמה לקורסים מתואר שני במדעי המחשב יש צורך 14
  באישור יועץ.

  כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב שבסעיף ב. 15

 משךה
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  בחירה חופשית  ה. 
- מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת- מרחיבקורס 
תולדות או הקורס  ,מדעי החברהאו במדעי הרוח ב דעת

 (20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
את שאר נקודות הזכות לתואר . מדעיםמתחום ה

(כמפורט בסעיף א) ניתן להשלים בקורסים במדעי 
  המחשב (סעיף ג) או בכל דיסציפלינה אחרת.

  
  דרישות כלליות לתואר  ו. 

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
גם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
לימודי מדעי המחשב הם מוְבנים מיסודם. : שימו לב

לפיכך יש חשיבות רבה לא רק לבחירה מושכלת של 
קורסים, אלא גם לתכנון הלימודים בסדר הגיוני. למשל, 
את לימודי החובה במתמטיקה מומלץ להקדים ככל 

  ר ורצוי להסתייע ביועצים האקדמיים.האפשר. אפש
  

 בהדגשת במדעים תואר לקראת שלומדים סטודנטים
 שני תואר לימודיב להמשיך ומתכננים המחשב מדעי
 במתמטיקה קורסים להשלים יצטרכו, המחשב במדעי

 שני לתואר יועץ עם להתייעץ מומלץ. המחשב במדעי/או ו
  .יידרשו למההש קורסי אילו
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) במתמטיקה ומדעי .B.Sc(בוגר 
  נ"ז) 118המחשב (

      1נ"ז 118 לפחות  א.
  
  לימודי מתמטיקה ומדעי המחשב:  ב.

  נ"ז 115
 

  3נ"ז 66לפחות  2:מתמטיקה
    

)i(נ"ז רמה :מתקדמותנ"ז6ובהן נ"ז 48 – הקורסים
   

  6  ר  4,3(20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  4,3 (20475 2חשבון אינפיניטסימלי 
  6  ר  (20224) 3 חשבון אינפיניטסימלי

  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
  4  ר  (20229) 2  אלגברה לינארית

  4  ר  (20280) 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות
  4  ר 5)20462( 1 אנליזה נומרית

  6 3+מ3ר )20230מבנים אלגבריים (
  6 3+מ3ר  )20243פונקציות מרוכבות (

      
)ii(8,7,6:נ"ז 4 – אחד מהקורסים      
   

תורת הקבוצות, קומבינטוריקה מתמטיקה בדידה: 
  9)20476ותורת הגרפים (

  4  ר

  4  ר  )20281תורת הקבוצות (
      
)iii(נ"ז6-4–אחד (לא יותר) מהקורסים:      
   

  6  ר  )20416תורת ההסתברות (
  4  ר  )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (

      
)iv( (לא יותר) 6:נ"ז6-4–מהקורסיםאחד      
   

  4  ר  או )20466לוגיקה למדעי המחשב (
  6  מ  )20327לוגיקה מתמטית (

  
)v(  נ"ז 6 –אחד מהקורסים:  

  
  6  מ  )20521טופולוגיה קבוצתית (

  6  מ  )20525מבוא לאנליזה פונקציונלית (
  6  מ  )20324תורת המידה (

  6  מ  )20394משוואות דיפרנציאליות חלקיות (
    

)vi(  3-0  מס10נ"ז מתקדמות3-0–סמינר במתמטיקה

  
  

  נ"ז 49 :מדעי המחשב
  

      11נ"ז 40 –חובה 
  6  ר  Java (20441)12מבוא למדעי המחשב ושפת

  6  ר  7)20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (
  4  ר  )20417אלגוריתמים (

  4  ר  8)20440אוטומטים ושפות פורמליות (
  3  ר11)20272מערכות ספרתיות (

  3  ר 11)20471ארגון המחשב (
  3  ר11)20465מעבדה בתכנות מערכות (

  4  מ11)20594מערכות הפעלה (
  4  מ  13)20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (

  3  מס  14המחשב במדעי סדנה או סמינר
  
  
  
  
  

  15,11נ"ז 9 – בחירה
  קורס מתקדם אחדבבחירה יש לכלול לפחות 

)i(נ"ז  רמה  :מתקדמותנ"ז  6 ובהן נ"ז 48 – הקורסים
  4  ר  16)20277נתונים (-מערכות בסיסי

  4  ר  )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (
  4  ר  )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה

  3  ר  )20296תורת הקודים (
  4  מ  )20581חישוביות ביולוגית (

  4  מ  )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (
  4  מ )20551מבוא לבינה מלאכותית (

  4  מ  Java (20554)תכנות מתקדם בשפת 
  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (

  4  מ  )20364קומפילציה (
  4  מ )20906תכנות מונחה עצמים (
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי
  4  מ  )20562גרפיקה ממוחשבת (

  4  מ  )20595כריית מידע (
  4  מ  )20580מבוא לקריפטוגרפיה (

  4  מ  (20900) 2 אנליזה נומרית
  

  דרישות סמינריוניות  ג. 
דעי מב וכן סדנה או סמינר 10מתמטיקהסמינר ב
  17.המחשב

  
  דרישות כלליות לתואר  . ד

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 

ם קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה כוללי
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 משךה
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___________________________  

, דרושות לפחותלהלן פורטות בסעיף במלמילוי הדרישות ה 1
118נ"ז, ובבחירה מתאימה ניתן לצבור את מלוא  115

בכל דרישות שיעמדונקודות הזכות הנדרשות לתואר. מי
להשלים את םנ"ז, רשאי 118- סעיף ב תוך צבירת פחות מ

, בבחירה חופשית118-מכסת הנקודות הכוללות ל
במתמטיקה, במדעי המחשב או בדיסציפלינה אחרת כלשהי.

 ה.מומלץ לבחור קורס בפיסיק
לימודי מתמטיקה מובנים מיסודם. לפיכך, יש חשיבות רבה  2

ללימוד קורסי החובה בסדר הגיוני, ולהשלמת הדרישות
בבחירה מתאימה. אפשר ורצוי להסתייע ביועצי

  המתמטיקה.
1 אינפיניטסימלי חשבוןמי שלמדו את צמד הקורסים  3

יצברו )"זנ 4, 20212( 2 טסימליניאינפי חשבון + )20106(
 נ"ז פחות.2) בלימודי המתמטיקה, ובסעיף ב כולוiבסעיף ב(

חשבוןחובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים  4
2 טסימליניאינפי חשבון+  )20474( 1 אינפיניטסימלי

1 אינפיניטסימלי חשבוןאו את צמד הקורסים   )20475(
צירופים .)20212( 2 טסימליניאינפי חשבון+  )20106(

חשבוןאחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים. הקורס
מוצע בפעם האחרונה בסמסטר )20106( 1 אינפיניטסימלי

מחליף אותו הקורס החדש 2015, והחל מסמסטר א2014ג
חשבון. הקורס החדש )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבון
.2015יוצע החל מסמסטר ב )20475( 2 טסימליניאינפי

יוצע) 20212( 2 טסימליניאינפי חשבוןהקורס הישן 
, ובמקביל לקורס החדש בסמסטרים2015בסמסטר א

 .. לאחר מכן לא יילמד עוד2016, ב2015ב
את שהחלו הסטודנטים לכל בתכנית חובה הוא הקורס  5

את שהחלו סטודנטים. ואילך 2008א מסמסטר לימודיהם
לימודיהם את סיימוולא  2008לימודיהם לפני סמסטר א

 .זהקורסללמודחייבים, 2009ב סמסטר לפני
ולא, 2008לפני סמסטר א הםאת לימודי ושהחל סטודנטים   6

),ii( בסעיף )20283( דיסקרטית מתמטיקה הקורס אתלמדו 
) בדרישותivלבחור אחד מן הקורסים בסעיף ( חייבים

  המתמטיקה.
מכיל חומר הדרוש כידע )20476מתמטיקה בדידה (הקורס   7

,)20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (קודם לקורס 
. לסטודנטים)20281הקבוצות (תורת ושאינו כלול בקורס 

ולא את תורת הקבוצותהבוחרים ללמוד את הקורס
) של דרישותiiבמסגרת סעיף ( מתמטיקה בדידה

המתמטיקה, מומלץ ללמוד את אחד מקורסי ההסתברות
) בדרישות המתמטיקה, לפני או במקביל לקורסiiiבסעיף (

 .מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

אוטומטים ושפות פורמליותבידע הקודם הדרוש לקורס  8
מתמטיקה(או  בדידהמתמטיקה , נזכר הקורס )20440(

,)20281( תורת הקבוצות), ולא נזכר הקורס דיסקרטית
תורת הקבוצותהמתאים קצת פחות. עם זאת, גם הקורס 

  .פורמליותאוטומטים ושפות מספיק כרקע לקורס 
מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס   9

  , שאינו מוצע עוד.)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (
חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 10

נ"ז, או סמינר 3ואילך. מותר סמינר המקנה  2010א
מצומצם ללא ניקוד הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז
מתקדמות במתמטיקה (ראו בתיאורי הקורסים במתמטיקה

  בקטלוג הקורסים). 
המחשב ארגון, )20594( הפעלה מערכות יםהקורס 11

ותבתכנ מעבדה, )20272( ספרתיות מערכות, )20471(
חובה לסטודנטים שהחלו יקורס םה )20465מערכות (

ואילך. סטודנטים הפטורים 2013לימודיהם מסמסטר א
27-במסגרת לימודי החובה יידרשו ל ים אלהמלימוד קורס

נ"ז מתקדמות, 6, מהן לפחות נ"ז 22-נ"ז בלימודי החובה ול
  .במדעי המחשב בלימודי הבחירה

א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים  12
ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  . נ"ז) 3, 20454(

שאינו מוצע ,נ"ז) 4, 20545(סיבוכיות חישובית או הקורס  13
 .עוד

בקטלוגבמדעי המחשב מופיע  והסדנותפירוט הסמינרים  14
  .הקורסים

תוכנה: הנדסתלסטודנטים שלמדו בעבר את הקורס  15
, שאינו מוצע עוד,)20442הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (

הקורס ייחשב להם במניין נקודות הזכות של קורסי הבחירה
  .במדעי המחשב

נ"ז לפני סמסטר 3או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה  16
 .2014א

  המחשב.כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי  17
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  ) במדעי המחשב .B.Sc(בוגר 
  נ"ז) 128ובמדעי החיים  (לפחות 

    1  נ"ז 44לפחות  – חובהלימודי תשתית:   א. 
נ"ז רמה  

  –  פ  2)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
  6  ר  3 (20474 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  3(20475) 2 חשבון אינפיניטסימלי

  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה

  4  ר  4)20476ותורת הגרפים (
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 

  3  ר  או )30203(
  4  ר)20425המחשב (הסתברות לתלמידי מדעי 

  4  ר  )30204הסקה סטטיסטית (
   

  3  פ  או  )20113יסודות הפיסיקה א (
  3  פ    )20123יסודות הפיסיקה לביולוגים א (

+      
  3  ר  או )20114יסודות הפיסיקה ב (

  3  ר)20124יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (
      או

  6 3+ר3פ )20125יסודות הפיסיקה (
  

  6  ר  5)20437כימיה כללית (
     או

  4  ר  )20470כימיה כללית א (
+    

  2  ר או )20490(לביולוגים כימיה כללית ב 
  4  ר  )20480כימיה כללית ב (

   
  3  ר  או)20282כימיה אורגנית לביולוגים (

  6  ר  )20456כימיה אורגנית (
  
  –: חובה ובחירה מדעי המחשבלימודי  ב.

  נ"ז 40
  

      נ"ז 28 –חובה 
  6  ר  Java (20441)6מבוא למדעי המחשב ושפת

  6  ר  )20407נתונים ומבוא לאלגוריתמים (מבני
  4  ר  )20417אלגוריתמים (

  4  ר  )20440אוטומטים ושפות פורמליות (
  4  מ 7)20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (

  4  מ  )20581חישוביות ביולוגית (
  

  9,8נ"ז 12 – בחירה
     .נ"ז מתקדמות 3בבחירה יש לכלול לפחות 

  3  ר  )20277נתונים (-מערכות בסיסי
  3  ר  )20272מערכות ספרתיות (

  3  ר  )20471ארגון המחשב (
  4  ר  )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה

  4  ר )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (
  4  ר  )20462( 1 אנליזה נומרית

  3  ר  )20465מעבדה בתכנות מערכות (
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי

  4  מ  Java (20554)תכנות מתקדם בשפת 
  4  מ  )20594מערכות הפעלה (

  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (
  4  מ  )20562גרפיקה ממוחשבת (

  4  מ)20906תכנות מונחה עצמים (
  4  מ  )20595כריית מידע (

  4  תש  )22911בניית מודלים וניתוחם ( :סימולציה
  4  תש  )22913עיבוד תמונה (

  3  מס  10סדנה במדעי המחשב
  

   –: חובה ובחירה מדעי החייםלימודי  .ג
  נ"ז 41

  
    נ"ז 33 –חובה 

נ"ז  רמה  
  6  פ  )20118ביולוגיה כללית א (
  6  ר  )20119ביולוגיה כללית ב (

  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה
 )20214התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (

  או
  6  ר

התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 
)20452(  

  6  ר

  8 2+מ6ר  11)20275( גנטיקה
ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים 

)20579(  
  4  מ

  
  נ"ז 8 – בחירה

  .נ"ז מתקדמות 4בבחירה יש לכלול לפחות 
: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה

)20247(  
  3  ר

  6  ר  )20104החולייתנים (
  6  ר  )20237עולם החיידקים (

  3  ר  )20455עקרונות הביוטכנולוגיה (
  6  ר  )20112צומח וצמחים (

  4  מ  )20397אבולוציה (
  6  מ  )20322( אימונולוגיה

  6  מ  )20536פיזיולוגיה של הצמח (
  6  מ  )20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (
  6  מ  )20308תאי עצב מבוא לנוירוביולוגיה (
  4  מ )20576פרויקט מחקר במדעי החיים (

  
  12זנ" 3סמינריוניות: דרישות   . ד
  

  3  מס  או )20552אינפורמטיקה (-סמינר בביו
  3  מס או )20375המחשב (סמינר בנושא מיוחד במדעי 

קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים 
)20590(  

  3  מס
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  דרישות כלליות לתואר  . ה
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 

ם קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה כוללי
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר1
שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד בנוסף את הקורס

, הנדרש ללימודי התואר)20229( 2אלגברה ליניארית 
השני, אחרת יידרשו להשלים אותו במסגרת קורסי

 ההשלמה לתואר שני. 
יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו  2

יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (
 .שעמדו בבחינת פטור, או )20126( םלמדעי

חשבון החדשיםחובה ללמוד את צמד הקורסים  3
2טסימלי ניחשבון אינפי+  )20474( 1 אינפיניטסימלי

1 אינפיניטסימלי חשבוןאו את צמד הקורסים   )20475(
.)20423( חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב+  )20106(

או 20423+20474מבין קורסים אלה (צירופים אחרים 
חשבון) אינם אפשריים. הקורס 20475+20106
בפעם האחרונה בסמסטר מוצע) 20106( 1 אינפיניטסימלי

מחליף אותו הקורס החדש 2015, והחל מסמסטר א2014ג
מי שהתחילו לימודיהם. )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבון
דיפרנציאלי חשבוןרשאים ללמוד את הצירוף  2010לפני א

בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי +  )20406ואינטגרלי א (
)20423( .  

מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס   4
 ., שאינו מוצע עוד)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (

, שאינם)20487, 20477כימיה כללית (או אחד מהקורסים   5
  מוצעים עוד.

א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים   6
 .)20454ב ( Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו )20453(

שאינו מוצע ,נ"ז) 4, 20545סיבוכיות חישובית (הקורס  או  7
  עוד. 

הנדסת תוכנה:לסטודנטים שלמדו בעבר את הקורס  8
, שאינו מוצע עוד,)20442הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (

במניין נקודות הזכות של קורסי הבחירההקורס ייחשב להם 
   .במדעי המחשב

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר  9
שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד במסגרת קורסי הבחירה

ספרתיות מערכות יםבחוג במדעי המחשב את הקורס
, מעבדה בתכנות מערכות)20471( המחשב ארגון ,)20272(
 .)20594ות הפעלה (), מערכ20465(

 לכל היותר סדנה אחת. 10
 ., שאינו מוצע עודממנדליזם להנדסה גנטית הקורס או 11
 הסמינר יתמקד בנושא של ביולוגיה חישובית.12
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  חוגי- חוג במתמטיקה לתואר דו
 
נ"ז  12 לפחותובהן  1נ"ז 64 לפחות   ■

  במתמטיקה מתקדמות
  

    2,1נ"ז 60לפחות   2:לימודי מתמטיקה
)i(נ"ז רמה  :נ"ז 44 – הקורסים
   

  6  ר  3,2(20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  3,2(20475) 2 אינפיניטסימליחשבון 

  6  ר  (20224) 3 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
  4  ר  (20229) 2 אלגברה לינארית

  4  ר  (20280) 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות
  6 3+מ3ר  )20243פונקציות מרוכבות (

  6 3+מ3ר )20230מבנים אלגבריים (
   
)ii(נ"ז 4 – אחד מהקורסים:      
   

בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה  מתמטיקה
  4  ר  4)20476ותורת הגרפים (

  4  ר  )20281הקבוצות (תורת 
   
)iii(5:נ"ז6-3 – אחד מהקורסים      
   

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
  3  ר  )30203(

  4  ר  )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (
  6  ר  )20416תורת ההסתברות (

   
)iv( נ"ז6לפחות– מתקדמיםקורסים:      
   

  6  מ  )20521טופולוגיה קבוצתית (
  6  מ  )20525מבוא לאנליזה פונקציונלית (

  6  מ  )20324תורת המידה (
  6  מ  )20394משוואות דיפרנציאליות חלקיות (

  4  מ 6)20900( 2 אנליזה נומרית
  4  מ  )20599( 2 שוואות דיפרנציאליות רגילותמ

  4  מ  )20511הרחבת שדות ותורת גלואה (
  
)v( נ"ז 3 לפחות – 7קורס נוסף במתמטיקה:  

מומלץ לבחור קורס מתקדם נוסף מבין הקורסים בסעיף 
)iv ומותר גם קורס מהרשימה הבאה, הכוללת את יתר ,(

  קורסי המתמטיקה הרלוונטיים לתכנית. 
  

  6  פ  8)04101אשנב למתמטיקה (
  4  ר  )30204הסקה סטטיסטית (

  4  ר  )20413תורת המספרים האלמנטרית (
  3  ר )20296תורת הקודים (
  4  ר  )20462( 1אנליזה נומרית 
  4 2+מ2ר  9)20295תורת הגרפים (

  6  ר  )20297דטרמיניסטיים בחקר ביצועים ( מודלים
תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של

  4  ר )20472אוילר (
  4  ר  )20466לוגיקה למדעי המחשב (

  4 2+מ2ר10)20216תורת המשחקים (
  6  מ  )20327לוגיקה מתמטית (

  
)vi נ"ז 3-0 –) דרישות סמינריוניות  

3-0  מס 11מתמטיקהב אחד סמינר

  
  נ"ז 6-4 :מדעי המחשבלימודי 

    12:מהקורסים אחד
  6  ר  Java (20441)13מבוא למדעי המחשב ושפת

  4  ר Java (20478)14 יסודות התכנות בשפת

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 

או הבחירה כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה 
  שבתכנית.

  
  
  

___________________________  

לימודי מתמטיקה מובנים מיסודם. לפיכך יש חשיבות רבה  1
ללימוד קורסי החובה בסדר הגיוני, ולהשלמת הדרישות
בבחירה מתאימה. אפשר ורצוי להסתייע ביועצי

   .המתמטיקה
1חשבון אינפיניטסימלי מי שלמדו את צמד הקורסים   2

, יצברו)"זנ 4, 20212( 2חשבון אינפיניטסימלי +  )20106(
  נ"ז פחות. 2די המתמטיקה ובתכנית כולה ), בלימוiבסעיף (

חשבוןחובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים   3
2טסימלי ניחשבון אינפי+  )20474( 1אינפיניטסימלי 

1חשבון אינפיניטסימלי או את צמד הקורסים   )20475(
. צירופים)20212( 2טסימלי ניחשבון אינפי+  )20106(

)20475+20106או  20212+20474אחרים מבין קורסים אלה (
)20106( 1חשבון אינפיניטסימלי אינם אפשריים. הקורס 

, והחל מסמסטר2014מוצע בפעם האחרונה בסמסטר ג
1חשבון אינפיניטסימלי מחליף אותו הקורס החדש  2015א
)20475( 2טסימלי ניחשבון אינפי. הקורס החדש )20474(
חשבון. הקורס הישן 2015וצע להוראה החל מסמסטר בי

, ובמקביל2015יוצע בסמסטר א )20212( 2טסימלי ניאינפי
. לאחר מכן לא2016, ב2015לקורס החדש בסמסטרים ב

  יילמד עוד.
מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס   4

  , שאינו מוצע עוד.)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (
  תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה.יש חפיפת 5
שאינו חובה נ"ז) 4, 20462( 1 אנליזה נומריתהקורס  6

2 אנליזה נומרית בתכנית הוא רקע דרוש ללימוד הקורס 
  .)vבסעיף (  ,אפשר ללמוד אותו כקורס בחירה –)20900(

זכרו שהחפיפות תוכן בין קורסים שונים (מאותו חוג או  7
מחוגים שונים) עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים
במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר

  מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים. 
  מיועד למתחילים. )04101( למתמטיקה אשנבהקורס 8
  נ"ז רגילות. 4  מת שהקנתהאו הקורס במתכונתו הקוד 9

)נ"ז ברמה רגילה 3 ,20216תורת המשחקים (או הקורס  10
  במתכונתו הקודמת.

נ"ז או סמינר מצומצם ללא ניקוד 3סמינר המקנה  מותר 11
המקנים נ"ז מתקדמותהנסמך על אחד הקורסים 

ראו בתיאורי הקורסים במתמטיקה בקטלוג(במתמטיקה 
  .)הקורסים

מותר, להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודיםבכפוף 12
  .קורס אחר במדעי המחשבללמוד

א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים  13
ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  . נ"ז) 3, 20454(

אינו מספיק )Java  )20478התכנות בשפת  יסודותהקורס 14
כרקע למי שמתכוון ללמוד בעתיד קורסי המשך במדעי

 המחשב.

 משךה
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הערות לשילוב החוג במתמטיקה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

פוטר  חוג אחרבשילוב עם  חוג במתמטיקהלימוד ה
נושאים במתמטיקה לתלמידי מלימוד כל אחד מן הקורסים 

די כלכלה חשבון דיפרנציאלי לתלמי, )10444מדעי החברה (
, )20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (, )10142וניהול (

, בחוגים שבהם הוא )20423חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (
לא ניתן לכלול קורס מתוך רשימה זו חובה. כמו כן, 
של החוג האחר, גם אם הוא מופיע  במסגרת הבחירה

  .ברשימת הבחירה של החוג
עם חוג אחר, יש מטיקה חוג במתבכל מקרה, בשילוב ה

חוגי המתאים -לשים לב לדרישות התשתית בתואר הדו
 (באתר).

  
  דרישות ייחודיות לתואר בכלכלה ובמתמטיקה

את חוג בכלכלה באין לבחור במסגרת קורסי הבחירה 
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים הקורס 

  .)10444בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (
יש ללמוד את  חוג בכלכלהבמסגרת לימודי התשתית של ה

לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים  מבואהקורס 
לתלמידי מדעי לסטטיסטיקה  מבואבמקום הקורס  )30203(

סעיף . לימוד קורס זה עונה על דרישת )30111החברה א (
)iii (חוג ה . היקף הדרישות שלחוג במתמטיקהה של

  נ"ז. 3-פוחת אפוא ב זה בצירוףבמתמטיקה 
את בכלכלה  חוגמי שילמד במסגרת לימודי התשתית של ה

, יצטרך לבחור קורס )30204( סטטיסטית הסקההקורס 
 חוגשל ה) v(אחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף 

  .במתמטיקה
  

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובחינוך (במגמת 
  תכניות לימודים ושיטות הוראה)

יש ללמוד את  בחינוך חוגמודי התשתית של הבמסגרת לי
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי במקום הקורס  )30203(
דרישת סעיף . לימוד קורס זה עונה על )30111החברה א (

)iii (חוגהיקף הדרישות של ה .חוג במתמטיקהשל ה 
  נ"ז. 3-אפוא בבצירוף זה פוחת במתמטיקה 

את בחינוך  חוגמי שילמדו במסגרת לימודי התשתית של ה
, יצטרכו לבחור קורס )30204( סטטיסטית הסקההקורס 

 חוג) של הvאחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף (
מומלץ לבחור כקורס למתעניינים בהוראה,  .במתמטיקה

, את הקורס חוג במתמטיקהב )vסעיף (ב נוסף במתמטיקה
, העשוי נ"ז ברמת פתיחה) 6, 04101למתמטיקה ( אשנב

תורת המספרים ת המסלול, או את הקורס לילהתאים בתח
   .נ"ז) 4, 20413האלמנטרית (

  
  דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובכימיה

 )20522תורת הקוואנטים א (חובה ללמוד את הקורס 
  .חוג בכימיהבבמסגרת קורסי הבחירה 

  
  לתואר במתמטיקה ובניהולדרישות ייחודיות 

יש ללמוד את  בניהולחוג במסגרת לימודי התשתית של ה
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי במקום הקורס  )30203(
. לימוד קורס זה עונה על דרישת סעיף )30111החברה א (

)iiiחוגההיקף הדרישות של . חוג במתמטיקה) של ה 
אין נ"ז. כמו כן,  3-בצירוף זה פוחת אפוא ב במתמטיקה

את הקורס  חוג בניהוללבחור במסגרת קורסי הבחירה ב
  .)10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (

את  בניהול חוגבמסגרת לימודי התשתית של ה ומי שילמד
לבחור קורס  , יצטרכו)30204( סטטיסטית הסקההקורס 

 חוג) של הvאחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף (
   .במתמטיקה

  
  דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפילוסופיה

חוג ) של הiiחובה ללמוד במסגרת דרישת סעיף (
. כמו כן, )20281תורת הקבוצות (, את הקורס במתמטיקה

חוג ב) vבמסגרת הדרישה לקורס נוסף במתמטיקה, בסעיף (
תולדות המתמטיקה: , חובה ללמוד את הקורס במתמטיקה

  . נ"ז) 4, 20472מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (
  

  דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפיסיקה
חובה , חוג במתמטיקה) של הivדרישת סעיף (במסגרת 

 .)20394משוואות דיפרנציאליות חלקיות (ללמוד את הקורס 
, חוג במתמטיקהה) של vסעיף (במסגרת דרישת כמו כן, 

, או קורס )20462( 1 אנליזה נומריתיש לבחור את הקורס 
  .)ivנוסף מתוך הרשימה שבסעיף (

 2013כמו כן, סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א
מכניקה קואנטית ומבנה ואילך חייבים ללמוד את הקורס 

  .חוג בפיסיקהבמסגרת ה) 20320האטום (
  

ואר במתמטיקה ובמדעי דרישות ייחודיות לת
  הקוגניציה

כוללים את במדעי הקוגניציה  חוגלימודי התשתית של ה
. כמו כן, דרישות חוג במתמטיקהשל ה) iiiסעיף (דרישת 

החובה במדעי המחשב זהות בשני החוגים, ונקודות הזכות 
. קוגניציהמדעי החוג בבמדעי המחשב נספרות במסגרת ה

   נ"ז. 7- פוחת אפוא ב חוג במתמטיקההיקף הדרישות של ה
את הקורס  לבחורחובה  חוג במתמטיקהה) של iiסעיף (ב

  .)20281(תורת הקבוצות 
במדעי  חוגבמסגרת לימודי התשתית של ה ומי שילמד
 , יצטרכו)30204( סטטיסטית הסקהאת הקורס  הקוגניציה

לבחור קורס אחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף 
)vבמתמטיקה חוג) של ה.  

  
  שילוב עם החוג במדעי המחשב

במתמטיקה ) .B.Sc(בוגר חוגי -התכנית לתואר הדו
   .89בעמוד מפורסמת  ובמדעי המחשב

  

  חוגיים-התארים המוענקים לשילובים הדו

מקנה  מדעיםבעם חוג כלשהו  במתמטיקהחוג השילוב 
  ..B.Sc תואר

או  מדעי החברהבעם חוג כלשהו  במתמטיקהחוג השילוב 
  ..B.A מקנה תואר מדעי הרוחב
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 

אחר. אם קורס מופיע כקורס הוא חובה ולא בחוג ה
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג במדעי המחשב לתואר דו
 
במדעי נ"ז  42 לפחות ןבהונ"ז  72 לפחות   ■

  נ"ז מתקדמות 12 המחשב, ובכללן לפחות
  

  )1(נ"ז 30 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז רמה

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה
  4  ר  )2()20476ותורת הגרפים (
  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית

  6  ר  )3((20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר)3((20475) 2 חשבון אינפיניטסימלי

  4  ר  )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (
  4  ר  )20466לוגיקה למדעי המחשב (

  
___________________________  

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר )1(
שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד בנוסף את הקורס

, הנדרש ללימודי התואר)20229( 2אלגברה ליניארית 
השני, אחרת יידרשו להשלים אותו במסגרת קורסי

  ההשלמה לתואר שני. 
דיסקרטית: תורת הקבוצות,מתמטיקה או הקורס  )2(

 ., שאינו מוצע עוד)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (
חשבוןחובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים )3(

2 טסימליניאינפי חשבון+ ) 20474( 1 אינפיניטסימלי
1 אינפיניטסימלי חשבוןאו את צמד הקורסים   )20475(
, או)20423( ב ואינטגרלי דיפרנציאלי חשבון + )20106(

+ )20106( 1 אינפיניטסימלי חשבוןאת שלושת הקורסים 
אינפיניטסימלי חשבון+  )20212( 2 טסימליניאינפי חשבון

אינםירופים אחרים מבין קורסים אלה צ .)20224( 3
מוצע )20106( 1 אינפיניטסימלי חשבוןאפשריים. הקורס 

2015והחל מסמסטר א, 2014בפעם האחרונה בסמסטר ג
1 אינפיניטסימלי חשבוןמחליף אותו הקורס החדש

)20475( 2 טסימליניאינפי חשבון. הקורס החדש )20474(
חשבון. הקורס הישן 2015יוצע החל מסמסטר ב

, ובמקביל2015יוצע בסמסטר א )20212( 2 טסימליניאינפי
. לאחר מכן לא2016, ב2015לקורס החדש בסמסטרים ב

  .יילמד עוד
  
  

    נ"ז 42 :לימודי מדעי המחשב
  1נ"ז 34 –חובה 

נ"ז רמה
  6  ר  Java (20441)2מבוא למדעי המחשב ושפת

  6  ר  )20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (
  4  ר  )20417אלגוריתמים (

  4  ר  )20440אוטומטים ושפות פורמליות (
  3  ר )20465מעבדה בתכנות מערכות (

  4  מ  3)20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (
  4  מ 1)20594מערכות הפעלה (

  3  סמ4המחשב סמינר או סדנה במדעי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   6,5,1נ"ז 8 –בחירה 
    קורס מתקדם אחדלפחות בבחירה יש לכלול 
  3  ר  )20272מערכות ספרתיות (

  3  ר )20471ארגון המחשב (
  4  ר  7)20277נתונים (-מערכות בסיסי

  4  ר  )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (
  4  ר  )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה

  3  ר  )20296תורת הקודים (
  4  ר  )20462( 1 אנליזה נומרית

  4  מ  Java (20554)תכנות מתקדם בשפת 
  4  מ  )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (

  4  מ )20551מבוא לבינה מלאכותית (
  4  מ  )20581חישוביות ביולוגית (

  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (
  4  מ  )20562גרפיקה ממוחשבת (

  4  מ  )20580מבוא לקריפטוגרפיה (
  4  מ  )20364קומפילציה (
  4  מ )20905( שפות תכנות

  4  מ )20906תכנות מונחה עצמים (
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי

  4  מ  )20595כריית מידע (
  

  דרישות סמינריוניות
  8.מדעי המחשבסדנה בסמינר או 

  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

___________________________  

הוא חובה לסטודנטים )20594( הפעלה מערכותהקורס 1
ואילך. סטודנטים שהחלו 2013שהחלו לימודיהם מסמסטר א

30ולא ילמדו קורס זה, יצברו  2013לימודיהם לפני סמסטר א
נ"ז מתקדמות, 6נ"ז, מהן לפחות  12-נ"ז בלימודי החובה, ו

  בלימודי הבחירה.
א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים  2

ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  . נ"ז) 3, 20454(

מוצע ושאינ נ"ז) 4, 20545סיבוכיות חישובית (או הקורס   3
 עוד.

מופיע בקטלוגמדעי המחשב פירוט הסמינרים והסדנות ב 4
  .הקורסים

הנדסת תוכנה: הפשטהסטודנטים שלמדו את הקורס  5
שאינו מוצע עוד, הקורס )20442( ועיצוב מונחה עצמים

  . ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב
לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר 6

שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד במסגרת קורסי הבחירה
ספרתיות מערכותבחוג במדעי המחשב את הקורסים 

  ).20471( המחשב ארגוןו)20272(
  .2014נ"ז לפני א 3הקודמת, שהקנתה או הקורס במתכונתו  7
  כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב. 8

 משךה
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הערות לשילוב החוג במדעי המחשב עם 
  חוגי-חוגים אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובכימיה

 )20522תורת הקוונטים א (ללמוד את הקורס  חובה
  .חוג בכימיהב במסגרת קורסי הבחירה

  
דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובמדעי 

  הקוגניציה
, )Java )20441 מבוא למדעי המחשב ושפתלימוד הקורס 
, פוטר מלימודי מדעי חוג במדעי המחשבשהוא חובה ב

חוג לפיכך, יש לצבור ב .חוג במדעי הקוגניציהבהמחשב 
 נ"ז. 4פחות במדעי הקוגניציה 

  

  שילוב עם החוג במתמטיקה
במתמטיקה ) .B.Sc(בוגר חוגי -התכנית לתואר הדו

   .89בעמוד מפורסמת  ובמדעי המחשב

  
  שילוב עם החוג במדעי החיים

במדעי המחשב  ).B.Sc(בוגר חוגי - התכנית לתואר הדו
  .בנפרדמפורסמת  ובמדעי החיים

  
  

שני  לימודים לתוארהערה לגבי המשך 
   במדעי המחשב

לימודים לתואר ללסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך 
 חוג במדעי המחשבבללמוד שני במדעי המחשב מומלץ 

ארגון המחשב , )20272מערכות ספרתיות (את הקורסים 
  .)20594מערכות הפעלה (, )20471(
  

  חוגיים-התארים המוענקים לשילובים הדו

מקנה  מדעיםבעם חוג כלשהו  המחשב מדעיבחוג השילוב 
  ..B.Sc תואר

  
 מדעי החברהבעם חוג כלשהו  מדעי המחשבבחוג השילוב 

  ..B.A מקנה תואר מדעי הרוחבאו 
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים לשני 

וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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מערכות ויישומים  –חוג במדעי המחשב 
  חוגי- לתואר דו

 
במדעי נ"ז  45 לפחות ןבהונ"ז  62 לפחות   ■

  נ"ז מתקדמות 12 לפחות ובכללןהמחשב, 
  

  נ"ז 17 –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז  רמה  

  6  ר  )1()20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים

  3  ר  )30203(
  4  ר )30204הסקה סטטיסטית (

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה:
פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה 

  4  ר  )10444לינארית (
  –  פ  )2()20127( מתקדמיםיישומי מחשב 

  
___________________________  

)1(  
  
  
  
 

בפעם וצעמש ,)20106( 1 אינפיניטסימליחשבון  או הקורס
, או צמד הקורסים החדשים2014האחרונה בסמסטר ג

אינפיניטסימלי חשבון+  )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבון
1חשבון אינפיניטסימלי  הקורסים צמדאו , )20475( 2
 ).20492(השלמות בחשבון אינטגרלי+   ) 20474 (

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את אחד )2(
יישומי ,)10159יישומי מחשב למדעי החברה (הקורסים 

עמדו, שאינם מוצעים עוד, או ש)20126מחשב למדעים (
  .בבחינת פטור

  
  

   ללימודי התשתית ותהער

, (אלא אם צוין אחרת) בשילוב עם חוגים במדעי החברה
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות אפשר ללמוד את הקורס 

מבוא לסטטיסטיקה למדעי או  )30203לתלמידי מדעים (
הסקה סטטיסטית הקורס  , ובמקום)30111החברה א (

מבוא , אפשר ללמוד את צמד הקורסים )30204(
רגרסיה ו )30112לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (

   .)10286וניתוח שונות (
חובה ללמוד, במקום  פסיכולוגיהחוג בבשילוב עם ה

מבוא את צמד הקורסים  )30204הסקה סטטיסטית ( הקורס
התנסות ו )30112לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (

  . )10686יה וניתוח שונות (במחקר, רגרס
חשבון , אפשר ללמוד את הקורס חוג בכלכלהבשילוב עם ה

הקורס  במקום )10142דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (
  .)20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

 :מערכות ויישומים – לימודי מדעי המחשב
    נ"ז 45
  1נ"ז 26 –חובה 

נ"ז  רמה
  6  ר  Java (20441)2מבוא למדעי המחשב ושפת 

  6  ר  או )20433מבני נתונים (
  6  ר  )20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (

  4  ר  1)20277נתונים (-מערכות בסיסי
  4  ר  )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (

  3  ר  )20465מעבדה בתכנות מערכות (
    3  מס  3 המחשבסמינר או סדנה במדעי 

  4נ"ז 19לפחות  –בחירה 
    .נ"ז מתקדמות 9 לפחות ובהן

  4  ר  )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה
  4  ר  5)20417אלגוריתמים (

  3  ר  6)20272מערכות ספרתיות (
  3  ר  )20471ארגון המחשב (

  4  מ  Java (20554)תכנות מתקדם בשפת 
  4  מ )20906תכנות מונחה עצמים (

  4  מ  )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (
  4  מ )20551מבוא לבינה מלאכותית (

  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי

  4  מ  )20594מערכות הפעלה (
  4  מ  )20595כריית מידע (

  
  דרישות סמינריוניות

  7.מדעי המחשבסמינר או סדנה ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

)20277נתונים (-בסיסי מערכותמי שלמדו את הקורס  1
,2014נ"ז לפני סמסטר א 3במתכונתו הקודמת שהקנתה

נ"ז פחות, ובלימודי 1יצטרכו ללמוד בלימודי החובה 
  נ"ז נוספת.1הבחירה

א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת או שני הקורסים  2
ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
  . נ"ז) 3, 20454(

המחשב מופיע בקטלוג פירוט הסמינרים והסדנות במדעי 3
  .הקורסים

הנדסת תוכנה: הפשטהסטודנטים שלמדו את הקורס  4
שאינו מוצע עוד, הקורס ,)20442( ועיצוב מונחה עצמים

  .ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב
מבני נתונים ומבואאת הקורס  ומומלץ רק למי שלמד 5

בציון גבוה את הקורס מואו שסיי )20407לאלגוריתמים (
  .)20433מבני נתונים (

קורס זה ייכלל במניין נקודות הבחירה רק למי שלמדו או 6
  .2009יילמדו את הקורס החל מסמסטר א

  .כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב 7

 משךה
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  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  

 –הערות לשילוב החוג במדעי המחשב 
מערכות ויישומים עם חוגים אחרים לתואר 

  חוגי-דו
  

דרישות ייחודיות לתואר בחינוך (במגמת תכניות 
ת מערכו –לימודים ושיטות הוראה) ובמדעי המחשב 

  ויישומים
חוג במדעי קורסי הבחירה בחובה ללמוד במסגרת 

(בנוסף לקורסי החובה מערכות ויישומים  – המחשב
יסודות מדעי המחשב  :אלגוריתמיקהבחוג) את הקורס 

אוטומטים ושפות פורמליות וכן את הקורס  ,)20290(
במסגרת . שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה ,)20440(
ללמוד את  חובה ,מדעי המחשבבדרישות הסמינריוניות ה

  .)20560ממדעי המחשב להוראתם (הסמינר: 
  

 –דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי המחשב 
  מערכות ויישומים

 מידע מערכות ועיצוב ניתוח, תכנוןללמוד את הקורס  אין
  . בניהול חוג, במסגרת קורסי ה  )  10645  (

 טכנולוגיה ניהולחליף הקורס מ 2015החל מסמסטר א
 מערכות ועיצוב ניתוח, תכנוןאת הקורס    ) 10777 ( וחדשנות

, תכנון, והקורס ניהולבלימודי החובה ב   )  10645  ( מידע
  עבר ללימודי הבחירה. ניתוח ועיצוב מערכות מידע 

ואילך,  2015סטודנטים שיחלו את לימודיהם מסמסטר א
  ) 10777 ( וחדשנות טכנולוגיה ניהולו את הקורס ילמד

במסגרת קורסי החובה בניהול, ולא יוכלו ללמוד את 
במסגרת   )  10645  ( מידע מערכות ועיצוב ניתוח, תכנוןהקורס 

  . בתכנית זו ניהולקורסי הבחירה ב
אינם  2015סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א

 וחדשנות טכנולוגיה ניהולחייבים ללמוד את הקורס 
. כמו כן בניהול חוגבמסגרת לימודי החובה ב  ) 10777 (

שהוא חובה    )  20436  ( מידע מערכות פיתוח עקרונותהקורס 
פוטר אותם מערכות ויישומים  –במדעי המחשב  חוגב

 , )  10645  ( מידע מערכות ועיצוב ניתוח, תכנון מלימוד הקורס
לפיכך עליהם  .2015לפני סמסטר א ניהולשהיה חובה ב

 ניהול לימודי,  בניהולנ"ז פחות בלימודי החובה ב 6לצבור 
סטודנטים אלה יכולים ללמוד את הקורס . ובתכנית כולה

 הבחירהבמסגרת לימודי   ) 10777 ( וחדשנות טכנולוגיה ניהול
 . בניהול חוגב
אין לבחור את הקורס חוג בניהול בבחירה לימודי הב

  .)10142דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול ( חשבון
  

לימודי תואר שני במדעי הערה לגבי 
   המחשב

אינו מתאים  מערכות ויישומים – חוג במדעי המחשבה
למעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב. 
סטודנטים המתכננים להמשיך בלימודי תואר שני במדעי 

   .המחשב חוג במדעיהמחשב צריכים ללמוד את ה

  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
  

אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו
חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 

אם קורס מופיע כקורס הוא חובה ולא בחוג האחר. 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  במדעי הטבע) .B.Sc(בוגר 
  ובהן:נ"ז  108 לפחותא. 

)i(   ובכללן  ,מדעיםנ"ז ב 84לפחות–  
  , ומתוכן מדעיםנ"ז מתקדמות ב 24לפחות 
   1מדעי הטבע והחייםנ"ז ב 12לפחות 

 2כללי-מדעיםבנ"ז  6ולכל היותר 
)ii(  3מדעי הטבע והחייםבנ"ז  54לפחות 
)iii( נקודות פתיחה 36-לא יותר מ 

  
    חובהלימודי   ב.

לפחות קורס  4,)20127( מתקדמיםיישומי מחשב הקורס 
 יקהספיבלפחות קורס עיוני אחד  5,מתמטיקהבאחד 

ולפחות  כימיהב(שאינו קורס מעבדה), לפחות קורס אחד 
  6.מדעי הטבע והחייםב אחד מעבדהקורס 

  
  דרישות סמינריוניות  ג. 

  7.מדעיםבקורס סמינריוני/סמינר 

  
  נ"ז 24ד. בחירה חופשית: 

- מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת- מרחיבקורס 
תולדות או הקורס  ,מדעי החברהאו במדעי הרוח בדעת 

 (20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
ניתן  הזכות לתואר נקודותאת יתר  .מדעיםמתחום ה

  .תחום אחראו בכל  במדעיםלהשלים מקורסים 

  
  דרישות כלליות לתואר  . ה

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
  דעת-מרחיבקורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
ם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה ג

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

דרישה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר 1
  ואילך.2009א

נ"ז מתקדמות שמשויכות 18בסך הכל יש לצבור לפחות  2
לדיסציפלינות מבין: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה,

מתוכןנ"ז  6עד הארץ. -כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור
  אוניברסיטאיים.-ילמד בקורסים ביןיכולות לה

84הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת   3
  ).iרשות בסעיף א(הנקודות במדעים הנד

יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו  4
מחשב יישומי, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (

שעמדו בבחינת , שאינם מוצעים עוד, או )20126למדעים (
 .פטור

תולדות המתמטיקה:אין למלא דרישה זו באמצעות הקורס  5
, למרות שהקורס)20472מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (

  מקנה נקודות זכות במתמטיקה.
הנקודות במתמטיקה הנצברות במילוי דרישה זו נכללות 6

). שארiבמכסת הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(
הנקודות (בפיסיקה, בכימיה, במעבדה) נכללות גם במכסת

  ).iiהנקודות במדעי הטבע והחיים הנדרשות בסעיף א(
24הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת הנקודות  7

  ).iהנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(
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  במדעי החיים ) .B.Sc(בוגר 
  

   נ"ז מתקדמות 24 לפחות ובהן  נ"ז 108 לפחות  א.
  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

  
    זנ" 21 לפחות – : חובהתשתיתלימודי   .ב

נ"ז רמה
)i( מתקדמיםיישומי מחשב )פ  1)20127  –  

  
)ii( נ"ז 6 לפחות –וסטטיסטיקה  מתמטיקה:    

ולהסתברות לתלמידי מדעים מבוא לסטטיסטיקה 
  3  ר )30203(

  4  ר)30204הסקה סטטיסטית (
  6  ר2)20406א ( חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

      
)iii(  נ"ז 6 –פיסיקה:  

  3  פ או )20113יסודות הפיסיקה א (
  3  פ   )20123הפיסיקה לביולוגים א (יסודות 

+     
  3  ר או )20114יסודות הפיסיקה ב (

  3  ר   )20124לביולוגים ב (יסודות הפיסיקה 
      או

  6 3+ר3פ )20125יסודות הפיסיקה (
  
)iv ( נ"ז 9 לפחות –כימיה:  

  6  ר 3)20437כימיה כללית (
     או

  4  ר   )20470כימיה כללית א (
+    

  2  ר  או )20490(לביולוגים כימיה כללית ב 
  4  ר  )20480כימיה כללית ב (

   
  3  ר או)20282כימיה אורגנית לביולוגים (

  6  ר  )20456כימיה אורגנית (
  

  נ"ז 21 –חובה : לימודי מדעי החיים  ג. 
  

 : התא, גנטיקה, אבולוציה ומגווןביולוגיה כללית א
  6  פ  )20118(

: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי בביולוגיה כללית 
  6  ר  )20119( חיים,אקולוגיה

  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –ביוכימיה א: חלבונים 
  6  ראו)20214התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (

התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 
)20452(  

  6  ר

      
 51לפחות  –לימודי מדעי החיים: בחירה   . ד

  נ"ז ובהן:
)i ( 18בכללן לפחות , ומדעי החייםעיוניות ב נ"ז 39לפחות 

  4מתקדמות. נ"ז
  4  ר  )20412אקולוגיה (
  : פחמימות, ליפידים, חומצות ב ביוכימיה

  3  ר  )20247גרעין (
  תופעות, עקרונות  :ביולוגיה התפתחותית

  4  ר )20410ושאלות פתוחות (
  8 2+מ6ר  5)20275( גנטיקה

  6  ר  )20104החולייתנים (
  3  ר  )20220החרקים (
  3  ר )20415בהתנהגות בעלי חיים ( נושאים

  1  ר 6)20531חיים ביחד של יצורים (סיור) ( :סימביוזה

נ"ז  רמה
  6  ר  )20237עולם החיידקים (

  3  ר  )20292עולם הנגיפים (
  3  ר )20455עקרונות הביוטכנולוגיה (

 ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי
  3  ר )20252(

  3  ר  )20262ישראל (-צומח ארץ
  6  ר  )20112צומח וצמחים (

  4  מ  )20397אבולוציה (
  6  מ  )20322( אימונולוגיה

 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים
)20579( 

  4  מ

  3  מ )20598( יחסי גומלין בין צמחים לבעלי חיים
  3  מ  )20319עד מאה ועשרים (

  6  מ  )20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (
  6  מ  )20536יזיולוגיה של הצמח (רקים בפפ

  4  מ  )20576פרויקט מחקר במדעי החיים (
  4  מ  )20313רביית היונקים (

  6  מ  )20308מבוא לנוירוביולוגיה ( :תאי עצב
    

    7אוניברסיטאיים-קורסים בין
 באילתאוניברסיטאי -הבין המכון של קורס

)20992 ,20991(7 
  3  מ

  3  מ  7)20993( ביולוגיה של עטלפי מדבר
  
)ii (נ"ז 6לפחות  –קורסי מעבדה  שלושה     

  2  ר  )20459( אימונולוגיה :מעבדה
  2  ר )20457מעבדה בביוטכנולוגיה (

  2  ר  )20405בביוכימיה של חלבונים ( מעבדה
  2  ר  9,8)20460בביולוגיה מולקולרית ( מעבדה
  2  ר  )20461בפיזיולוגיה של בעלי חיים ( מעבדה
  2  ר  )20236התא ( בביולוגיה של מעבדה

מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של 
  4 2+מ2ר  8)20559הזנבן הערבי (

  2  ר או )20234מעבדה: כימיה כללית (
  2  ר )20439מעבדה בכימיה אורגנית (

  
)iii 10נ"ז 6לפחות  – קורסים סמינריוניים) לפחות שני  

 מולקולרי של מחלות סרטניות-הבסיס הגנטי
  3  מס  )20310(

  3  מס )20597היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (
היבטים מחקריים  :הנדסה גנטית בצמחים

  3  מס  )20542ויישומיים בחקלאות (
עקות סביבה בצמחים הסתגלות והתאמה ל

  3  מס  )20543(
מבנה ותפקוד :הציטוסקלטון של תאים אוקריוטיים

  3  מס  )20342(
  3  מס  )20513התמיינות של תאי דם (

  3  מס  )20346תרדמה ונביטה ( :זרעים
  3  מס  )20515חיידקים בתעשייה (

  3  מס  )20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן
  3  מס  )20343טרנספורט תוך תאי של חלבונים (

  3  מס )20907מגוון ביולוגי ושמירת טבע (
  3  מס   )20544( באימונולוגיהנושאים נבחרים 

  3  מס  )20530חיים ביחד של יצורים ( :סימביוזה
  3  מס  )20908( שדה בלימודי אינטגרטיבי פרויקט

  3  מס  )20514קולטנים והמרת אותות (
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים 

  3  מס  )20590(
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה 

  3  מס  )20519מודרנית) (
  3  מס  )20316שעונים ביולוגיים (

 : ממחקר בסיסי ליישומים רפואייםתאי גזע
  3  מס  )20513(

  3  מס  )20328תקשורת כימית בין בעלי חיים (
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   נ"ז 15: . בחירה חופשיתה
(ראו דרישה א) חובה  108-להשלמת מכסת הנקודות ל

מתוך רשימת קורסים  אחד דעת-מרחיב קורס ללמוד
או את הקורס  ,במדעי הרוח או במדעי החברה דעת- מרחיבי

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
ניתן להשלים  את יתר הנקודות .מדעיםמתחום ה (20472)

קורס אחר או בכל ד -בנקודות העודפות מסעיפים ב ו
  .הפתוחהממגוון הקורסים של האוניברסיטה 

  

  דרישות כלליות לתואר. ו
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הקורסיםממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו אחד  1
מחשביישומי , )10159( החברה למדעי מחשביישומי 
צעים עוד, או שעמדו בבחינת, שאינם מו)20126( םלמדעי
  . פטור

חשבון+    ) 20474 ( 1חשבון אינפיניטסימלי או   2
1חשבון אינפיניטסימלי  או, )20475( 2אינפיניטסימלי 

הקורס או), 20492( השלמות בחשבון אינטגרלי) + 20474(
וצע בפעם האחרונהמ,ש ) 20106 ( 1חשבון אינפיניטסימלי 

  . 2014בסמסטר ג
), שאינם20487, 20477( כימיה כלליתאו אחד ההקורסים   3

  מוצעים עוד.
) אפשר לכלולiות הנדרשות בסעיף ד(נ"ז המתקדמ 18במניין   4

)iiמסעיף ד( הנקודות המתקדמות של קורסי המעבדה את
מי. )iiiנ"ז מסעיף ד( 6-ושל קורסים סמינריוניים שמעבר ל

מוצע ושאינ ,)20332, 20335( סימטריהקורס השלמדו את 
 עוד, הקורס ייחשב להם בקורסי הבחירה.

 , שאינו מוצע עוד.ממנדליזם להנדסה גנטיתאו הקורס  5
רק במקביל או לאחר הקורס המתקדם הסמינריוני  6

 .)20530( חיים ביחד של יצורים סימביוזה:
- כנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים ביןהתבמסגרת   7

  .אוניברסיטאיים
חשב במסגרתיהנקודות המתקדמות של קורס זה יכולות לה  8

 .)i(דהנקודות המתקדמות הנדרשות בסעיף 18
על מ).1ר+2"ז (נ 3 הקורס הקנה א 2015א סמסטר עד  9

סטודנטים שאושרה להם תכנית לימודים הכוללת את
ללמוד את הקורס עד סמסטר הקודמתהקורס במתכונתו 

 (כולל), או לעדכן את התכנית בהתאם. 2015א
18חשב במסגרת ינקודות עודפות מסעיף זה יכולות לה 10

 .)i(דהנקודות המתקדמות הנדרשות בסעיף
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בהדגשת במדעי הטבע  ).B.Sc(בוגר 
  כימיה

  ובהן:נ"ז  108 לפחותא. 
)i(  מדעיםנ"ז ב 84לפחות 
)ii(  18ולפחות , ובכללן מדעיםנ"ז מתקדמות ב 24לפחות

 1כללי-מדעיםבנ"ז שאינן 
)iii( נקודות פתיחה 36-לא יותר מ   

    נ"ז 19לפחות  –לימודי תשתית: חובה   ב.
נ"ז רמה

  –  פ  2)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
  3  פ + 3)20113יסודות הפיסיקה א (
  3  ר  3)20114יסודות הפיסיקה ב (

     או
  6 3+ר3פ 3)20125יסודות הפיסיקה (

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
  3  ר  )30203(

  6  ר   4)20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
   

  4  ר  או )30204הסקה סטטיסטית (
 )20430אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (

  4  ר  או
  6  ר  או (20109) 1 אלגברה לינארית

  6  ר  5)20423חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (
  

  נ"ז 61 –כימיה: חובה ובחירה  לימודי  ג. 
  

      נ"ז 37 –חובה 
)i( זנ 29 – הקורסים":    

  4  ר  6)20470כימיה כללית א (
  4  ר  7,6)20480כימיה כללית ב (
  6  ר  )20456כימיה אורגנית (

  6  ר  )20404אורגנית (-כימיה אי
  3  ר  8 )20217תרמודינמיקה (

  3  ר  )20241קינטיקה כימית (
  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה

  
)ii (4 9:נ"ז 8 – קורסי מעבדה  

  2  ר  )20234כימיה כללית ( :מעבדה
  2  ר  )20439כימיה אורגנית ( :מעבדה
  2  ר  )20463אורגנית (-כימיה אי :מעבדה
    2  ר  )20289כימיה פיסיקלית ( :מעבדה

  10נ"ז 24 –בחירה 
הן לפחות ב, ונ"ז מתקדמות 12לפחות  בבחירה יש לכלול

  .קורס מתקדם סמינריוני אחד
  3  ר  11 )20264תרמודינמיקה ב (
  4  ר )20402( מוליכים למחצה

  6  ר   12)20213פרקים בפיסיקה מודרנית (
: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה

)20247( 
  3  ר

  2  ר  9)20405מעבדה בביוכימיה של חלבונים (
  6  מ )20911( כימית לאנליזה פיסיקליות שיטות

  3  מ  )20340אנליזה של ניסויים (
  4  מ )20557דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (

  4  מ  )20522תורת הקוואנטים א (
  3  מ  13)20523קשר כימי ( :תורת הקוואנטים ב

  4  מ )20912( ושימושים עקרונות: לייזרים
  4  מ  )20577פרויקט מחקר בכימיה (

  4  מ   )20334מתמטיקה, כימיה ( :סימטריה
  

     14אוניברסיטאיים בכימיה-ביןקורסים 
, 20992( אוניבריסטאי באילת-קורס של המכון הבין

20991(14  
  3  מ

נ"ז  רמהקורסים מתקדמים סמינריוניים
  3  מס  )20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן

  3  מס  )20555יסודות בכימיה של המצב המוצק (
  3  מס )20910נושאים בכימיה חישובית (

  3  מס  )20553נושאים בכימיה אטמוספירית (
  3  מס  )20592קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (

  

___________________________  

שמשויכות נ"ז מתקדמות 18 בסך הכל יש לצבור לפחות 1
פיסיקה,מתמטיקה, מדעי המחשב,  במדעים: לדיסציפלינות

    .הארץ-מדעי כדור מדעי החיים,כימיה,
יםהקורסאחד ממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו   2

יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (
עמדו בבחינת, שאינם מוצעים עוד, או ש)20126( למדעים
 .פטור

או הקורס ב-הפיסיקה א ויסודות במקום צמד הקורסים   3
ניתן ללמוד את שלושת הקורסים )20125יסודות הפיסיקה (

פרקיםו )20250( חשמל ומגנטיות, )20215( מכניקה
את שלושת הקורסים ו. מי שילמד)20213(בפיסיקה מודרנית 

נ"ז סך הכול, 18לצבור בקורסי הבחירה שבסעיף ג,  יידרשו
בפיסיקה מודרניתפרקים בנוסף לנקודות שמקנה הקורס 

)20213(.  
)20474( 1 אינפיניטסימלי חשבוןאו צמד הקורסים החדשים  4

חשבוןהצמד או , )20475( 2אינפיניטסימלי  חשבון+
 השלמות בחשבון אינטגרלי+  ) 20474 ( 1אינפיניטסימלי 

,)20106( 1אינפיניטסימלי  חשבוןהקורס הישן , או )20492(
  .2014שמוצע בפעם האחרונה בסמסטר ג

דיפרנציאלי חשבוןידע קודם דרוש לקורס זה הוא הקורס  5
1אינפיניטסימלי  חשבון, או הקורס )20406( א ואינטגרלי

הצמדאו , 2014, שמוצע בפעם האחרונה בסמסטר ג)20106(
השלמות בחשבון+  ) 20474 ( 1חשבון אינפיניטסימלי 

  .)20492(אינטגרלי
כימיה כלליתו )20470כימיה כללית א ( מהקורסיםפטורים 6

2008אסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר  )20480ב (
לפני סמסטר )20437כימיה כללית (את הקורס ולמדו

בתוקף סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת , או2009א
  . )20437כימיה כללית (הכוללת את הקורס 

(ראו )20480כימיה כללית ב (סטודנטים הפטורים מהקורס 7
) יכולים ללמוד אותו במסגרת קורסי הבחירה6הערה

נ"ז נוספות 2נ"ז. לחלופין, עליהם להשלים  2בכימיה ולצבור 
  במסגרת קורסי הבחירה בכימיה.

. החל2015הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א 8
,20483( תרמודינמיקהיחליף אותו הקורס  2016מסמסטר א

 פויים בתכנית הלימוד יש להתעדכן באתר.נ"ז). לשינויים צ6
-חייבים ב 2011סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א  9

בביוכימיה מעבדהקורסי מעבדה. אחד מהם יכול להיות  3
  .)20405( חלבונים של

, שאינו מוצע)20301כימיה בפעולה (מי שלמדו את הקורס 10
  כימיה. עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה בלימודי

סימטריה: מתמטיקה, כימיה,שלמדו את הקורס  מי
נ"ז מתקדמות 4, שאינו מוצע עוד, יצברו )20332ביולוגיה (
   נ"ז מתקדמות במדעי הטבע. 2-בכימיה ו

,)20335סימטריה: כימיה, ביולוגיה (מי שלמדו את הקורס 
נ"ז 2-נ"ז מתקדמות בכימיה ו 2שאינו מוצע עוד, יצברו 

  מתקדמות במדעי הטבע.
,)20350נושאים מהתעשייה הכימית (מי שלמדו את הקורס 

  .שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם בקורסי הבחירה
  .2015הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב11
יכולים 2013סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב12

לבין )20213( מודרנית בפיסיקה פרקיםבחור בין הקורס ל
  .)20201, מולקולות ותכונות החומר (אטומיםהקורס

  הקורס עדיין אינו נלמד.13
-במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין14

  אוניברסיטאיים.

 משךה
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  ד. בחירה חופשית 
במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת 

את  ונ"ז (מי שצבר 84-הזכות הנדרשות במדעים ל נקודות
ג -המכסות המינימליות של נקודות זכות בסעיפים ב ו

נ"ז במדעים), להשלים את  4לצבור לפחות עוד  יםחייב
 נ"ז, וללמוד קורס 108-מכסת נקודות הזכות לתואר ל

דעת -אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי דעת-מרחיב
 תולדות, או את הקורס במדעי החברה אובמדעי הרוח 

 (20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
לים שות ניתן להש. את המכסות הנדרמדעיםמתחום ה

ג או בקורסים בכימיה או -בנקודות עודפות מסעיפים ב ו
נ"ז הנדרשות לתואר  108בכל דיסציפלינה אחרת. בתוך 

 .מדעיםנ"ז לכל היותר בקורסים שאינם ב 24מותר לצבור 
    

  דרישות כלליות לתואר  . ה
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  דעת-מרחיבקורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
גם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.
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במדעי הטבע בהדגשת  ).B.Sc(בוגר 
  פיסיקה

  ובהן:נ"ז  108 לפחותא. 
(i)  מדעיםנ"ז ב 89לפחות 

(ii)  שמתוכן לכל 1,מדעיםנ"ז מתקדמות ב 24לפחות
 2כללי-מדעיםבנ"ז  6היותר 

  

  נ"ז 28 ב. לימודי תשתית: לפחות
 נ"ז רמה 

  –  פ  3)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
  6  ר  + )20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
  6  ר  )20423חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (

   
      או

  6  ר +4(20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  + 4(20475) 2 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  4(20224) 3 חשבון אינפיניטסימלי

   
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 

  3  ר  או )30203(
  4  ר  או )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (

  6  ר  )20416תורת ההסתברות (
   

 )20430אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (
  4  ר  או

  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
   

  3  ראו )20218( רגילות מבוא למשוואות דיפרנציאליות
  4  ר  (20280) 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות

   
  6  ר   Java (20441)מבוא למדעי המחשב ושפת 

    או
  3  ר  + )20453א ( Javaמבוא למדעי המחשב ושפת 
  3  ר  )20454ב ( Javaמבוא למדעי המחשב ושפת 

  

לפחות  –לימודי פיסיקה: חובה ובחירה   ג.
  5נ"ז 61

נ"ז מתקדמות,  15יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 
סמינריוני אחד בלימודי החובה או ובהן לפחות קורס 

  הבחירה.
  

    5נ"ז מתקדמות 16-13ובהן  נ"ז 55 –חובה 
  6  ר )20215מכניקה (

  6  ר  )20250חשמל ומגנטיות (
  6  ר)20201אטומים מולקולות ותכונות החומר (

  6  ר)20213פרקים בפיסיקה מודרנית (
  2  ר  )20418מעבדה ביסודות הפיסיקה (

  3  ר  )20409מעבדה בפיסיקה ב (
  4  ר )20248גלים ואופטיקה (

  3  ר  )20422מכניקה אנליטית (
  3  ר  6)20217תרמודינמיקה (

  3  מ 5)20916( גמעבדה בפיסיקה 
  3  מ  )20314פיסיקה סטטיסטית (

  4  מ  או 5)20320מכניקה קואנטית ומבנה האטום (
  4  מ  5)20522תורת הקוואנטים א (

     
     שלושת הקורסים הבאים:שניים מתוך 

  3  ר  8 )20207( לאסטרופיסיקה מבוא
  3  מ  9)20913( פיסיקה של מצב מוצק

  3  מס  )20326פיסיקה של החלקיקים היסודיים (
  
  

  10,5נ"ז 6-5 –בחירה 
אם צריך, יש לכלול בבחירה קורסים המקנים נ"ז 

נ"ז מתקדמות  15-מתקדמות להשלמת הדרישה ל
 .בפיסיקה

 נ"ז  רמה 
  3  ר  11)20114יסודות הפיסיקה ב (
  3  ר  12)20207( מבוא לאסטרופיסיקה

  6  ר  (20245) א אלקטרוניקה
  3  מ  (20339) ב  אלקטרוניקה

  4  ר 10 ) 20488 (א עולם החשמל והאלקטרוניקה 
  4  ר 10 ) 20 489( ב עולם החשמל והאלקטרוניקה

  6 מ3ר+133(20918)מתקדמת  אלקטרוניקה
  4  ר  9)20402מוליכים למחצה (

  4  ר  )20403התקני מוליכים למחצה (
  4  מ  6)20320מכניקה קואנטית ומבנה האטום (

  4  מ  6)20522תורת הקוואנטים א (
  3  מ  14)20523קשר כימי ( :תורת הקוואנטים ב

  4  מ )20912לייזרים: עקרונות ושימושים (
  4  מ  )20547פיסיקה גרעינית (

  4  מ  )20589אלקטרומגנטיות אנליטית (
  4  מ )20578( בפיסיקה מחקר פרויקט

    
     15אוניברסיטאיים בפיסיקה-קורסים בין

 באילתאוניבריסטאי -הבין המכון של קורס
)20991 ,20992(15 

  3  מ

    
     סמינריוניים מתקדמיםקורסים

  3  מס )20549סמינר בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה (
  3  מס  )20329עקרונות פיסיקליים ברפואה (

  3  מס 12)20326פיסיקה של החלקיקים היסודיים (
  3  מס  )20382פרויקט מתקדם בפיסיקה א (

  3  מס  )20383קדם בפיסיקה ב (פרויקט מת
  

  דרישות סמינריוניותד. 
  כמפורט בסעיף ג. פיסיקהלפחות קורס סמינריוני אחד ב

  
  ה. בחירה חופשית

- מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת- מרחיבקורס 
תולדות או הקורס , מדעי החברהאו במדעי הרוח ב דעת

 (20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן  .מדעיםמתחום ה

ג, בקורסים -להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו
  בפיסיקה, או בכל דיסציפלינה אחרת. 

  
  דרישות כלליות לתוארו. 

דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 
 :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

 שבתכנית.
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בוגר במדעי הטבע לתואר  הנוכחית התכניתשימו לב! 
ההתמקדות בוגר חליפה את תכנית ה בהדגשת פיסיקה

סטודנטים שהחלו . בפיסיקהעם התמקדות  במדעי הטבע
ואילך, ילמדו לפי תכנית  2010לימודיהם מסמסטר א

דיהם לפני סמסטר זה, ההדגשה. סטודנטים שהחלו לימו
יוכלו לבחור ללמוד לפי ההדגשה או ההתמקדות (בהתאם 
לדרישות תכנית ההתמקדות שפורסמה בידיעון תשס"ט). 
ההדגשה מצוינת בשם התואר ואילו ההתמקדות אינה 

  מצוינת בו, אלא רק במכתב נלווה לתואר. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
___________________________  

נ"ז 89נ"ז הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת  24  1
 .)iבמדעים הנדרשות בסעיף א(

נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות: 18כלומר, לפחות   2
מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים,

  הארץ.-מדעי כדור
מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו אחד  3

יישומי ,)10159ישומי מחשב למדעי החברה (יהקורסים מ
עמדוש, שאינם מוצעים עוד, או )20126מחשב למדעים (

  .בבחינת פטור
)20474( 1חשבון אינפיניטסימלי  הקורסים שלשת במקום  4

חשבון+  )20475( 2חשבון אינפיניטסימלי + 
הקורסים צמד את ללמוד אפשר, )20224( 3אינפיניטסימלי 

דיפרנציאלי חשבון+  )20106( 1חשבון אינפיניטסימלי
חשבון את שלשת הקורסים או) 20423( ב ואינטגרלי

2חשבון אינפיניטסימלי +  )20106( 1אינפיניטסימלי 
, או את שלשת)20224( 3חשבון אינפיניטסימלי +  )20212(

השלמות+  )20474( 1חשבון אינפיניטסימלי הקורסים 
דיפרנציאליחשבון +  )20492( אינטגרליחשבון ב

צירופים אחרים מבין קורסים אלה. )20423(ואינטגרלי 
)20106( 1חשבון אינפיניטסימלי  יים. הקורסאינם אפשר

, והחל מסמסטר2014מוצע בפעם האחרונה בסמסטר ג
1חשבון אינפיניטסימלי  מוחלף בקורס החדש 2015א
)20475( 2חשבון אינפיניטסימלי  הקורס החדש. )20474(

חשבון הישן הקורס. 2015ב מסמסטר החל יוצע
ובמקביל, 2015א סמסטרב יוצע )20212( 2אינפיניטסימלי 

. לאחר מכן לא2016ב, 2015ב בסמסטרים החדש לקורס
          יילמד עוד.

הינו חובה לסטודנטים )20916מעבדה בפיסיקה ג (הקורס   5
, וכן לסטודנטיםואילך 2015שהחלו לימודיהם מסמסטר א

נ"ז 48-וצברו פחות מ 2015לפני סמסטר א שהחלו לימודיהם
כנית לימודים מאושרתבעלי ת, או 2015לפני סמסטר א

שאינה כוללת קורס זה. סטודנטים שאינם חייבים בקורס זה
נ"ז 3 ובלימודי הפיסיקהיצברו בקורסי החובה בפיסיקה

החובה בלימודי"ז מתקדמות פחות נ 3 יצברו כן כמו פחות.
 .כולויסיקהפב ובחוג בפיסיקה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

. החל2015סמסטר אהקורס יילמד בפעם האחרונה ב  6
תרמודינמיקהקורס ה יחליף אותו 2016סמסטר א
). לשינויים צפויים בתכניתנ"ז 4 , 20482( לפיסיקאים

 הלימוד יש להתעדכן באתר.
במסגרת קורסי החובה יש ללמוד אחד משני הקורסים  7

תורת, )20320האטום ( מכניקה קואנטית ומבנה
. עקב החפיפה, סטודנט שילמד גם את)20522הקוואנטים א (
נ"ז בגין לימוד 2יקבל רק  כקורס בחירההקורס השני 

  הקורס השני.
קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי  8

מבוא :השמים מקצהבעבר נקרא הקורס  החובה.
  .לאסטרונומיה

פיסיקה של מצב מוצקהקורס  2015החל מסמסטר א  9
מוליכים למחצהאת הקורס  החובה בלימודימחליף  ) 20913 (
עד מוליכים למחצה הקורס. סטודנטים שלמדו את )20402(

ל אותו בלימודי החובהלכלו(כולל), יכולים  2015סמסטר א
אותו לכלול או ) 20913 פיסיקה של מצב מוצק (במקום
   .הבחירה ימודילבמסגרת

עולםבמסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורס  10
שימו לב , שאינו מוצע עוד.)20443( החשמל והאלקטרוניקה

)20443( עולם החשמל והאלקטרוניקהלחפיפות בין הקורס 
)20448עולם החשמל והאלקטרוניקה א (לבין הקורסים 

  .)20489עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (ו
ברמה תיכונית ומתמטיקה פיסיקה עברו שלא סטודנטיםל 11

יסודות הפיסיקה קורסיםה ,לפחות 80 בציון יחידות 5 של
.בפיסיקה אחר קורס כל הם רקע דרוש ללימודא+ב
יסודות הפיסיקהאפשר גם ללמוד את הקורס:  םמבמקו

)20125(.  
את הקורס במסגרת לימודי וקורס בחירה רק למי שלא למד 12

 החובה.
  .הקורס עדיין אינו נלמד 13
לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים 14

  .בקטלוג הקורסיםבתכנית. נא ראו תיאור הקורס
-במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין 15

  אוניברסיטאיים.
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 בהדגשת ) במדעי החיים.B.Sc(בוגר 
  ביוטכנולוגיה 

  נ"ז מתקדמות  24 לפחות ובהןנ"ז  108 לפחות  א.
  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

  

  1זנ" 33-28– : חובהתשתיתלימודי   .ב
נ"ז רמה

  –  פ  2)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים

  3  ר )30203(
  4  ר)30204הסקה סטטיסטית (

    
  3  פאו )20113יסודות הפיסיקה א (

  3  פ   )20123יסודות הפיסיקה לביולוגים א (
+     

  3  ראו )20114יסודות הפיסיקה ב (
  3  ר   )20124יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (

     או
  6 3+ר3פ)20125יסודות הפיסיקה (

   
  6  ר  3)20437כימיה כללית (

     או
  )20470כימיה כללית א (

  4  ר +
  2  ר או )20490(לביולוגים כימיה כללית ב 

  4  ר )20480כימיה כללית ב (
   

  3  ר או)20282( כימיה אורגנית לביולוגים
  6  ר )20456כימיה אורגנית (

      
  6  ר )10777ניהול טכנולוגיות וחדשנות (

  
  נ"ז 59 –חובה  לימודי מדעי החיים:  . ג

  נ"ז מתקדמות 15מתוכן 
  

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון
 6 פ )20118(

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי
 6 ר )20119חיים,אקולוגיה (

  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה
: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה

)20247(  
  3  ר

 )20214מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (התא: 
  או

  6  ר

התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 
)20452(  

  6  ר

  8 2+מ6ר  4)20275( גנטיקה
  6  ר  )20237עולם החיידקים (

  3  ר  )20292עולם הנגיפים (
  3  ר  )20455עקרונות הביוטכנולוגיה (
  2  ר)20457מעבדה בביוטכנולוגיה (

  6  מ   )20322( אימונולוגיה
ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים

)20579(  
  4  מ

  3  מס  או )20515חיידקים בתעשייה (
  3  מס  )20597היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (

  
 14לפחות  – בחירה . לימודי מדעי החיים:ד

  1נ"ז
  נ"ז מתקדמות 6לפחות בלימודי הבחירה יש לכלול 

  4  ר  )20412אקולוגיה (
  6  ר )20104החולייתנים (

נ"ז רמה
תופעות, עקרונות ושאלות  :ביולוגיה התפתחותית

  4  ר )20410פתוחות (
  4  מ )20397אבולוציה (

  3  מ )20319עד מאה ועשרים (
  4  מ )20313רביית היונקים (

  6  מ )20308מבוא לנוירוביולוגיה ( :תאי עצב
  6  מ )20536יזיולוגיה של הצמח (רקים בפפ

  6  מ  )20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (
    4  מ  )20576פרויקט מחקר במדעי החיים (

  נ"ז 4מעבדה:  יקורסה. 
  מקורסי המעבדה הבאים: שניים
  2  ר )20459( אימונולוגיה :מעבדה

  2  ר  )20236של התא (מעבדה בביולוגיה 
  2  ר 5)20460מעבדה בביולוגיה מולקולרית (

  2  ר  )20405מעבדה בביוכימיה של חלבונים (
  2  ר או )20234מעבדה: כימיה כללית (

  2  ר  )20439מעבדה בכימיה אורגנית (
    2  ר  )20461מעבדה בפיזיולוגיה של בעלי חיים (

  מתקדמות   נ"ז 3דרישות סמינריוניות: ו. 
 מולקולרי של מחלות סרטניות-הגנטיהבסיס

  3  מס  )20310(
  3  מס 6)20597היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (

היבטים מחקריים  :הנדסה גנטית בצמחים
  3  מס  )20542ויישומיים בחקלאות (

ה בצמחים הסתגלות והתאמה לעקות סביב
  3  מס  )20543(

מבנה ותפקוד :הציטוסקלטון של תאים אוקריוטיים
  3  מס  )20342(

  3  מס  )20346תרדמה ונביטה ( :זרעים
  3  מס  6)20515חיידקים בתעשייה (

  3  מס  )20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן
  3  מס  )20343טרנספורט תוך תאי של חלבונים (

  3  מס   )20544( באימונולוגיהנבחרים נושאים
  3  מס  )20530חיים ביחד של יצורים ( :סימביוזה
  3  מס  )20514והמרת אותות (קולטנים

קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים 
  3  מס  )20590(

והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה רעלים
  3  מס  )20519מודרנית) (

  3  מס  )20316שעונים ביולוגיים (
 : ממחקר בסיסי ליישומים רפואייםתאי גזע

  3  מס  )20513(
    3  מס  )20328תקשורת כימית בין בעלי חיים (

      
___________________________  

דיפרנציאליחשבון את הקורס  לסטודנטים שלמדו 1
הקורס ,(כולל) 2014עד לסמסטר ג  ) 20406 ואינטגרלי א (

יידרשו לצבורהם במסגרת לימודי התשתית, ו ייחשב להם
 נ"ז. 14נ"ז במקום  8במסגרת לימודי הבחירה במדעי החיים 

הקורסיםממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו אחד  2
יישומי מחשב ,)10159יישומי מחשב למדעי החברה (

עמדו בבחינת, שאינם מוצעים עוד, או ש)20126( םלמדעי
 .פטור

, שאינם)20487, 20477כימיה כללית (או אחד מהקורסים  3
  מוצעים עוד.

  , שאינו מוצע עוד.ממנדליזם להנדסה גנטיתאו הקורס 4
על מ).1ר+2"ז (נ 3 הקורס הקנה א 2015א סמסטר עד 5

סטודנטים שאושרה להם תכנית לימודים הכוללת את
ללמוד את הקורס עד סמסטר הקודמתהקורס במתכונתו 

  (כולל), או לעדכן את התכנית בהתאם.2015א
  אם לא נלמד במסגרת לימודי החובה. 6

 משךה
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  . דרישות כלליות לתוארז
דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  

חלו שינויים מהותיים  2015בסמסטר א שימו לב!
בתכנית לתואר במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה. 
סטודנטים שהחלו לימודיהם לתכנית זו מסמסטר 

ואילך חייבים לעמוד בדרישות התכנית  2015א
המעודכנת. סטודנטים שהחלו לימודיהם לתכנית בין 

, רשאים לבחור להשלים 2015א – 2011הסמסטרים א
ודים לפי הדרישות המעודכנות או לפי את הלימ

"ד. עהדרישות הקודמות כפי שהתפרסמו בידיעון תש
בכל מקרה, עליהם לעמוד במלוא דרישות התכנית 
במתכונת שבחרו בה. מי שהחלו לימודיהם לפני 

מתבקשים לפנות לוועדה לאישור  2011סמסטר א
תכניות לימודים שתקבע מהן דרישות הלימודים 

  .נטיות להםווהרל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   



  . תכניות לימודים לתואר ראשון1
  למדעי הטבע והחייםהמחלקה 

 

 108

 בהדגשת במדעי החיים ).B.Sc( בוגר
   לימודי שדה

  נ"ז מתקדמות  24 ובהןנ"ז  108 לפחות  א.
  את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

  
    נ"ז 28לפחות  –לימודי תשתית: חובה   ב.

נ"ז רמה
  –  פ  1)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
  3  ר )30203(

  4  ר )30204הסקה סטטיסטית (
  3  פ או )20113יסודות הפיסיקה א (

  3  פ   )20123יסודות הפיסיקה לביולוגים א (
+     

  3  ר או )20114יסודות הפיסיקה ב (
  3  ר   )20124יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (

     או
  6 3+ר3פ )20125יסודות הפיסיקה (

   
  6  ר  2)20437כימיה כללית (

     או
  4  ר  )20470כימיה כללית א (

+    
  2  ראו )20490(לביולוגים כימיה כללית ב 

  4  ר )20480כימיה כללית ב (
   

  3  ר או)20282כימיה אורגנית לביולוגים (
  6  ר )20456כימיה אורגנית (

  
  6  ר או)06101הארץ (-מבוא למדע כדור

  6  פ )20117הארץ (- צפונות כדור
  

  נ"ז  46 –לימודי מדעי החיים: חובה   ג. 
  מתקדמותנ"ז  6 ובהן  

  
ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון

 6 פ )20118(
ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי

 6 ר )20119חיים,אקולוגיה (
  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה

 )20214התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (
  או

  6  ר

ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) התא: מבנה 
)20452( 

  6  ר

  4  ר )20412אקולוגיה (
  6  ר )20112צומח וצמחים (

  6  ר )20104החולייתנים (
  3  ר או)20415חיים ( נושאים בהתנהגות בעלי

 יישראלמבט ב יבשתיים של חולייתנים ביולוגיה
 או )20252(

  3  ר

  3  ר )20262ישראל (-צומח ארץ
  3  מ 3)20598יחסי גומלין בין צמחים לבעלי חיים (
  3  מס  )20908פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה (

      
  נ"ז 6קורסי מעבדה: לפחות . ד

  שלושה קורסי מעבדה מבין:
  

  2  ר  )20405מעבדה בביוכימיה של חלבונים (
  2  ר  )20236מעבדה בביולוגיה של התא (

  2  ר  )20461מעבדה בפיזיולוגיה של בעלי חיים (
מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של

  4 2+מ2ר  4)20559הזנבן הערבי (

נ"ז  רמה
  2  ר  5,4)20460מולקולרית (מעבדה בביולוגיה 

  2  ר  או )20234כימיה כללית ( :מעבדה
  2  ר )20457מעבדה בביוטכנולוגיה (

      
  נ"ז 11-6בחירה: . ה
  
)i (החיים במדעי"ז נ 3 לפחות:  

  8 2+מ6ר  6,4)20275( גנטיקה
  3  ר  )20220החרקים (

  3  ר  7)20415חיים ( נושאים בהתנהגות בעלי
  6  ר  )20237עולם החיידקים (

  3  ר  )20292עולם הנגיפים (
 ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי

  3  ר  7)20252(
  3  ר  6)20262ישראל (-צומח ארץ

      
  1  ר  8)20531חיים ביחד של יצורים (סיור) ( :סימביוזה

    
)ii(גיאולוגיהב קורסים:      

מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים 
מגמטיים (מינרלוגיה אופטית ופטרוגרפיה 

  3  ר )20238מגמטית) (
  6  ר  )20211ישראל (- נדבכים בגיאולוגיה של ארץ

      
 13 לפחות –לימודי מדעי החיים: בחירה   . ו

  3מתקדמותנ"ז 
יש לבחור קורסים מן הרשימה שלמטה להשלמת סך של 

בסעיפים ד, ה, ו. יש  3נ"ז מתקדמות במדעי החיים 18
        לכלול בבחירה זו לפחות קורס סמינריוני אחד.

  4  מ  )20397אבולוציה (
  3  מ  )20319מאה ועשרים ( עד

  6  מ  )20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (
  6  מ  )20536פיזיולוגיה של הצמח (

  4  מ  )20313רביית היונקים (
היבטים מחקריים  :הנדסה גנטית בצמחים

  3  מס  )20542ויישומיים בחקלאות (
  הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים 

  3  מס  )20543(
  3  מס  )20346תרדמה ונביטה ( :זרעים

  3  מס  )20343טרנספורט תוך תאי של חלבונים (
  3  מס )20907מגוון ביולוגי ושמירת טבע (

  3  מס  )20530חיים ביחד של יצורים ( :סימביוזה
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה 

  3  מס  )20519ית) (מודרנ
  3  מס  )20316שעונים ביולוגיים (

  3  מס  )20328תקשורת כימית בין בעלי חיים (
    

    9אוניברסיטאיים-ביןקורסים
   באילתאוניברסיטאי -הבין המכון של קורס

)20992,20991(9 
  3  מ

  3  מ  9)20993( מדבר עטלפי של ביולוגיה

  
 בחירה חופשית  . ז

(ראו דרישה א) חובה  108-להשלמת מכסת הנקודות ל
מתוך רשימת קורסים  אחד דעת-מרחיבקורס  ללמוד
או הקורס , מדעי החברהאו במדעי הרוח ב דעת- מרחיבי

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
ניתן להשלים  את יתר הנקודות .מדעיםהמתחום  (20472)
או בכל  הקודמים בתכנית סעיפיםן העודפות מ בנקודות
  .הפתוחה האוניברסיטה של הקורסים ממגוון אחר קורס
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  דרישות כלליות לתואר  . ח
 דרישות לימודיםכמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הקורסיםממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו אחד 1
יישומי מחשב, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (

עמדו בבחינת, שאינם מוצעים עוד, או ש)20126למדעים (
  .פטור

, שאינם)20487, 20477כימיה כללית (או אחד מהקורסים  2
  מוצעים עוד.

עדיין )20598יחסי גומלין בין צמחים לבעלי חיים (הקורס  3
אינו נלמד. עד שיושלם פיתוחו, ניתן ללמוד במקומו את אחד

פיזיולוגיה של הצמח, )20397אבולוציה (מבין הקורסים: 
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים, )20536(
מגוון ביולוגי, )20346זרעים: תרדמה ונביטה (, )20543(

סימביוזה: חיים ביחד של יצורים, )20907ושמירת טבע (
תקשורת כימית בין, )20316שעונים ביולוגיים (, )20530(

, ובתנאי שהקורס לא נלמד במסגרת)20328בעלי חיים (
קורסי הבחירה המתקדמים במדעי החיים בסעיף ו. באופן

נ"ז מתקדמות במדעי החיים 16זה, ייצברו בסעיף ו לפחות
נ"ז מתקדמות במדעי 21נ"ז, ובסך הכל לפחות  13 במקום

 נ"ז בסעיפים ד, ה, ו. 18החיים במקום 
נ"ז 24הנקודות המתקדמות בקורס זה נחשבות במניין  4

 המתקדמות במדעי החיים הנדרשות לתואר.
. עלמ)1ר+2"ז (נ 3 הקורס הקנה א 2015א סמסטר עד 5

סטודנטים שאושרה להם תכנית לימודים הכוללת את
ללמוד את הקורס עד סמסטר הקודמתהקורס במתכונתו 

 (כולל), או לעדכן את התכנית בהתאם. 2015א
 ., שאינו מוצע עודממנדליזם להנדסה גנטית הקורס או 6
ניתן לבחירה אם לא נכלל כבר במסגרת לימודי החובה במדעי 7

  החיים.
רק במקביל או לאחר לימוד הקורס המתקדם סמינריוני 8

 .)20530סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (
קורסים שני היותר לכל ללמוד ניתן כניתהת במסגרת 9

 .אוניברסיטאיים-בין

  
  

   



  . תכניות לימודים לתואר ראשון1
  למדעי הטבע והחייםהמחלקה 

 

 110

 בהדגשה ) במדעי החיים.B.Sc(בוגר 
  מולקולרית - תאית

   נ"ז מתקדמות 25 לפחות ובהן נ"ז 108לפחות א. 
  מילוי הדרישות הבאות: המכסה יש לצבור תוךאת 

  

  זנ" 22לפחות  – : חובהתשתיתלימודי   .ב
נ"ז רמה

)i( מתקדמיםיישומי מחשב )פ  1)20127  –  
  
)ii(  נ"ז 7 –סטטיסטיקה    

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
  3  ר )30203(

  4  ר)30204הסקה סטטיסטית (
  
)iii(  נ"ז 6 –פיסיקה  
  

  3  פאו )20113יסודות הפיסיקה א (
  3  פ   )20123יסודות הפיסיקה לביולוגים א (

+     
  3  ראו )20114יסודות הפיסיקה ב (

  3  ר   )20124יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (
     או

  6 3+ר3פ )20125יסודות הפיסיקה (
  
)iv(  נ"ז 9לפחות  –כימיה  

    
  6  ר  2)20437כימיה כללית (

     או
  4  ר  )20470כימיה כללית א (

+    
  2  ר או )20490( לביולוגים כימיה כללית ב

  4  ר  )20480כימיה כללית ב (
   

  3  ר או)20282( כימיה אורגנית לביולוגים
  6  ר )20456כימיה אורגנית (

  
נ"ז ובהן  64 –לימודי מדעי החיים: חובה   . ג

  נ"ז מתקדמות 19
  

 : התא, גנטיקה, אבולוציה ומגווןביולוגיה כללית א
)20118(   

  6  פ

: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי ביולוגיה כללית ב
  )20119( חיים, אקולוגיה

  6  ר

  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה
: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה

)20247(  
  3  ר

 )20214התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (
  או

  6  ר

התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 
)20452(  

  6  ר

  8 2+מ6ר  3)20275( גנטיקה
  6  ר  )20237עולם החיידקים (

  2  ר  )20236( מעבדה בביולוגיה של התא
  3 1+מ2ר4)20460מעבדה בביולוגיה מולקולרית (

  3  ר  )20292עולם הנגיפים (
  6  מ   )20322( אימונולוגיה

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים
)20579(  

  4  מ

  6  מ  או)20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (
  6  מ  5)20536פיזיולוגיה של הצמח (

  
  2  ר או )20459( אימונולוגיה :מעבדה

  2  ר  )20405מעבדה בביוכימיה של חלבונים (

 

  נ"ז 13ד. לימודי בחירה: לפחות 
נ"ז  רמה

  4  ר )20412( אקולוגיה
  6  ר  )20104( החולייתנים

  6  ר )20112( צומח וצמחים
  תופעות, עקרונות  :ביולוגיה התפתחותית

 )20410(ושאלות פתוחות 
  4  ר

  3  ר)20455( עקרונות הביוטכנולוגיה
  4  מ )20397( אבולוציה

  3  מ )20319( עד מאה ועשרים
  4  מ )20313( רביית היונקים

  4  מ )20576( פרויקט מחקר במדעי החיים
  6  מ  6)20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (

  6  מ  6)20536פיזיולוגיה של הצמח (
  6  מ )20308( תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה

    
  נ"ז מתקדמות 6ה. דרישות סמינריוניות: 

  שני קורסים סמינריוניים 
 מולקולרי של מחלות סרטניות-הבסיס הגנטי

  3  מס  )20310(
  3  מס )20597היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (

היבטים מחקריים  :הנדסה גנטית בצמחים
  3  מס  )20542ויישומיים בחקלאות (

לעקות סביבה בצמחים הסתגלות והתאמה 
  3  מס  )20543(

  מבנה  :הציטוסקלטון של תאים אוקריוטיים
  3  מס  )20342ותפקוד (

  3  מס  )20346תרדמה ונביטה ( :זרעים
  3  מס  )20515חיידקים בתעשייה (

  3  מס  )20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן
  3  מס  )20343טרנספורט תוך תאי של חלבונים (

  3  מס   )20544( באימונולוגיהנושאים נבחרים 
  3  מס  )20514קולטנים והמרת אותות (

קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים 
  3  מס  )20590(

גיה רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולו
  3  מס  )20519מודרנית) (

  3  מס  )20316שעונים ביולוגיים (
 רפואיים: ממחקר בסיסי ליישומים תאי גזע

  3  מס  )20909(
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הקורסיםממלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו אחד  1
יישומי מחשב ,)10159ישומי מחשב למדעי החברה (י

עמדו בבחינת, שאינם מוצעים עוד, או ש)20126למדעים (
 .פטור

), שאינם מוצעים20487, 20477( כימיה כלליתאו הקורסים  2
 עוד.

  , שאינו מוצע עוד.ממנדליזם להנדסה גנטיתאו הקורס 3
נ"ז ברמה רגילה בלבד. 2יקנה הקורס  2015החל מסמסטר ב 4

על סטודנטים שאושרה להם תכנית לימודים הכוללת את
הקורס במתכונתו הנוכחית ללמוד את הקורס עד סמסטר

  את התכנית בהתאם. (כולל), או לעדכן2015א
,)20112צומח וצמחים (לקורס זה ידע קודם דרוש: הקורס  5

  הכלול בקורסי הבחירה.
קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי 6

 החובה.
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 בחירה חופשית  . ו
- מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת- מרחיבקורס 
תולדות  או הקורס ,מדעי החברהאו במדעי הרוח ב דעת

 (20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 
 .מדעיםהמתחום 

    

  דרישות כלליות לתואר  . ז
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
 דעת-מרחיב קורס 
  

לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי לפני הרשמה 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
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  בכימיה ובפיסיקה  ).B.Scבוגר (
  נ"ז)  128(לפחות 

  1נ"ז מתקדמות 28 לפחותובהן נ"ז  128 לפחותא. 
  

    נ"ז 22 לפחות – חובה 2לימודי תשתית:  ב. 
נ"ז רמה  

  –  פ  3)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
  6  ר  + )20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
  6  ר  )20423חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (

     או
  6  ר  + 4(20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  + 4(20475) 2 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  4(20224) 3 חשבון אינפיניטסימלי

  
 )20430אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (

  4  ר  או
  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית

  
 )20218( רגילות מבוא למשוואות דיפרנציאליות

  3  ר  או
  4  ר  (20280) 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות

   
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 

  3  ר  או )30203(
  4  ר או )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (

  6  ר )20416( תורת ההסתברות
  
 –לימודי כימיה ופיסיקה: חובה ובחירה   ג.

  1נ"ז 106לפחות 
  

נ"ז  12ובהן לפחות נ"ז  54 לפחות :פיסיקהלימודי 
    1מתקדמות

  
      1נ"ז מתקדמות 12-9 ז ובהןנ" 42 –חובה 

  6  ר )20215מכניקה (
  6  ר  )20250חשמל ומגנטיות (

  6  ר  )20213פרקים בפיסיקה מודרנית (
  2  ר  )20418מעבדה ביסודות הפיסיקה (

  3  ר  )20409מעבדה בפיסיקה ב (
  4  ר )20248גלים ואופטיקה (

  3  ר )20422מכניקה אנליטית (
  3  מ1)20916( ג בפיסיקה מעבדה

  3  מ  )20314פיסיקה סטטיסטית (
  

     :הבאיםהקורסים שלושת מתוך שניים
  3  ר  5)20207( מבוא לאסטרופיסיקה

  3  מ 6)20913( המוצק המצב של פיסיקה
  3  מס  )20326פיסיקה של החלקיקים היסודיים (

  
  8,7נ"ז 12לפחות  –בחירה 

בבחירה יש לכלול במקרה הצורך נ"ז מתקדמות להשלמת 
מכסת הנקודות המתקדמות הנדרשות בלימודי החובה 

כמו כן, אם לא נבחר קורס  1נ"ז. 12- לוהבחירה בפיסיקה 
סמינריוני (מס) במסגרת לימודי החובה בפיסיקה, יש 
לבחור לפחות קורס סמינריוני אחד מתוך קורסי 

  הבחירה:
  

  6  ר  )20201אטומים מולקולות ותכונות החומר (
  3  ר  9,5)20207( מבוא לאסטרופיסיקה

  6  ר  (20245) א אלקטרוניקה
  3  מ  (20339) ב אלקטרוניקה

  4  ר8 ) 20488 (א עולם החשמל והאלקטרוניקה
  4  ר 8 ) 20 489( ב עולם החשמל והאלקטרוניקה

נ"ז  רמה  
  6 מ3ר+3  10(20918)מתקדמת  אלקטרוניקה

  4  ר  6)20402מוליכים למחצה (
התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה 

)20403(  
  4  ר

  3  מס  )20549סמינר בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה (
  4  מ  11)20320מכניקה קואנטית ומבנה האטום (

  4  מ )20547פיסיקה גרעינית (
  3  מ 9 )20913פיסיקה של המצב המוצק (
  4  מ )20589אלקטרומגנטיות אנליטית (
  4  מ 12)20912( לייזרים: עקרונות ושימושים

  4  מ 13)20578( בפיסיקה מחקר פרויקט
  3  מס  9)20326פיסיקה של החלקיקים היסודיים (

  3  מס )20329עקרונות פיסיקליים ברפואה (
  3  מס 13)20382פרויקט מתקדם בפיסיקה א (
  3  מס 13)20383פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (

  
    נ"ז 52 לפחות לימודי כימיה:

  
      נ"ז מתקדמות 7נ"ז ובהן  40 –חובה 

  4  ר  )20470כימיה כללית א (
  4  ר  )20480כימיה כללית ב (
  6  ר  )20456כימיה אורגנית (

  6  ר  )20404אורגנית (-כימיה אי
  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה

  3  ר  14)20217תרמודינמיקה (
  3  ר  )20241קינטיקה כימית (

  4  מ  )20522תורת הקוואנטים א (
  3  מ  15 )20523קשר כימי ( :תורת הקוואנטים ב

  2  ר  )20289כימיה פיסיקלית ( :מעבדה
  

  אחד מתוך ארבעה קורסי המעבדה הבאים:
  2  ר  )20234כימיה כללית ( :מעבדה

  2  ר  )20439מעבדה בכימיה אורגנית (
  2  ר  )20463אורגנית (-מעבדה בכימיה אי

  2  ר  )20405מעבדה בביוכימיה של חלבונים (
  

  16נ"ז 12לפחות  –בחירה 
נ"ז  9לפחות  בבחירה יש לכלול קורסים המקנים

  קורס סמינריוני אחד.לפחות  ובהםמתקדמות 
  

: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה
)20247(  

  3  ר

  3  ר  17)20264תרמודינמיקה ב (
  4  ר 6)20402מוליכים למחצה (

  3  מ  )20340אנליזה של ניסויים (
  6  מ )20911( שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית

  4  מ 12)20912( לייזרים: עקרונות ושימושים
  4  מ  )20557דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (

  4  מ  )20334מתמטיקה, כימיה ( :סימטריה
  4  מ  )20577פרויקט מחקר בכימיה (

  3  מס  )20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן
  3  מס  )20555יסודות בכימיה של המצב המוצק (

  3  מס )20910( חישובית בכימיה נושאים
  3  מס  )20553נושאים בכימיה אטמוספירית (

  3  מס  )20592קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (
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  דרישות כלליות לתואר  ה. 
דרישות לימודים בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לוודא עמידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס בתכנית יש 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  .שבתכנית
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הינו חובה לסטודנטים )20916מעבדה בפיסיקה ג (הקורס   1
, וכן לסטודנטיםואילך 2015שהחלו לימודיהם מסמסטר א

48-וצברו פחות מ 2015שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א
, או בעלי תכנית לימודים מאושרת2015נ"ז לפני סמסטר א

שאינה כוללת קורס זה. סטודנטים שאינם חייבים בקורס
בלימודי הפיסיקה, ,זה יצברו בקורסי החובה בפיסיקה

וכןנ"ז פחות,  3 כולה ובתכנית ופיסיקה כימיה בלימודי
מתקדמות בקורסי החובה בפיסיקה,נ"ז  3 תפחו יצברו

 .בלימודי פיסיקה ובתכנית כולה
ברמה תיכונית ומתמטיקה פיסיקה עברו שלא סטודנטיםל  2

הפיסיקה יסודות קורסיםה ,לפחות 80 בציון יחידות 5 של
כל הם רקע דרוש ללימוד(שאינם נכללים בתכנית)  א+ב
במקומם אפשר ללמוד את הקורס .בפיסיקה אחר קורס

 .)20125( הפיסיקה יסודות
אחדמלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו  3

יישומי, )10159( החברה למדעי מחשביישומי  יםהקורסמ
או שעמדו , שאינם מוצעים עוד,)20126( למדעים מחשב

  בבחינת פטור. 
)20474( 1חשבון אינפיניטסימלי שלשת הקורסים  במקום 4

חשבון+  )20475( 2חשבון אינפיניטסימלי + 
הקורסים צמד את ללמוד אפשר, )20224( 3אינפיניטסימלי 

+ חשבון דיפרנציאלי )20106( 1חשבון אינפיניטסימלי
חשבון הקורסים שלשת את או) 20423ואינטגרלי ב (

2חשבון אינפיניטסימלי +  )20106( 1אינפיניטסימלי 
שלשת אתאו  )20224( 3חשבון אינפיניטסימלי +  )20212(

השלמות+  )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבוןהקורסים 
דיפנרציאלי חשבון+  )20492( אינטגרלי בחשבון

צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם .ב ואינטגרלי
מוצע )20106( 1חשבון אינפיניטסימלי אפשריים. הקורס 

2015, והחל מסמסטר א2014בפעם האחרונה בסמסטר ג
.)20474( 1חשבון אינפיניטסימלי מוחלף בקורס החדש 

החל יוצע )20475( 2חשבון אינפיניטסימלי הקורס החדש 
2חשבון אינפיניטסימלי הקורס הישן . 2015ב מסמסטר

החדש לקורס ובמקביל, 2015א מסמסטר יוצע )20212(
       . לאחר מכן לא יילמד עוד.2016ב, 2015ב בסמסטרים

 .לאסטרונומיהמבוא:השמיםמקצהבעבר נקרא הקורס  5
פיסיקה של מצב מוצקהקורס  2015החל מסמסטר א  6

את הקורס בלימודי החובה בפיסיקהחליף מ ) 20913 (
הקורס. סטודנטים שלמדו את )20402מוליכים למחצה (
ללכלו(כולל), יכולים  2015עד סמסטר א מוליכים למחצה

פיסיקה של מצב מוצקאותו בלימודי החובה במקום
בפיסיקה הבחירה לימודיאותו במסגרת  לכלול או ) 20913 (
 .בשניהם לא אך, בכימיה או

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

ו/או )20113( א הפיסיקה יסודותאת הקורסים  ומי שלמד  7
)20125יסודות הפיסיקה (או  )20114( ב הפיסיקה יסודות
במסגרת , קורסים אלה ייחשבו להם2013מסטר אלפני ס

במסגרת קורסי הבחירה אפשרכמו כן,  לימודי הבחירה.
,)20443( עולם החשמל והאלקטרוניקהלכלול את הקורס 

  שאינו מוצע עוד.
עולםבמסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורס   8

שימו , שאינו מוצע עוד.)20443( החשמל והאלקטרוניקה
עולם החשמל והאלקטרוניקהלב לחפיפות בין הקורס 

עולם החשמל והאלקטרוניקה אלבין הקורסים  )20443(
  .)20489עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (ו) 20448(

מדו את הקורס במסגרת לימודיקורס בחירה רק למי שלא ל  9
  החובה.

  הקורס עדיין אינו נלמד. 10
,)20522( תורת הקוואנטים א הקורס עקב החפיפה עם  11

  ת.נ"ז נוספו 2גם קורס זה יקבלו רק  שילמדוסטודנטים 

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בפיסיקה  12
  בשניהם.או במסגרת קורסי הבחירה בכימיה אך לא 

פרויקט מתקדם בפיסיקהמי שילמד את שלושת הקורסים   13
פרויקט, )20383ב ( פרויקט מתקדם בפיסיקה, )20382א (

  נ"ז בלבד. 7-, יזוכה ב)20578( בפיסיקה מחקר
. החל2015הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א  14

תרמודינמיקההקורס יוחלף בקורס  2016מסמסטר א
נ"ז). לשינויים צפויים בתכנית הלימוד יש 6, 20483(

  להתעדכן באתר.
)20523( כימי קשר: ב הקוואנטים תורתקורס החובה   15

עדיין אינו נלמד. עד לסיום פיתוחו יש להשלים את הנקודות
נ"ז מתקדמות נוספות בלימודי 3ידי צבירת -החסרות על

נ"ז ובלימודי 37הבחירה בכימיה, לצבור בלימודי החובה 
נ"ז מתקדמות (כולל קורס 12נ"ז, ובהן לפחות  15הבחירה

  סמינריוני אחד).
,)20301( בפעולה כימיהסטודנטים שלמדו את הקורסים   16

, שאינם מוצעים עוד,)20350נושאים מהתעשייה הכימית (
  הקורסים ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בכימיה.

  . 2015הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב  17



  . תכניות לימודים לתואר ראשון1
  למדעי הטבע והחייםהמחלקה 

 

 114

) בכימיה ובמדעי החיים .B.Sc(בוגר 
  נ"ז)  118(לפחות 

    זנ" 19לפחות  – : חובהתשתיתלימודי   .א
נ"ז רמה

  –  פ  1)20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
  3  פ + )20113יסודות הפיסיקה א (
  3  ר  )20114יסודות הפיסיקה ב (

     או
  6 3+ר3פ )20125יסודות הפיסיקה (

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
  3  ר  )30203(

  6  ר   2)20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
   

  4  ר  או)30204הסקה סטטיסטית (
 )20430אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (

  4  ר  או
  6  ר  או(20109) 1 אלגברה לינארית

  6  ר  3)20423חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (
  

  ב. לימודי כימיה ומדעי החיים: 
  נ"ז 57-56 –חובה 

  
    נ"ז 28 – לימודי כימיה: חובה

  
)i( נ"ז 26 – הקורסים:    

  4  ר  4)20470כימיה כללית א (
  4  ר  5,4)20480כימיה כללית ב (
  6  ר  )20456כימיה אורגנית (

  6  ר  )20404אורגנית (-כימיה אי
  3  ר  )20241קינטיקה כימית (
  3  ר  6)20217תרמודינמיקה (

  
)ii( נ"ז 2 – קורס מעבדה אחד:   

  2  ר  )20234כימיה כללית ( :מעבדה
  2  ר  )20439מעבדה בכימיה אורגנית (

  2  ר  )20463אורגנית (-מעבדה בכימיה אי
  2  ר  )20289כימיה פיסיקלית ( :מעבדה

  
    נ"ז 21-20 – לימודי מדעי החיים: חובה

  
)i( נ"ז 18  – הקורסים:    

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון
 6 פ )20118(

צמחים ובעלי  ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של
 6 ר )20119חיים,אקולוגיה (

  6  ראו )20214התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (
התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 

)20452(  
  6  ר

  
)ii( נ"ז 3-2 – אחד מקורסי המעבדה:  

  2  ר  )20459( אימונולוגיהבמעבדה 
  2  ר  )20236התא ( בביולוגיה שלמעבדה 

  2  ר  )20461מעבדה בפיזיולוגיה של בעלי חיים (
  3 1+מ2ר  7)20460מעבדה בביולוגיה מולקולרית (

  2  ר )20457מעבדה בביוטכנולוגיה (
  

  :משותפים בכימיה ובמדעי החייםקורסי חובה 
   נ"ז 8
  

  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה
: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה

)20247(  
  3  ר

  2  ר  )20405מעבדה בביוכימיה של חלבונים (

  –לימודי כימיה ומדעי החיים: בחירה   ג.
  נ"ז 40

  
    8נ"ז 16 – לימודי כימיה: בחירה

נ"ז מתקדמות, ובכללן  12בבחירה יש לכלול לפחות 
    9.לפחות קורס סמינריוני אחד

נ"ז  רמה
  3  ר 10)20264תרמודינמיקה ב (
  4  ר )20402( מוליכים למחצה

  6  ר  11)20213פרקים בפיסיקה מודרנית (
  3  מ  )20340אנליזה של ניסויים (

  6  מ  )20911שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית (
  4  מ )20557דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (

  4  מ  )20577פרויקט מחקר בכימיה (
  4  מ  )20522תורת הקוואנטים א (
  3  מ  12)20523קשר כימי ( :תורת הקוואנטים ב

  4  מ )20912( לייזרים: עקרונות ושימושים
  4  מ   )20334מתמטיקה, כימיה ( :סימטריה

  3  מס  13)20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן
  3  מס  )20555יסודות בכימיה של המצב המוצק (

  3  מס  )20553נושאים בכימיה אטמוספירית (
  3  מס )20910( חישובית בכימיה נושאים

  3  מס  )20592קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (
  

    נ"ז 24 – לימודי מדעי החיים: בחירה
  14,9.נ"ז מתקדמות 9בבחירה יש לכלול לפחות 

  
  4  ר  )20412אקולוגיה (

תופעות, עקרונות ושאלות  :ביולוגיה התפתחותית
  4  ר  )20410פתוחות (

  8 2+מ6ר  15)20275( גנטיקה
  6  ר  )20104החולייתנים (

  3  ר  )20220החרקים (
  3  ר  )20415חיים ( נושאים בהתנהגות בעלי

  6  ר  )20237עולם החיידקים (
  3  ר  )20292עולם הנגיפים (

  3  ר  )20455עקרונות הביוטכנולוגיה (
 יישראלמבט ביבשתיים של חולייתנים  ביולוגיה

  3  ר  )20252(
  3  ר  )20262ישראל (-צומח ארץ

  6  ר  )20112צומח וצמחים (
  4  מ  )20397אבולוציה (
  6  מ  )20322( אימונולוגיה

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים 
  4  מ)20579(

  3  מ  )20319עד מאה ועשרים (
  6  מ  )20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (

  6  מ  )20536פיזיולוגיה של הצמח (
  4  מ  )20313רביית היונקים (

  6  מ  )20308תאי עצב מבוא לנוירוביולוגיה (
  4  מ  )20576פרויקט מחקר במדעי החיים (

  
  :החיים ידרישות סמינריוניות במדע  ד.

  נ"ז 3
  

  9אחד מהקורסים הסמינריוניים במדעי החיים:
 מולוקולרי של מחלות סרטניות-הבסיס הגנטי

)20310(  
  3  מס

היבטים מחקריים  :הנדסה גנטית בצמחים
  )20542ויישומיים בחקלאות (

  
  מס

  
3  

הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים 
)20543(  

  3  מס

מבנה ותפקוד :הציטוסקלטון של תאים אוקריוטיים
)20342(  

  
  מס

  
3  
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נ"ז רמה
  3  מס  )20346תרדמה ונביטה ( :זרעים
  3  מס  13)20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן

  3  מס  )20515חיידקים בתעשייה (
  3  מס  )20343טרנספורט תוך תאי של חלבונים (

  3  מס   )20544( באימונולוגיהנושאים נבחרים 
  3  מס  )20530חיים ביחד של יצורים ( :סימביוזה

  3  מס  )20514קולטנים והמרת אותות (
רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה

  )20519מודרנית) (
  

  מס
  
3  

  3  מס  )20316שעונים ביולוגיים (
תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים

)20909(16  
  3  מס

  3  מס  )20328תקשורת כימית בין בעלי חיים (

      
  דרישות כלליות לתואר   ה.

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

יש לוודא עמידה בכל תנאי לפני הרשמה לקורס בתכנית 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

___________________________  

אחדמלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו   1
יישומי, )10159( החברה למדעי מחשביישומי  יםהקורסמ

, שאינם מוצעים עוד, או)10159( החברה למדעי מחשב
  שעמדו בבחינת פטור. 

1 אינפיניטסימלי חשבוןאו צמד הקורסים החדשים   2
, או הצמד)20475( 2אינפיניטסימלי  חשבון+  )20474(

בחשבון השלמות+_  )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבון
אינפיניטסימלי חשבון, או הקורס הישן )20492( אינטגרלי

  .2014, שמוצע בפעם האחרונה בסמסטר ג)20106( 1
דיפרנציאלי חשבוןקודם דרוש לקורס זה הוא הקורס ידע  3

1 אינפיניטסימלי חשבוןאו , )20406( א ואינטגרלי
חשבוןאו הקורס , אינטגרלי בחשבון השלמות+_  )20474(

, שמוצע בפעם האחרונה)20106( 1אינפיניטסימלי 
  .2014בסמסטר ג

כימיה כלליתו )20470כימיה כללית א ( מהקורסיםפטורים   4
סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר )20480ב (
לפני )20437כימיה כללית (ולמדו את הקורס  2008א

סטודנטים בעלי תכנית לימודים , או2009אסמסטר 
כימיה כללית הכוללת את הקורס בתוקף מאושרת

)20437(.  
)20480כימיה כללית ב (סטודנטים הפטורים מהקורס   5

) יכולים ללמוד אותו במסגרת קורסי הבחירה4(ראו הערה 
נ"ז 2נ"ז. לחלופין, עליהם להשלים  2בכימיה ולצבור 

  ספות במסגרת קורסי הבחירה בכימיה.נו
החל. 2015הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א  6

תרמודינמיקהיחליף אותו הקורס  2016מסמסטר א
לשינויים צפויים בתכנית הלימוד יש נ"ז). 6, 20483(

  להתעדכן באתר.
נ"ז ברמה רגילה 2יקנה הקורס  2015החל מסמסטר ב  7

כנית לימודים הכוללתבלבד. על סטודנטים שאושרה להם ת
את הקורס עד את הקורס במתכונתו הנוכחית ללמוד

  , או לעדכן את התכנית בהתאם. (כולל) 2015סמסטר א
, שאינו מוצע)20301( בפעולה כימיהמי שלמדו את הקורס   8

מיעוד, הקורס ייחשב להם במסגרת לימודי הכימיה. 
סימטריה: מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה שלמדו את הקורס

נ"ז מתקדמות בכימיה 4, שאינו מוצע עוד, יצברו ב)20332(
   נ"ז מתקדמות במדעי הטבע. 2- ו

,)20335סימטריה: כימיה, ביולוגיה (מי שלמדו את הקורס 
נ"ז 2-נ"ז מתקדמות בכימיה ו 2שאינו מוצע עוד, יצברו 

  .החייםמתקדמות במדעי 
נושאים מהתעשייה הכימיתמי שלמדו את הקורס 

מסגרת, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם ב)20350(
  .הבחירהלימודי

בבחירת קורסים מתקדמים וקורסים מתקדמים  9
על הסטודנט לוודא שהוא עומד בתנאיסמינריוניים, 

  .הקבלה
  .2015הקורס לא יילמד אחרי סמסטר ב 10
יכולים 2013דנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר בסטו  11

לבין )20213( מודרנית בפיסיקה פרקיםלבחור בין הקורס 
  .)20201, מולקולות ותכונות החומר (אטומיםהקורס

  הקורס עדיין אינו נלמד. 12
קורס זה יכול להיחשב כקורס מתקדם סמינריוני בכימיה  13

  במדעי החיים, אך לא בשניהם.או
מעבדה בביולוגיהנ"ז מתקדמת בקורס  1מי שצבר   14

נקודות 9, היא תיחשב לו במניין )20460מולקולרית (
  לעיל. 7ראו גם הערה הזכות המתקדמות בקבוצה זו.

  ., שאינו מוצע עודממנדליזם להנדסה גנטית הקורסאו 15
, שאינו מוצע)20513התמיינות של תאי דם (או הקורס   16

 עוד.
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  חוגי- בכימיה לתואר דוחוג 
 
  נ"ז מתקדמות 12 ובהן לפחותנ"ז  70 לפחות ■
  

  נ"ז 19לפחות  –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז  רמה  

  –  פ)1()20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים

  3  ר  )30203(
  

  6  ר )2()20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
  

  4  ר  או )30204הסקה סטטיסטית (
 )20430אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (

  או
  4  ר

  6  ר  או (20109) 1 אלגברה לינארית
  6  ר  )3()20423חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (

  
  3  פ  +)20113יסודות הפיסיקה א (
  3  ר   )20114יסודות הפיסיקה ב (

    או
  36+ר3פ)20125יסודות הפיסיקה (

  
___________________________  

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את אחד )1(
יישומי ,)10159יישומי מחשב למדעי החברה (הקורסים 

עמדו, שאינם מוצעים עוד, או ש)20126מחשב למדעים (
  .בבחינת פטור

1 אינפיניטסימלי חשבוןאו צמד הקורסים החדשים )2(
, או הצמד)20475( 2אינפיניטסימלי  חשבון+  )20474(

בחשבון השלמות+ ) 20474( 1 אינפיניטסימלי חשבון
אינפיניטסימלי חשבון, או הקורס הישן )20492( יאינטגרל

 .2014, שמוצע בפעם האחרונה בסמסטר ג)20106( 1
דיפרנציאלי חשבוןידע קודם דרוש לקורס זה הוא הקורס )3(

1חשבון אינפיניטסימלי , או הצמד )20406( א ואינטגרלי
חשבון, או הקורס השלמות בחשבון אינטגרלי+ ) 20474(

, שמוצע בפעם האחרונה בסמסטר)20106( 1אינפיניטסימלי 
  .2014ג

  
  

   ללימודי התשתית ותהער

, אפשר מדעי החברהעם חוגים בחוג בכימיה בשילוב ה
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי ללמוד את הקורס 

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א או  )30203מדעים (
הסקה סטטיסטית . כמו כן, יש ללמוד את הקורס )30111(
  .)30112מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (או  )30204(

דרישות , חוג במדעי המחשבעם החוג בכימיה בשילוב ה
פוטרות מקורסי במדעי המחשב  חוגהתשתית של ה

 חוגית של ההמתמטיקה הנדרשים בלימודי התשת
. לכן, בצירוף זה חובה לכלול בלימודי התשתית בכימיה

  רק את הקורסים ביישומי המחשב וביסודות הפיסיקה. 
, דרישות במתמטיקה חוגעם הבכימיה  חוגבשילוב ה

פוטרות מקורסי במתמטיקה  חוגהחובה של ה
 חוגהמתמטיקה הנדרשים בלימודי התשתית של ה

לכלול בלימודי התשתית . לכן, בצירוף זה חובה בכימיה
  רק את הקורסים ביישומי המחשב וביסודות הפיסיקה.

  
      

  

  

    נ"ז 51 :לימודי כימיה
    נ"ז 33 –חובה 

)i(נ"ז  רמה :נ"ז 29 – הקורסים
  4  ר  1)20470כימיה כללית א (
  4  ר  2,1)20480כימיה כללית ב (
  6  ר  )20456כימיה אורגנית (

  6  ר  )20404אורגנית (-כימיה אי
  3  ר  )20241קינטיקה כימית (
  3  ר  3)20217תרמודינמיקה (

  3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה
     
)ii(2 נ"ז 4 –קורסי מעבדה:      

  2  ר  )20234כימיה כללית ( :מעבדה
  2  ר  )20405בביוכימיה של חלבונים ( מעבדה

  2  ר  )20439מעבדה בכימיה אורגנית (
  2  ר  )20463אורגנית (-מעבדה בכימיה אי

  2  ר  )20289כימיה פיסיקלית ( :מעבדה
  

  4נ"ז 18 –בחירה 
נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות  12בבחירה יש לכלול לפחות 

    .קורס מתקדם סמינריוני אחד
: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה

)20247(  
  3  ר

  6  ר   5)20213פרקים בפיסיקה מודרנית (
  3  ר  6)20264תרמודינמיקה ב (
  4  ר )20402( מוליכים למחצה

  3  מ  )20340אנליזה של ניסויים (
  6  מ )20911( כימית לאנליזה פיסיקליות שיטות

  4  מ  )20557דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (
  4  מ   )20334מתמטיקה, כימיה ( :סימטריה

  4  מ  )20577פרויקט מחקר בכימיה (
  4  מ )20522תורת הקוואנטים א (
  3  מ  7)20523קשר כימי ( :תורת הקוואנטים ב

  4  מ )20912( לייזרים: עקרונות ושימושים
  3  מס  )20910( חישובית בכימיה נושאים
  3  מס  )20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן

  3  מס   )20553נושאים בכימיה אטמוספירית (
  3  מס  )20555יסודות בכימיה של המצב המוצק (

  3  מס  )20592קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (
 

  דרישות סמינריוניות 
  .לפחות קורס סמינריוני אחד בהתאם למפורט לעיל

  
___________________________  

פטורים מקורס זה: סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני 1
לפני )20437כימיה כללית (ולמדו את הקורס  2008אסמסטר
, או בעלי תכנית לימודים מאושרת הכוללת2009אסמסטר

   .)20437כימיה כללית (את הקורס 
סטודנטים הפטורים מקורס זה יכולים ללמוד אותו במסגרת  2

נ"ז. לחלופין, עליהם 2ולצבור  כימיהקורסי הבחירה ב
  .כימיהנ"ז נוספות במסגרת קורסי הבחירה ב 2להשלים

החל. 2015הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א 3
,20483( תרמודינמיקהיחליף אותו הקורס  2016מסמסטר א

 לשינויים צפויים בתכנית הלימוד יש להתעדכן באתר.נ"ז).6
,)20301כימיה בפעולה (סטודנטים שלמדו את הקורסים  4

,שאינם מוצעים עוד,)20350( הכימית מהתעשייה נושאים
  הקורסים ייחשבו להם כקורס בחירה בלימודי כימיה.

יכולים 2013שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב סטודנטים 5
לבין )20213( מודרנית בפיסיקה פרקיםלבחור בין הקורס 

  .)20201, מולקולות ותכונות החומר (אטומיםהקורס
  .2015הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב 6
  הקורס עדיין אינו נלמד. 7
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  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :ראשוןכלליות לתואר 
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג בכימיה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר בכימיה ובניהול

אין לבחור את הקורס חוג בניהול בלימודי הבחירה ב
  .)10142חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (

  
  דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובכימיה

 )20522תורת הקוונטים א (ללמוד את הקורס  חובה
  .חוג בכימיהב במסגרת קורסי הבחירה

  
  דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובכימיה

 )20522תורת הקוואנטים א (חובה ללמוד את הקורס 
  .חוג בכימיהבבמסגרת קורסי הבחירה 

  
  שילוב עם החוג במדעי החיים

בכימיה ובמדעי  ).B.Sc( בוגרחוגי - התכנית לתואר הדו
  .114 בעמודמפורסמת  החיים

  
  שילוב עם החוג בפיסיקה

 פיסיקהבכימיה וב) .B.Sc(בוגר חוגי - התכנית לתואר הדו
  .112בעמוד מפורסמת 

  
  

  חוגיים-התארים המוענקים לשילובים הדו

 מקנה תואר מדעיםבעם חוג כלשהו בכימיה חוג השילוב 
B.Sc..  

  
או  מדעי החברהבעם חוג כלשהו בכימיה חוג השילוב 

  ..B.A מקנה תואר מדעי הרוחב
  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 

אותו במסגרת החוג בו וקורס בחירה באחר, יש ללמוד 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
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  חוגי- חוג בפיסיקה לתואר דו
 
ובכללן  ,בפיסיקהנ"ז  61 ובהן לפחותנ"ז  80 לפחות ■

  1נ"ז מתקדמות 15 לפחות
  

  נ"ז 19לפחות  –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז  רמה  

  –  פ )1()20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
  6  ר +)20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
  6  ר )20423( חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב

    או
  6  ר+)2()20474( 1חשבון אינפיניטסימלי 
  6  ר + )2()20475( 2חשבון אינפיניטסימלי 
    6  ר)2((20224) 3חשבון אינפיניטסימלי 

  אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע 
 או )20430(

  4  ר

    6  ר(20109) 1 אלגברה לינארית
   )20218( רגילות מבוא למשוואות דיפרנציאליות

 או
  3  ר

  4  ר  (20280) 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות
  

___________________________  

אחדמלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את )1(
יישומי, )10159( החברה למדעי מחשביישומי  יםהקורס
או שעמדושאינם מוצעים עוד,  ,)20126( םלמדעי מחשב

  בבחינת פטור. 
)20474( 1חשבון אינפיניטסימלי במקום שלשת הקורסים )2(

חשבון+  )20475( 2חשבון אינפיניטסימלי + 
, אפשר ללמוד את צמד הקורסים)20224( 3אינפיניטסימלי 

דיפרנציאלי חשבון+  )20106( 1חשבון אינפיניטסימלי
חשבוןאו את שלשת הקורסים  )20423ואינטגרלי ב (
2חשבון אינפיניטסימלי +  )20106( 1אינפיניטסימלי 

, או את שלשת)20224( 3חשבון אינפיניטסימלי +  )20212(
השלמות+  )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבוןהקורסים 
דיפנרציאלי חשבון+  )20492( אינטגרלי בחשבון

. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינםב ואינטגרלי
מוצע )20106( 1חשבון אינפיניטסימלי אפשריים. הקורס 

2015, והחל מסמסטר א2014בפעם האחרונה בסמסטר ג
.)20474( 1חשבון אינפיניטסימלי מוחלף בקורס החדש 

החל יוצע )20475( 2חשבון אינפיניטסימלי הקורס החדש 
2חשבון אינפיניטסימלי  . הקורס הישן2015ב מסמסטר

החדש לקורס ובמקביל, 2015א מסמסטר יוצע )20212(
       . לאחר מכן לא יילמד עוד.2016ב, 2015ב בסמסטרים

   
  
  

   ללימודי התשתית ותהער

דרישות , חוג במתמטיקהעם ה חוג בפיסיקהבשילוב ה
מכל לימודי פוטרות חוג במתמטיקה החובה של ה
יישומי מחשב הקורס  , למעטחוג בפיסיקההתשתית של ה

חוג ים מסוימים של השילובב .)20127( מתקדמים
תיתכן דרישה ללמוד גם אחד  ,עם חוג נוסף בפיסיקה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מבין הקורסים 
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב , נ"ז) 3, 30203מדעים (

  .נ"ז) 6, 20416תורת ההסתברות (, נ"ז) 4, 20425(
  

      

    2,1נ"ז 61 :לימודי פיסיקה
   1נ"ז מתקדמות 16-13ובהן  נ"ז 55 –חובה 

נ"ז  רמה
  6  ר )20215מכניקה (

  6  ר )20250חשמל ומגנטיות (
  6  ר  )20201אטומים מולקולות ותכונות החומר (

  6  ר  )20213בפיסיקה מודרנית ( פרקים
  2  ר  )20418מעבדה ביסודות הפיסיקה (

  3  ר  )20409מעבדה בפיסיקה ב (
  4  ר  )20248גלים ואופטיקה (

  3  ר )20422מכניקה אנליטית (
  3  ר  3)20217תרמודינמיקה (

  3  מ  1)20916( ג בפיסיקה מעבדה
  3  מ  )20314פיסיקה סטטיסטית (

  4  מ  או 4)20320מכניקה קואנטית ומבנה האטום (
  4  מ  4)20522תורת הקוואנטים א (

     
       שלושת הקורסים הבאים:שניים מתוך 

  3  ר  5)20207( מבוא לאסטרופיסיקה
  3  מ 6)20913( המוצק המצב של פיסיקה
  3  מס  )20326של החלקיקים היסודיים ( פיסיקה

  
  8,7,4נ"ז 6 –בחירה 

מתקדמות נ"ז  5-2 במקרה הצורך יש לכלולבבחירה 
    .נ"ז מתקדמות 15-להשלמת הדרישה ל

  3  ר 9,5)20207( לאסטרופיסיקה מבוא
  6  ר  (20245) א אלקטרוניקה
  3  מ  (20339) ב אלקטרוניקה

  4  ר 8)20488עולם החשמל והאלקטרוניקה א (
  4  ר 8)20489( ב והאלקטרוניקה החשמל עולם

  6 3+מ3ר10)20918( מתקדמת אלקטרוניקה
  4  ר  6)20402מוליכים למחצה (

 ומיקרואלקטרוניקה מוליכים למחצה התקני
)20403(

  4  ר

  4  מ 4)20320מכניקה קואנטית ומבנה האטום (
  4  מ 4)20522תורת הקוואנטים א (
  3  מ 11)20523קשר כימי ( :תורת הקוואנטים ב
  3  מ  11)20340( אנליזה של ניסויים

  4  מ )20912( לייזרים: עקרונות ושימושים
  4  מ  )20547פיסיקה גרעינית (

  3  מ 6)20913פיסיקה של המצב המוצק (
  4  מ  )20589אלקטרומגנטיות אנליטית (

  4  מ 12)20578פרויקט מחקר בפיסיקה (
  3  מס  )20549בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה (סמינר

  3  מס  )20329עקרונות פיסיקליים ברפואה (
  3  מס 9)20326החלקיקים היסודיים ( פיסיקה של

  3  מס  13)20382פרויקט מתקדם בפיסיקה א (
  3  מס  13)20383בפיסיקה ב (פרויקט מתקדם 

 
  דרישות סמינריוניות 

ניתן, אך לא חובה, לכלול בתכנית קורס סמינריוני 
  13במסגרת לימודי החובה או הבחירה. פיסיקהב
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  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם הקבלה 

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
  שבתכנית.

  
  

הערות לשילוב החוג בפיסיקה עם חוגים 
  חוגי-אחרים לתואר דו

  
  דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפיסיקה

חובה , חוג במתמטיקה) של הivדרישת סעיף (במסגרת 
 .)20394ת דיפרנציאליות חלקיות (משוואוללמוד את הקורס 

, חוג במתמטיקהה) של vבמסגרת דרישת סעיף (כמו כן, 
, או קורס )20462( 1 אנליזה נומריתיש לבחור את הקורס 

  .)ivנוסף מתוך הרשימה שבסעיף (
 2013כמו כן, סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א

מכניקה קואנטית ומבנה ואילך חייבים ללמוד את הקורס 
  .חוג בפיסיקהבמסגרת ה) 20320האטום (

  

  שילוב עם החוג בכימיה
 פיסיקהבכימיה וב) .B.Sc(בוגר חוגי - התכנית לתואר הדו

  .112בעמוד מפורסמת 
  
  

  חוגיים-התארים המוענקים לשילובים הדו

מקנה  מדעיםבעם חוג כלשהו  פיסיקהבחוג השילוב 
  ..B.Sc תואר

  
או  מדעי החברהבעם חוג כלשהו  פיסיקהבחוג השילוב 

  ..B.A מקנה תואר מדעי הרוחב
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 

החוג בו וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 
בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד 

  .מהחוגים ולא בשניהם
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

הינו חובה לסטודנטים )20916מעבדה בפיסיקה ג (הקורס  1
סטודנטיםל, וכן ואילך 2015שהחלו לימודיהם מסמסטר א

נ"ז 48- וצברו פחות מ 2015לפני סמסטר א שהחלו לימודיהם
כנית לימודים מאושרת, או בעלי ת2015לפני סמסטר א

. סטודנטים שאינם חייבים בקורס זהשאינה כוללת קורס זה
ובתכנית פיסיקהלימודי , ביצברו בקורסי החובה בפיסיקה

"זנ 3 יצברו כן כמו נ"ז פחות מהמינימום הנדרש. 3כולה
יסיקהפב ובחוג בפיסיקה החובה בלימודימתקדמות פחות 

 .כולו
לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה  2

יסודות הפיסיקה אקורסים הלפחות,  80יחידות בציון  5של
הם רקע דרוש ללימוד כל קורס(שאינם חלק מהתכנית)  ב +

יסודותאחר בפיסיקה. במקומם אפשר ללמוד את הקורס 
  .)20125הפיסיקה (

. החל2015סמסטר אהקורס יילמד בפעם האחרונה ב  3
תרמודינמיקההקורס יחליף אותו  2016סמסטר א
). לשינויים צפויים בתכנית הלימודנ"ז 4 ,20482( לפיסיקאים

  יש להתעדכן באתר.
סגרת קורסי החובה יש ללמוד אחד משני הקורסיםבמ  4

תורתאו  )20320מכניקה קואנטית ומבנה האטום (
את הקורס ושילמד מי. עקב החפיפה, )20522הקוואנטים א (

.נ"ז בגין לימוד הקורס השני2רק והשני כקורס בחירה יקבל
  .מקצה השמים: מבוא לאסטרונומיהבעבר נקרא הקורס  5
פיסיקה של מצב מוצקקורס ה 2015אהחל מסמסטר   6

מוליכיםאת הקורס  בלימודי החובהמחליף  ) 20913 (
עד מוליכים למחצההקורס . סטודנטים שלמדו את למחצה
בנוסף לצורך סעיף זה לבחור יכולים, (כולל) 2015אסמסטר

, ) 20207 ( מבוא לאסטרופיסיקההקורסים:  את אחד משני 
  . ) 20326 פיסיקה של החלקיקים היסודיים (או

ו/או )20113( א הפיסיקה יסודותמי שלמדו את הקורסים   7
)20125יסודות הפיסיקה (או  )20114( ב הפיסיקה יסודות

, קורסים אלה ייחשבו להם במסגרת2013לפני סמסטר א
  לימודי הבחירה. 

עולםבמסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורס   8
שימו לב , שאינו מוצע עוד.)20443( החשמל והאלקטרוניקה

)20443( והאלקטרוניקהעולם החשמל לחפיפות בין הקורס 
)20448עולם החשמל והאלקטרוניקה א (לבין הקורסים 

  .)20489עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (ו
את הקורס במסגרת לימודי וקורס בחירה רק למי שלא למד  9

 החובה.
  הקורס עדיין אינו נלמד. 10
לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים 11

  .בקטלוג הקורסיםראו תיאור הקורסבתכנית. נא 
פרויקט מתקדם בפיסיקהמי שילמדו את שלושת הקורסים  12

פרויקט, )20383פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (, )20382א (
  נ"ז בלבד. 7-, יזוכו ב)20578( בפיסיקה מחקר

בכל תכנית לתואר, חובה לכלול לפחות קורס סמינריוני אחד 13
 או עבודה סמינריונית אחת. 
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  חוגי- החיים לתואר דו חוג במדעי
 
 נ"ז מתקדמות 12 לפחות ןבהונ"ז  68 לפחות ■

  במדעי החיים

  

  נ"ז 21לפחות  –לימודי תשתית: חובה 
נ"ז  רמה  

  –  פ )1()20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
    :נ"ז מבין הקורסים 6לפחות 

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 
  3  ר   )30203(

  4  ר )30204סטטיסטית ( הסקה
  6  ר )2()20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (

   
  3  פ  או )20113א (יסודות הפיסיקה 

  3  פ  )20123יסודות הפיסיקה לביולוגים א (
+      

  3  ר  או )20114יסודות הפיסיקה ב (
  3  ר  )20124יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (

     או
  36+ר3פ)20125יסודות הפיסיקה (

  
  6  ר  )3()20437כימיה כללית (

     או
  4  ר  )20470כימיה כללית א (

+    
  2  ר או )20490(לביולוגים כימיה כללית ב 

  4  ר  )20480כימיה כללית ב (
   

  3  ר  או )20282כימיה אורגנית לביולוגים (
  6  ר )20456כימיה אורגנית (

  
___________________________  

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את אחד )1(
יישומי, )10159יישומי מחשב למדעי החברה (הקורסים 

עמדו, שאינם מוצעים עוד, או ש)20126מחשב למדעים (
   .בבחינת פטור

1חשבון אינפיניטסימלי או צמד הקורסים החדשים  )2(
, או הצמד)20475( 2חשבון אינפיניטסימלי +  ) 20474 (

בחשבון השלמות+  )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבון
חשבון אינפיניטסימלי הישן או הקורס, )20492( אינטגרלי

 .2014בפעם האחרונה בסמסטר ג שיילמד , ) 20106 ( 1
, שאינם מוצעים)20487, 20477כימיה כללית (או הקורסים  )3(

  עוד.
  
  

   ללימודי התשתית ותהער

, אין חוג בפסיכולוגיהעם החוג במדעי החיים בשילוב ה
  ) 20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (ללמוד את הקורס 

 )2(או את אחת מחלופותיו המפורטות בהערת הרגל 
. בנוסף, במקום חוג במדעי החייםבלימודי התשתית של ה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה , אפשר ללמוד את הקורס  ) 30203 (

הסקה ובמקום הקורס   ) 30111 לתלמידי מדעי החברה א (
מבוא , חובה ללמוד את צמד הקורסים  ) 30204 סטטיסטית (

התנסות ו  ) 30112 לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (
 .  ) 10686 במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (

  
, אין ללמוד חוג בניהולעם החוג במדעי החיים בשילוב ה

או את   ) 20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (את הקורס 

בלימודי  )2(אחת מחלופותיו המפורטות בהערת הרגל 
. בנוסף, במקום הקורס חוג במדעי החייםהתשתית של ה

,   )  30203  מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי אפשר ללמוד את הקורס 

הסקה סטטיסטית ובמקום הקורס    )  30111  החברה א (
מבוא לסטטיסטיקה , אפשר ללמוד את הקורס   )  30204  (

 .  )  30112  לתלמידי מדעי החברה ב (
  

      
  

    נ"ז 47לפחות  :לימודי מדעי החיים
  נ"ז 21 –חובה 

נ"ז  רמה
התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון ביולוגיה כללית א: 

 6 פ )20118(
ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי

 6 ר )20119חיים,אקולוגיה (
 3  ר  )20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה

 )20214( התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
או

 6  ר

התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 
)20452( 

 6  ר

  
 ),i) ,(ii) ,(iii( מרשימותנ"ז  23לפחות  –בחירה 

  להלן:
  
)i( 12-6 נ"ז:  

 4  ר  )20412אקולוגיה (
 8 2+מ6ר  2,1)20275( גנטיקה

 6  ר )20104החולייתנים (
 3  ר  )20415בהתנהגות בעלי חיים ( נושאים

 6  ר )20237עולם החיידקים (
 6  ר  )20112צומח וצמחים (

  
)ii( 15-9 2:נ"ז מתקדמות 9לפחות  ובהן, נ"ז  

: פחמימות, ליפידים, חומצות גרעין ב ביוכימיה
 3  ר  )20247(

תופעות, עקרונות ושאלות  :ביולוגיה התפתחותית
 4  ר  )20410פתוחות (

 3  ר  )20220החרקים (
 1  ר )20531רים (סיור) (חיים ביחד של יצו :סימביוזה

 3  ר  )20292עולם הנגיפים (
 3  ר  )20455עקרונות הביוטכנולוגיה (

 3  ר  )20252( ביולוגיה של חולייתנים במבט ישראלי
 3  ר  )20262ישראל (-צומח ארץ

 4  מ  )20397אבולוציה (
 6  מ  )20322( אימונולוגיה

 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים
)20579(  

 4  מ

 3  מ  )20319עד מאה ועשרים (
 6  מ  )20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (

 6  מ  )20536יזיולוגיה של הצמח (רקים בפפ
 4  מ  )20576פרויקט מחקר במדעי החיים (

 4  מ  )20313רביית היונקים (
 6  מ  )20308מבוא לנוירוביולוגיה ( :תאי עצב

  
)iii( נ"ז 2לפחות   –אחד  קורס מעבדה:  

 2  ר )20457בביוטכנולוגיה (מעבדה
 2  ר  )20405בביוכימיה של חלבונים ( מעבדה
 3 1+מ2ר  3,2)20460בביולוגיה מולקולרית ( מעבדה
 2  ר  )20461בפיזיולוגיה של בעלי חיים ( מעבדה
 2  ר  )20236בביולוגיה של התא ( מעבדה
 2  ר   )20459( אימונולוגיה :מעבדה

התנהגות חברתית של מעבדת שדה בביולוגיה: 
 4 2+מ2ר  2)20559הזנבן הערבי (
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  נ"ז 3 – חובה :דרישות סמינריוניות
    מדעי החייםקורס סמינריוני אחד ב

נ"ז רמה
 מולקולרי של מחלות סרטניות-הבסיס הגנטי

  3  מס  )20310(
  3  מס )20597היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (

היבטים מחקריים  :הנדסה גנטית בצמחים
  3  מס  )20542ויישומיים בחקלאות (

הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים
  3  מס  )20543(

  מבנה  :הציטוסקלטון של תאים אוקריוטיים
  3  מס  )20342ותפקוד (

  3  מס  )20346תרדמה ונביטה ( :זרעים
  3  מס  )20515חיידקים בתעשייה (

  3  מס  )20349אספקטים כימיים וביולוגיים ( :חמצן
  3  מס  )20343טרנספורט תוך תאי של חלבונים (

  3  מס  )20544( באימונולוגיהנושאים נבחרים 
  3  מס )20907מגוון ביולוגי ושמירת טבע (

  3  מס  )20530חיים ביחד של יצורים ( :סימביוזה
  3  מס  )20514קולטנים והמרת אותות (

קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים
  3  מס  )20590(

רעלים והרעלות (נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה
  3  מס  )20519מודרנית) (

  3  סמ  )20316שעונים ביולוגיים (
תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים

)20909(4  
  3  מס

  3  מס  )20328תקשורת כימית בין בעלי חיים (
  

  חוגי-הדו דרישות כלליות לתואר
דרישות לימודים רישות כמפורט בסעיף דה עמידה בכל

  :כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר   
  שני החוגיםעמידה בכל דרישות הלימודים של  
 הוכחת ידע באנגלית 
  ביבליוגרפית בספרייההדרכה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.
  
  

הערות לשילוב החוג במדעי החיים עם 
  חוגי-חוגים אחרים לתואר דו

  
  בפילוסופיה ובמדעי החייםדרישות ייחודיות לתואר 

את חוג בפילוסופיה בחובה ללמוד במבואות התחומיים 
  .)20202( פילוסופיה של המדע הקורס

  
  שילוב עם החוג במדעי המחשב

במדעי המחשב  ).B.Sc(בוגר חוגי - התכנית לתואר הדו
  .91בעמוד מפורסמת  ובמדעי החיים

  
  שילוב עם החוג בכימיה

בכימיה ובמדעי  ).B.Sc( בוגרחוגי - התכנית לתואר הדו
  .112בעמוד  החיים

  
  

  חוגיים-התארים המוענקים לשילובים הדו

מקנה  מדעיםעם חוג כלשהו בחוג במדעי החיים שילוב ה
  ..B.Scתואר 

  
 מדעי החברהעם חוג כלשהו בחוג במדעי החיים שילוב ה

  ..B.Aמקנה תואר  מדעי הרוחאו ב
  
  

  הערה כללית לשילוב שני חוגים
אם קורס הוא חוגי, -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים 
וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו 
הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס 

שר לבחור אותו רק באחד בחירה בשני החוגים, אפ
  .מהחוגים ולא בשניהם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

   ., שאינו מוצע עודממנדליזם להנדסה גנטיתהקורסאו 1
מעבדה ,)20275( גנטיקההנקודות המתקדמות בקורסים  2

מעבדת שדה בביולוגיה:ו )20460( בביולוגיה מולקולרית
נחשבות )20559(  התנהגות חברתית של הזנבן הערבי

   ).iiנ"ז המתקדמות הנדרשות בבחירה בסעיף (9במניין
נ"ז ברמה רגילה בלבד. 2יקנה הקורס  2015החל מסמסטר ב 3

על סטודנטים שאושרה להם תכנית לימודים הכוללת את
הקורס במתכונתו הנוכחית ללמוד את הקורס עד סמסטר

  , או לעדכן את התכנית בהתאם.(כולל)2015א
  , שאינו מוצע עוד.)20513התמיינות של תאי דם (או הקורס 4
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  1נ"ז) 153(בהנדסת תוכנה  ).B.Sc(בוגר 
  נ"ז 40לימודי תשתית במדעים:   א. 

  
    נ"ז 34 מתמטיקה:

נ"ז רמה
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה

  4  ר  2)20476ותורת הגרפים (
  6  ר  (20109) 1 אלגברה לינארית
  4  ר  (20229) 2 אלגברה לינארית

  6  ר  3 (20474) 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר3(20475) 2 חשבון אינפיניטסימלי

  4  ר  4)20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (
  4  ר  )20466לוגיקה למדעי המחשב (

  
  נ"ז 6 פיסיקה:

  6 3+ר3פ5)20125יסודות הפיסיקה (
  

  2נ"ז 105ב. לימודי הנדסת תוכנה: לפחות 
  

  6נ"ז 37קבוצה א:  –חובה 
  6  ר  Java (20441) מבוא למדעי המחשב ושפת

  6  ר  )20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (
  4  ר  )20417אלגוריתמים (

  3  ר  )20465מעבדה בתכנות מערכות (
  4  ר  )20440אוטומטים ושפות פורמליות (

  3  ר  )20272מערכות ספרתיות (
  3  ר  )20471ארגון המחשב (

  4  מ )20594מערכות הפעלה (
  4  מ7)20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (

  
  

  נ"ז 42קבוצה ב:  –חובה 
  4  ר  1)20277נתונים (-מערכות בסיסי

  4  ר  )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (
  6  מ)20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (

  4  מ )20906תכנות מונחה עצמים (
  4  מ )20364קומפילציה (

  4  מ  )20905שפות תכנות (
  4  תש )22931( תוכנה מיזמי ניהול

  4  תש  )22916הנדסת תוכנה (
  4  תש  )22904אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה (

  4  תש  )22923אבטחת מערכות תוכנה (
  

  נ"ז 26לפחות  –בחירה 
  

      סדנה אחת מתוך הרשימה הבאה:
  3  מס  Java (20503) סדנה בתכנות מתקדם בשפת

  3  מס  )20586עצמים ( מונחהסדנה בתכנות 
  3  מס  )20587סדנה במערכות הפעלה (

  
      קורסים מתוך הרשימה הבאה: 5לפחות 

  4  מ )20562גרפיקה ממוחשבת (
  4  מ)20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי

  4  מ  8מחשב-מנשק אדם
  4  מ  8מפרטים פורמלים

  4  מ  )20596והיבטים לבינה מלאכותית (שפת פרולוג 
  4  מJava (20554) תכנות מתקדם בשפת

  4  תש  )22920בדיקות תוכנה (
  4  תש  )22919ניתוח ועיצוב מונחה עצמים (

  
    לכל היותר קורס אחד מתוך הרשימה הבאה:

  4  מ  )20580לקריפטוגרפיה ( מבוא
  4  ר  (20462) 1נומרית  אנליזה

  3  ר  )20296תורת הקודים (

נ"ז  רמה
  4  מ  )20581חישוביות ביולוגית (

  4  מ  )20595כריית מידע (
  4  תש  )22928מבוא לראייה ממוחשבת (

מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות 
  4  תש  )22926ותגובתיות (

  4  תש  )22912מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת (
  3  תש  )22910נושאים נבחרים באלגוריתמים (

  4  תש  )22911בניית מודלים וניתוחם ( :סימולציה
  4  תש  )22913עיבוד תמונה (

  
  נ"ז 8 :בהנדסת תוכנהפרויקט מסכם   .ג
  

  8  מ  )20950פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה (

  
  דרישות כלליות לתואר  . ד

דרישות לימודים כמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה   

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 
כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 

  שבתכנית.

  
המועצה להשכלה גבוהה נתנה אישור פרסום 

 מותנית לתואר הסמכה. והרשמה לתכנית הלימודים
  .באישורה

  
___________________________  

)20277מערכות בסיסי נתונים (הקורס מי שלמדו את  1
,2014נ"ז לפני סמסטר א 3במתכונתו הקודמת, שהקנתה

די הנדסתיצטרכו לצבור בלימודי החובה (קבוצה ב) בלימו
  נ"ז פחות. 1תוכנה ובתכנית כולה 

מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות,או הקורס  2
  ., שאינו מוצע עוד)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (

חשבוןללמוד את צמד הקורסים החדשים  חובה 3
2טסימלי ניחשבון אינפי+  )20474( 1 אינפיניטסימלי

1 אינפיניטסימלי חשבוןאו את צמד הקורסים   )20475(
.)20423( חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב+  )20106(

או 20212+20474צירופים אחרים מבין קורסים אלה (
חשבון) אינם אפשריים. הקורס 20475+20106
בפעם האחרונה בסמסטר מוצע) 20106( 1 אינפיניטסימלי

מחליף אותו הקורס החדש 2015, והחל מסמסטר א2014ג
חשבון. הקורס החדש )20474( 1 אינפיניטסימלי חשבון
יוצע להוראה החל מסמסטר )20475( 2 טסימליניאינפי

יוצע )20212( 2 טסימליניאינפי חשבון. הקורס הישן 2015ב
,2015, ובמקביל לקורס החדש בסמסטרים ב2015בסמסטר א

  . לאחר מכן לא יילמד עוד.2016ב
קורס זה מותאם במיוחד לתלמידי מדעי המחשב. למעוניינים  4

תורתאפשר לבחור במקומו את הקורס המעמיק יותר  –
 .נ"ז) 6, 20416ההסתברות (

נ"ז ברמת 3, 20113יסודות הפיסיקה א (או צמד הקורסים  5
 .נ"ז ברמה רגילה) 3, 20114יסודות הפיסיקה ב (ופתיחה)

בוגר כניתבקבוצה זו זהים לקורסי החובה בת הקורסים 6
)B.Sc.(.במדעי המחשב  

או נ"ז) 6, 20365חישוביות ומבוא לסיבוכיות (או הקורס  7
שאינם מוצעים ,נ"ז) 4, 20545סיבוכיות חישובית (הקורס

 עוד.
  הקורס עדיין אינו נלמד. 8
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בהנדסת תעשייה וניהול  ) .B.Sc(בוגר 
  1נ"ז) 160(

    2,1נ"ז 138 –לימודי חובה   א.
 

    נ"ז 29 :מתמטיקה
נ"ז רמה

  6  ר  3)20406דיפרנציאלי ואינטגרלי א (חשבון 
  6  ר  )20423חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (

במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: נושאים 
פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה 

  4  ר  4)10444לינארית (
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים

  3  ר  )30203(
  4  ר  )30204הסקה סטטיסטית (

  6  ר  )20297מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (
  

    נ"ז 8 :פיסיקה
  3  פ  5)20113יסודות הפיסיקה א (
  3  ר  5)20114יסודות הפיסיקה ב (

  2  ר  6)20418מעבדה ביסודות הפיסיקה (
  

    2נ"ז 18 :מערכות מידע
  4  ר  Java )20478(7יסודות התכנות בשפת 

  4  ר  2)20277נתונים (-מערכות בסיסי
  6  ר   )10645תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (

    או
  4  ר 8)20436( מידע מערכות פיתוח עקרונות

תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
  4  מ  )10579(

  
    9,1נ"ז 27 :כלכלה וניהול

  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
פיננסי של גופים עסקיים תורת המימון: ניהול 

)10230(  
  6  ר

  6  ר10)10708יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית (
  6  ר  )10281ניהול השיווק (

  6  ר  )10430התנהגות ארגונית (
  

    12,11,1נ"ז 56 :הנדסת תעשייה וניהול
  4  פ  )10163מבוא להנדסת תעשייה (

הנדסת שיטות, מדידת עבודה חקר עבודה: 
  13)10715(והערכת ביצועים 

  6  ר

  4  ר  6)10702ארגונומיה (
  4  ר  14(10687) 1 ניהול התפעול
  4  ר  14(10688) 2 ניהול התפעול

  4  ר  6)10695סימולציה למהנדסי תעשייה (
  6  מ  15)10926שיטות אופטימיזציה לא לינארית (

הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
)10907(  

  6  מ

  6  מ 12,11)10948בקרת איכות (
  4  מ  6)10571מערכות ייצור משולבות מחשב (

  4  מ  )10580תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות (
  4  מ  )10906ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול (

  
  12,11,9,2,1נ"ז 14 :לימודי בחירה  ב.

  
  6  פ   ) 10800 דיני חוזים (

  4  פ  9 ) 10126 מבוא למקרוכלכלה (
  6  ר   ) 10426 כלכלה ניהולית (

  6  ר   ) 10279 ניהול משאבי אנוש (
מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר  שיטות

  4  ר  )10285( וסגנונותיו

נ"ז  רמה
  4  מ )10900( דיני תאגידים

  6  מ 16)10344( הפרסום ניהול
  6  מ  16)10588( עבודה יחסי

תורת המשחקים ושימושיה  אסטרטגית: חשיבה
  3  מ )10599( ובניהול בכלכלה

  4  מ )10526( ומתן משא של מיקהדינ
  6  מ 16)10350( סקרים של מתודולוגיה

  6  מ 16)10908( אסטרטגי ניהול
  6  מ 16)10517( לאומי-בין ניהול
  6  מ  )10523( ועסקים מוסר

  6  ר  17)20433מבני נתונים (
  4  ר  )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה

  4  ר )20462( 1 נומרית אנליזה
  6  מ )10596אסטרטגיות (-מערכות מידע תחרותיות

תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש 
  6  מ  )10516(

  6  מ  6)10595מבוא למכטרוניקה (
  4  מ 18)20595( מידע כריית
      
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול   ג. 

  נ"ז מתקדמות 8 14:)10923(
  
  דרישות כלליות לתואר  . ד

ות לימודים דרישכמפורט בסעיף דרישות העמידה בכל 
  :כלליות לתואר ראשון

 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם 

ברשימות החובה או הבחירה כוללים קורסים שאינם 
  שבתכנית.

  
הסברים נוספים ופרטים בקשר לסדר לימוד  הערה:

  הקורסים מצוינים באתר התכנית:
http://telem.openu.ac.il/industrial_engineering  

  
  

___________________________  

פורטבתכנית זו חלו שינויים בדרישות החובה והבחירה כמ  1
. לשינויים אלו15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 2בהערות

השלכות על סך נ"ז הנדרשות בלימודי החובה, הבחירה
  ובתכנית כולה. לבירורים ניתן לפנות ליועצי התכנית. 

מערכות בסיסי נתוניםשלמדו את הקורס סטודנטים   2
יצטרכו לצבור, 2014נ"ז לפני סמסטר א 3שהקנה  )20277(

נ"ז פחות, ובלימודי 1במערכות מידע ובלימודי החובה 
  נ"ז נוספת. 1הבחירה

, שמוצע בפעם)20106( 1חשבון אינפיניטסימלי או הקורס   3
 .  2014האחרונה בסמסטר ג

,)20109( 1אלגברה לינארית  הקורס :הקורסים שני או  4
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,ואחד משני הקורסים 

מתמטיקהאו  )20476קומבינטוריקה ותורת הגרפים (
דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה

  , שאינו מוצע עוד. )20283(
  
  
  
  

    

 משךה
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___________________________  

)20113יסודות הפיסיקה א (במקום צמד הקורסים  5
, אפשר ללמוד את הקורס)20114יסודות הפיסיקה ב (ו

 .נ"ז) 6, 20125יסודות הפיסיקה (
במהלך הקורס יתקיימו מפגשי מעבדה. ההשתתפות בהם  6

  .היא חובה
Java )20441 ,6מבוא למדעי המחשב ושפת או הקורס   7

Javaמבוא למדעי המחשב ושפת  או צמד הקורסים נ"ז)
ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453א (

,. מי שבחרו באחת מן האפשרויות הללונ"ז) 3, 20454(
נ"ז נוספות במערכות מידע, בלימודי החובה 2 יצברו

Javaיסודות התכנות בשפת ובתכנית כולה. הקורס
לכלול קורסים ניםאינו מספיק כרקע למי שמתכוו )20478(

 במדעי המחשב בלימודי הבחירה.
מומלץ רק )20436( עקרונות פיתוח מערכות מידעהקורס   8

מערכותבהצלחה ובציון גבוה את הקורס  מולמי שסיי
עקרונות. מי שילמדו את הקורס )20277( בסיסי נתונים

נ"ז פחות במערכות 2 יצברו, )20436פיתוח מערכות מידע (
 מידע, בקורסי החובה ובתכנית כולה.

)10126מבוא למקרוכלכלה (הקורס  2011החל מסמסטר א  9
חובה לקורס בחירה, וייחשב במסגרת לימודי הפך מקורס

.2011לפני סמסטר אהםאת לימודיוהבחירה גם למי שהחל
מבוא לחשבונאות ניהולית(חלופה א) הקורסים  או  10

6, 10280יסודות החשבונאות (+  נ"ז) 6, 10404ותמחיר (
מבוא לחשבונאות ניהולית, או (חלופה ב) הקורסים נ"ז)

יסודות החשבונאות+   נ"ז) 6, 10404ותמחיר (
את הקורס ומי שלמד .נ"ז) 6, 10696לחשבונאים (

נ"ז פחות 2לצבור  יוכלונ"ז,  4במתכונתו הקודמת המקנה
 בכלכלה וניהול, בלימודי החובה, ובתכנית כולה.

הוא חובה לסטודנטים )10948( בקרת איכותהקורס   11
ולסטודנטים ,ואילך 2011שהחלו את לימודיהם מסמסטר א

ולא למדו את 2011שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א
.עוד מוצע שאינו, )10587ניהול פריון ואיכות (הקורס 

ניהול פריון ואיכותלסטודנטים שלמדו את הקורס
בקרת איכות, ויבחרו ללמוד גם את הקורס )10587(
ייחשב )10587ניהול פריון ואיכות (הקורס  )10948(

, והקורסוניהול תעשייה בהנדסתדי החובה במסגרת לימו
 ייחשב במסגרת לימודי הבחירה. )10948( בקרת איכות

,)10587ניהול פריון ואיכות (, הקורס 2012מסמסטר א החל  12
סטודנטים שלא למדו .עוד מוצע אינושהיה חובה בתכנית, 

, יידרשו ללמוד את)10587ניהול פריון ואיכות (את הקורס 
במסגרת לימודי החובה )10948( איכות בקרתהקורס 
נ"ז במסגרת לימודי 14ולצבור  וניהול תעשייה בהנדסת

  הבחירה. 
חקר העבודה: מדידת ביצועים ושיפור שיטותאו הקורס   13

 נ"ז.4שהקנה בעבר  )10715(
חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. 2013החל מסמסטר א  14

הקורס בקטלוגלתנאי הקבלה החדשים, ראו בתיאור
  הקורסים.

,)10926שיטות אופטימיזציה לא לינארית (או הקורס   15
  נ"ז.  4שהקנה בעבר 

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה  16
 בתכנית זו, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.

בהצלחה ובציונים גבוהים את הקורס מווסיי ומי שלמד  17
או את נ"ז) Java )20441 ,6מבוא למדעי המחשב ושפת

א Javaמבוא למדעי המחשב ושפת צמד הקורסים 
ב Javaמבוא למדעי המחשב ושפת ו נ"ז) 3, 20453(
מבני נתוניםללמוד את הקורס  יכולים, נ"ז) 3, 20454(

מבני נתוניםבמקום הקורס  )20407ומבוא לאלגוריתמים (
)20433(.  

שאינו כלול בקורסילקורס זה דרוש ידע קודם של קורס  18
 החובה בתכנית, אך מופיע בקורסי הבחירה.
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  חוגיים- תארים דו
חוגי נבנות בדרך כלל מצירוף - הדרישות לתואר דו

הדרישות של כל אחד מהחוגים המרכיבים את התואר, 
  ומדרישות ייחודיות המוגדרות לשילוב. 

חוגיים מוצגות באתר האו"פ - דוהתכניות לכל התארים ה
- . התכניות הדוhttp://www.openu.ac.il/degreesבכתובת: 

- חוגיות באתר כוללות את דרישות התשתית לתואר הדו
חוגי ואת הדרישות של כל אחד מהחוגים המרכיבים 

  ם יש כאלה).אותו, בתוספת דרישות ייחודיות לשילוב (א

 הערה כללית לשילוב שני חוגים
חוגי, אם קורס הוא -בשילוב של שני חוגים לתואר דו

חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה 
לשני החוגים. אם קורס הוא חובה באחד החוגים ובחירה 
באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא 

יע כקורס בחירה בשני החוגים, בחוג האחר. אם קורס מופ
  אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

חוגיים המוצעים - להלן רשימת התארים הדו
חוגי -באוניברסיטה הפתוחה. המעוניינים ללמוד לתואר דו

שאינו ברשימה זו, מתבקשים לפנות לוועדה לאישור 
תכניות לימודים, שתשקול אם ניתן לאשר לימודים 

  ה. לתואר ז

  חוגיים-רשימת התארים הדו
  

  חוגיים עם החוג באמנויות-תארים דו
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות  אמנויות

  הוראה)
  לאומיים-ומדע המדינה ויחסים בין אמנויות  
  ומתמטיקה אמנויות  
  וניהול אמנויות  
  וסוציולוגיה אמנויות  
  ופילוסופיה אמנויות   
   ופסיכולוגיה אמנויות  
  וקולנוע אמנויות   
  

  חוגיים עם החוג בהיסטוריה-תארים דו
  והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו  היסטוריה  
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב  היסטוריה  
  וספרות היסטוריה   
  ופסיכולוגיה היסטוריה   
  וקולנוע היסטוריה   
  הוראה)  חינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות

  היסטוריהו
  היסטוריהכלכלה ו   
  היסטוריהלאומיים ו-מדע המדינה ויחסים בין  
  וריההיסטניהול ו  
  היסטוריהפילוסופיה ו  
  היסטוריהסוציולוגיה ו  
  היסטוריהספרות ו  
  היסטוריהתקשורת ו  
  
  
  
  

חוגיים עם החוג בהיסטוריה של המזרח -תארים דו
  התיכון ותרבויותיו

   של המזרח התיכון ותרבויותיוהיסטוריה 
  וסוציולוגיה

  וספרות היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו  
  ופילוסופיה היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו  
   היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיווהיסטוריה  
   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) חינוך

    ותרבויותיוהיסטוריה של המזרח התיכון ו
  היסטוריה של ו לאומיים-ויחסים בין מדע המדינה

  המזרח התיכון ותרבויותיו
  היסטוריה של המזרח התיכון לימודי אפריקה ו

      ותרבויותיו
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיוניהול ו    
  היסטוריה של המזרח התיכון פסיכולוגיה ו

    ותרבויותיו
  המזרח התיכון ותרבויותיוהיסטוריה של קולנוע ו   
  היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיותקשורת ו    
  

(במגמת ליקויי חוגיים עם החוג בחינוך -תארים דו
  למידה)

  (במגמת ליקויי למידה)  חינוךפסיכולוגיה ו  
  

(במגמת תכניות חוגיים עם החוג בחינוך -תארים דו
  לימודים ושיטות הוראה)

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  חינוך
  והיסטוריה

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  חינוך
  והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) חינוך  
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב 

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  חינוך
  וספרות

  (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)  חינוך
  ופילוסופיה

   במגמת תכניות לימודים ושיטות  חינוךואמנויות)
  הוראה)

  במגמת תכניות לימודים ושיטות  חינוךכימיה ו)
  )הוראה

  במגמת תכניות לימודים ושיטות  חינוךכלכלה ו)
  )הוראה

  במגמת  חינוךלאומיים ו-מדע המדינה ויחסים בין)
  תכניות לימודים ושיטות הוראה) 

  במגמת תכניות לימודים  חינוךמדעי הקוגניציה ו)
   ושיטות הוראה)

  במגמת תכניות לימודים ושיטות  חינוךמתמטיקה ו)
   )הוראה

  במגמת תכניות לימודים ושיטות  חינוךניהול ו)
  הוראה)

  במגמת תכניות לימודים ושיטות חינוך סוציולוגיה ו)
   )הוראה

  במגמת ליקויי למידהחינוך פסיכולוגיה ו) (  
  במגמת תכניות לימודים ושיטות חינוך פסיכולוגיה ו)

  )הוראה
  במגמת תכניות לימודים ושיטות חינוך תקשורת ו)

  )הוראה
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  חוגיים עם החוג בכימיה -תארים דו
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות  כימיה

  )הוראה
  וכלכלה כימיה  
  ומדעי החיים כימיה  
  וניהול כימיה  
  ופיסיקה כימיה  
  כימיהמדעי המחשב ו  
  כימיהמתמטיקה ו  
  

  חוגיים עם החוג בכלכלה-תארים דו
   והיסטוריהכלכלה  
   וחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות כלכלה

  )הוראה
  לאומיים-ויחסים בין ומדע המדינה כלכלה  
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב  כלכלה  
  ומתמטיקה  כלכלה  
  וסוציולוגיה  כלכלה  
  כלכלהכימיה ו   
  כלכלהמדעי החיים ו  
  כלכלהניהול ו  
  כלכלהפסיכולוגיה ו  
  

 חוגיים עם החוג במדע המדינה ויחסים -תארים דו
  לאומיים -בין
  והיסטוריה לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין  
   של  והיסטוריה לאומיים-ויחסים ביןמדע המדינה

  המזרח התיכון ותרבויותיו
  וחינוך (במגמת  לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין

  תכניות לימודים ושיטות הוראה)
  ומדעי המחשב  לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין– 

  מערכות ויישומים
  וסוציולוגיה לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין  
  וספרות לאומיים-בין מדע המדינה ויחסים  
  ותקשורת לאומיים-מדע המדינה ויחסים בין  
   לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןואמנויות  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהכלכלה ו  
  לאומיים-מדע המדינה ויחסים ביןלימודי אפריקה ו  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהניהול ו  
  לאומיים-בין ויחסים מדע המדינהפילוסופיה ו  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהפסיכולוגיה ו  
  לאומיים-ויחסים בין מדע המדינהקולנוע ו  
  

  בלימודי אפריקהחוגיים עם החוג -תארים דו
  והיסטוריה של המזרח התיכון  לימודי אפריקה

    ותרבויותיו
   לאומיים-ומדע המדינה ויחסים בין אפריקהלימודי  
    לימודי אפריקהסוציולוגיה ו  
  

  חוגיים עם החוג במדעי החיים-תארים דו
  וכלכלה מדעי החיים  
  וניהול מדעי החיים  
  מדעי החייםכימיה ו*   
  מדעי החייםמדעי המחשב ו   
  מדעי החיים פילוסופיה ו  
  מדעי החייםפסיכולוגיה ו  
  

  חוגיים עם החוג במדעי המחשב-תארים דו
  וכימיה מדעי המחשב  
  ומדעי החיים  מדעי המחשב  
  ומדעי הקוגניציה  מדעי המחשב  
  ופילוסופיה מדעי המחשב  
  מדעי המחשבמתמטיקה ו  
  

 –חוגיים עם החוג במדעי המחשב -תארים דו
  ויישומיםמערכות 

   מערכות ויישומים –מדעי המחשב והיסטוריה  
   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) חינוך  

  מערכות ויישומים –מדעי המחשב ו
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב כלכלה ו  
  מדעי המחשב לאומיים ו-מדע המדינה ויחסים בין– 

  מערכות ויישומים
  ויישומיםמערכות  –מדעי המחשב ניהול ו  
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב סוציולוגיה ו  
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב פסיכולוגיה ו  
  מערכות ויישומים –מדעי המחשב תקשורת ו  
  

  חוגיים עם החוג במדעי הקוגניציה-תארים דו
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים  מדעי הקוגניציה

   ושיטות הוראה)
  הקוגניציהמדעי מדעי המחשב ו  
  מדעי הקוגניציהמתמטיקה ו  
  מדעי הקוגניציה ניהול ו  
  מדעי הקוגניציהפילוסופיה ו  
  מדעי הקוגניציהפסיכולוגיה ו  
  

  חוגיים עם החוג במתמטיקה-תארים דו
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים  מתמטיקה  

  ושיטות הוראה)
  וכימיה מתמטיקה  
  ומדעי המחשב  מתמטיקה  
  ומדעי הקוגניציה מתמטיקה  
  וניהול מתמטיקה  
  וספרות מתמטיקה  
  ופילוסופיה מתמטיקה  
  ופיסיקה מתמטיקה  
   מתמטיקהואמנויות  
  מתמטיקהכלכלה ו  
  

  חוגיים עם החוג בניהול-תארים דו
  והיסטוריה ניהול  
  והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ניהול  
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות  ניהול

  הוראה)
  וכלכלה  ניהול  
  לאומיים-ומדע המדינה ויחסים בין ניהול  
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב  ניהול  
  ומדעי הקוגניציה  ניהול  
  וסוציולוגיה ניהול  
  וקולנוע ניהול  
  ותקשורת ניהול  
  ניהולאמנויות ו  
  ניהולכימיה ו  
   ניהולהחיים ומדעי  
  ניהולמתמטיקה ו  
  ניהולפילוסופיה ו  
  ניהולפסיכולוגיה ו  
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  חוגיים עם החוג בסוציולוגיה-תארים דו
  והיסטוריה סוציולוגיה  
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים  סוציולוגיה  

  ושיטות הוראה)
    לימודי אפריקהו סוציולוגיה  
  מערכות ויישומיים –ומדעי המחשב  סוציולוגיה  
  וספרות סוציולוגיה   
  וקולנוע סוציולוגיה   
  סוציולוגיהאמנויות ו  
  סוציולוגיההיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ו  
  סוציולוגיהכלכלה ו  
  סוציולוגיהלאומיים ו-מדע המדינה ויחסים בין  
  סוציולוגיהניהול ו  
  סוציולוגיהפילוסופיה ו  
  סוציולוגיהפסיכולוגיה ו  
  סוציולוגיהתקשורת ו  
  

  חוגיים עם החוג בספרות-תארים דו
  והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו  ספרות  
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים  ספרות  

   ושיטות הוראה)
  ופילוסופיה ספרות   
   ספרות והיסטוריה  
  ספרותלאומיים ו-המדינה ויחסים בין מדע  
   ספרות ומתמטיקה  
   ספרות וסוציולוגיה  
  

  חוגיים עם החוג בפילוסופיה-תארים דו
  והיסטוריה פילוסופיה  
  לאומיים-ומדע המדינה ויחסים בין פילוסופיה  
  ומדעי החיים פילוסופיה  
  ומדעי הקוגניציה פילוסופיה  
  וניהול פילוסופיה  
  וסוציולוגיה פילוסופיה  
  וקולנוע פילוסופיה   
  פילוסופיהאמנויות ו  
  פילוסופיההיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ו  
   (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) חינוך  

  פילוסופיהו  
  פילוסופיהמדעי המחשב ו  
  פילוסופיהמתמטיקה ו  
  פילוסופיהספרות ו  
  פילוסופיהפסיכולוגיה ו  
  פילוסופיהתקשורת ו  
  

  חוגיים עם החוג בפיסיקה-תארים דו
  פיסיקהכימיה ו   
  פיסיקהמתמטיקה ו  
  

  חוגיים עם החוג בפסיכולוגיה-תארים דו
  והיסטוריה של המזרח התיכון  פסיכולוגיה

  ותרבויותיו
  וחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות  פסיכולוגיה

  הוראה) 
  וחינוך (במגמת ליקויי למידה)  פסיכולוגיה  
  וכלכלה פסיכולוגיה  
  לאומיים-ומדע המדינה ויחסים בין פסיכולוגיה  
  ומדעי החיים פסיכולוגיה  
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב  פסיכולוגיה  
  ומדעי הקוגניציה פסיכולוגיה  

  וניהול  פסיכולוגיה  
  וסוציולוגיה  פסיכולוגיה  
  ופילוסופיה  פסיכולוגיה  
  וקולנוע פסיכולוגיה   
  ותקשורת פסיכולוגיה  
   פסיכולוגיהאמנויות ו  
   פסיכולוגיה והיסטוריה  
  

  חוגיים עם החוג בקולנוע-תארים דו
   והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו קולנוע  
   לאומיים-ומדע המדינה ויחסים ביןקולנוע   
  ותקשורת קולנוע   
  קולנועו אמנויות   
  קולנועו היסטוריה   
  קולנועניהול ו  
  קולנועו סוציולוגיה  
  קולנוע פילוסופיה ו  
  קולנועו פסיכולוגיה  
  

  חוגיים עם החוג בתקשורת-תארים דו
    והיסטוריהתקשורת  
    והיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיותקשורת  
  במגמת תכניות לימודים ושיטות  וחינוך תקשורת)

  )הוראה
  מערכות ויישומים –ומדעי המחשב  תקשורת  
  וסוציולוגיה תקשורת  
  ופילוסופיה תקשורת  
  תקשורתלאומיים ו-מדע המדינה ויחסים בין  
  תקשורתניהול ו  
  תקשורתפסיכולוגיה ו  
   תקשורת וקולנוע  
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  חטיבה בהיסטוריה
בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר,  ,נ"ז 30-24
מתקדמות, כולן בבחירה חופשית נ"ז  6לפחות  ובהן

  מהיצע הקורסים בהיסטוריה.
  

  
  חטיבה במדעי היהדות

החטיבה בתואר, בהתאם לדרישות לימודי  ,נ"ז 30-24
כולן בבחירה חופשית  מתקדמות,נ"ז  6לפחות  ובהן

, פה-תורה שבעלמהיצע הקורסים במדעי היהדות (מקרא, 
קורס  ). מותר לכלול במסגרת החטיבהמחשבת ישראל
  .עברית או בהיסטוריה של עם ישראל אחד בספרות

  

  
   מקרא ועולמוחטיבה ב

 בתואר,בהתאם לדרישות לימודי החטיבה  ,נ"ז 30-24
  .מתקדמותנ"ז  6לפחות  ובהן

  
 נ"ז מבין הקורסים הבאים:6לפחות  –קורסי מבוא א.

נ"ז רמה 
  6  ר  1)10278( מבוא למקרא

ישראל בתקופת - מבוא לארכיאולוגיה של ארץ
  6  ר  2)10140( המקרא

  6  ר 3)10700( תולדות עם ישראל בימי בית ראשון
    

  1נ"ז במקרא מבין הקורסים הבאים: 6 ב. לפחות
פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה

  3  ר )10440( הקלאסית
  6  ר )10667( ספר בראשית

  6  ר  )10710( ספר שמואל :ראשית המלוכה בישראל
  6  מ )10902( היצירה הנבואית במקרא

      
נ"ז בהיסטוריה וארכיאולוגיה מבין הקורסים 6 ג. לפחות
  4,3,2 הבאים:

  3  ר  )10745תל עיטון ( :חפירה ארכיאולוגית לימודית
מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס

  6  מ )10550(
מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה

לכות ישראל ויהודה מובהיסטוריוגרפיה של מ
  6  מ  )10937(

  

  
  חטיבה בפילוסופיה

בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר,  ,נ"ז 30-24
מתקדמות, כולן בבחירה חופשית נ"ז  6לפחות  ובהן

  .פילוסופיהמהיצע הקורסים ב
  
  
 
  

___________________________  

 .כלל גם בחלק בייכול לה)10278מבוא למקרא (הקורס  1
ישראל בתקופת- מבוא לארכיאולוגיה של ארץהקורס  2

 .כלל גם בחלק גייכול לה )10140( המקרא
יכול )10700ישראל  בימי בית ראשון (-עםתולדות הקורס  3

  .כלל גם בחלק גילה
בין: לשופטים עד מהאבותסטודנטים שלמדו את הקורס 4

, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב)10422( להיסטוריה מקרא
להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בהיסטוריה

  ובארכיאולוגיה.
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  חטיבה באמנויות
 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 30-24

   :דיסציפלינות שונות (לפחות) שתימ
  

נ"ז רמה  ספרות
  6  פ  )10112( 20- ההסיפור העברי בראשית המאה

  6  פ )10107גיבור ברומן המודרני (-גיבור ואנטי
  6  ר )10292מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (

  6  ר  )10246התחלות ( :עוז וא"ב יהושע עמוס
מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים

  6  ר )10477(
בין  –תמורות בשירה העברית  :בימים האחרים

  6  ר )10429תש"ח לתש"ך (
  6  ר  )10487מיתוסים בתרבות הישראלית (

ספרות לקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה ה
)10335( 

  6  מ

      
     תאטרון

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
  6  פ 1)10154(

  6  ר )10738תאטרון בחברה (
  6  ר )10215החיזיון השקספירי (

שינוי  ותהליכיהתאטרון הישראלי: קונפליקטים
  6  מ )10919(

  6  מ )10928מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (
     

      קולנוע
  6  ר )10640מבוא לאמנות הקולנוע ( :להבין סרטים

  6  ר  )10421( מבוא לקולנוע ישראלי
  6  ר2)10648( 1939-1895: א תולדות הקולנוע

  לדמיין ולביים את המאה  :הקולנוע כהיסטוריה
  6  ר )10655( 20-ה
  6  ר3)10683( 1980-1940: ב ות הקולנועתולד

  6  ר )10693ואתוס בקולנוע הישראלי (מיתוס 
   אידאולוגיה ,היסטוריה: הרומנטית הקומדיה
  6  ר )10747( ומגדר

  6  מאו)10534מזרח ומערב בקולנוע הישראלי  (
  6  מ 4 )10551( הישראליבקולנוע  שואההניצולי 

  6  מ)10578קולנוע הפלסטיני (ה
  6  מ )10911ז'אנרים של המותחן בקולנוע (

 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני
  6  מ )10927(

  6  מ)10939( הקולנוע הישראלי במפנה האלף
     

      מוסיקה
   5)10148מוסיקה ממבט ראשון (

  :אחד מהקורסיםוגם
  3  פ

  3  פ  או)10158שלב ב ( :מוסיקה ממבט ראשון
  3  פ )10164( התנסויות סימפוניות

  6  פ )10113מבוא למוסיקה (
  3  פ )10167( שמיעה פיתוח

  3  ר)10677( מבנים הרמוניים א
  3  ר)10743( מבנים הרמוניים ב

  6  ר )10719( תולדות הג'ז
  6  ר)10767מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (

  6  ר )10411האופרה (
  6  ר )10626הסגנון הקלאסי (

  6  ר  )10251המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (
  6  ר )10732תולדות המוסיקה המערבית א (
  6  ר)10733תולדות המוסיקה המערבית ב (

  6  ר )10785( בישראל פופולרית מוסיקה
  6  מ  )10934מורד ורומנטיקן ( :בטהובן

      
 

      

נ"ז  רמה  האמנותתולדות
  6  פ )10489תולדות האמנות: מבוא כללי (

  6  פ  )10124אמנות בעידן הטכנולוגי (
  6  ר   )10232אמנות הרנסנס באיטליה (

ממקבץ חפצים לחפצים ברשות  :"טבע דומם"
  6  ר )10675עצמם (

  6  ר )10783מבוא לאמנות בארצות האסלאם (
סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית 

  6  מ )10594(
  
  

___________________________  

חשב לוי, הקורס י2013מי שלמד את הקורס לפני סמסטר א  1
ספרות או תאטרון, אך לא באחת משתי הדיסציפלינות

  בשתיהן.
- תולדות הקולנוע: מהוליווד הקלאסית לנאו או הקורס  2

   , שאינו מוצע עוד.)10683( ראליזם
ועד הופעת הסרטתולדות הקולנוע מראשיתו  או הקורס  3

   , שאינו מוצע עוד.)10648( המדבר
ובספרות בקולנוע ואחרים זרים, שואה ניצוליאו הקורס   4

  , שאינו מוצע עוד.)10551( הישראליים
סטודנטים שיוכיחו ידע מקביל יהיו פטורים מחובה זו,  5

וישלימו את נקודות הזכות הנדרשות במוסיקה מתוך קורסי
  הבחירה.

  
  
  

  במוסיקהחטיבה 
לפי  ,בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר ,נ"ז 30-24

   הפירוט הבא:
  

  נ"ז 12 – 1חובה
נ"ז  רמה  

  3  פ  או )10148מוסיקה ממבט ראשון (
  3  פ   )10158שלב ב ( :מוסיקה ממבט ראשון

  3  פ 2)10167( שמיעה פיתוח
  6  פ )10113מבוא למוסיקה (

      
      נ"ז  18-12–בחירה

  3  פ   3)10158שלב ב ( :מוסיקה ממבט ראשון
  3  פ )10164( התנסויות סימפוניות

  6  ר  )10411האופרה (
  6  ר )10719( תולדות הג'ז

  6  ר )10767מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (
  6  ר )10785( מוסיקה פופולרית בישראל

  3  ר )10677( מבנים הרמוניים א
  3  ר )10743( מבנים הרמוניים ב

  6  ר )10732תולדות המוסיקה המערבית א (
  6  ר )10733תולדות המוסיקה המערבית ב (

  6  ר )10626הסגנון הקלאסי (
  6  ר  )10251המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (

  6  מ  )10934מורד ורומנטיקן ( :בטהובן
  
  
  

___________________________  

,זו מחובה פטורים יהיו מקבילשיוכיחו ידע  סטודנטים 1
וישלימו את נקודות הזכות הנדרשות במוסיקה מתוך קורסי

  הבחירה.
ואילך. 2014קורס חובה למי שהחלו לימודיהם מסמסטר א 2

רשאים לבחור 2014מי שהחלו לימודיהם לפי סמסטר א
  .)10164(התנסויות סימפוניות במקומו את קורס הבחירה 

  במסגרת קורסי החובה בחטיבה. אם לא נלמד 3
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  בספרותחטיבה 
 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 30-24

כולן בבחירה חופשית  1נ"ז מתקדמות, 6ובהן לפחות 
  מהיצע הקורסים בספרות.

  
  

___________________________  

)10561לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (הקורס  1
 .נחשב במסגרת נקודות זכות אלהאינו 

  
  
  

  חטיבה בקולנוע
לפי  בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 30-24

   :הפירוט הבא
   נ"ז 18 –חובה 

נ"ז רמה  
  6  ר  )10640מבוא לאמנות הקולנוע ( :להבין סרטים

  6  ר  1)10421( מבוא לקולנוע ישראלי
  6  ר  2)10683(1980-1940: ב ות הקולנועתולד

    
     נ"ז 12-6 – בחירה

  6  ר 3)10648( 1939-1895: א תולדות הקולנוע
  6  ר )10792מבוא לתאוריות קולנועיות (

- הלדמיין ולביים את המאה  :הקולנוע כהיסטוריה
  6  ר )10655( 20

  6  ר )10693מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (
הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה  הקומדיה
  6  ר )10747( ומגדר

  6  מ  )10534מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (
  6  מ 4)10551( הישראליבקולנוע  שואההניצולי 

  6  מ )10578הקולנוע הפלסטיני (
  6  מ)10911ז'אנרים של המותחן בקולנוע (

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני
  6  מ )10927(

  6  מ)10939הקולנוע הישראלי במפנה האלף (
  
  

___________________________  

שאינו מוצע ,סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנועאו הקורס  1
  עוד.

- הקלאסית לנאותולדות הקולנוע: מהוליווד  או הקורס 2
 , שאינו מוצע עוד.)10683( ראליזם

תולדות הקולנוע מראשיתו ועד הופעת הסרט או הקורס 3
 , שאינו מוצע עוד.)10648( המדבר

ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרותאו הקורס  4
  , שאינו מוצע עוד.הישראליים
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  חטיבה כללית במדעי החברה
  ים:בתאר רקלשילוב 
   עם לימודי חטיבה כלכלה

  עם לימודי חטיבה היסטוריה
  

 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 30-24
 כולן בבחירה חופשית מהיצע הקורסים במדעי החברה.
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  חטיבה בחשבונאות
  ים:בתאר רקלשילוב 
   עם לימודי חטיבהכלכלה 
  1עם לימודי חטיבה ניהול

  
   נ"ז מתקדמות. 6ובהן לפחות  ,נ"ז 30לפחות 

נ"ז  רמה  
  6  ר  או 2)10696יסודות החשבונאות לחשבונאים (

     6  ר  )10280יסודות החשבונאות (
  6  ר  או 2)10697לחשבונאים ( –חשבונאות ניהולית 

  6  ר  )10404מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (
  4  ר )10735מבוא למשפט ויסודות המשפט (

  4  ר  3)10736יסודות המשפט העסקי (
  6  ר  )10666סים א (מ

  6  ר  4)10706חשבונאות פיננסית א (
     6  ר  )10720חשבונאות פיננסית ב (
  6  מ  )10389ניתוח דוחות פיננסיים (

  6  מ )10913חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים (
  4  מ  )10900דיני תאגידים (

  6  מ  )10556סים ב (מ
  

___________________________  

,בחשבונאותחטיבה  ניהול עםלתואר ב סטודנטים הלומדים 1
נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול 22נדרשים לצבור רק 

 נ"ז מתקדמות.18לפחות מהןנ"ז,  28במקום 
סטודנטים חייבים לעבור בחינת פטור בהנהלת חשבונות 2

וחישובים מסחריים כדרישת קדם לקורס. הקורס מומלץ
לסטודנטים השוקלים ללמוד חשבונאות או ששוקלים ללמוד

ורסים מתקדמים בחשבונאות פיננסיתבמסגרת החטיבה ק
מוגבל מספר הפעמים בהן 2012החל מסמסטר א או ניהולית.

 ניתן להיבחן בבחינת הפטור לארבע פעמים בלבד.
ויסודות למשפט מבוא הקורס 2015מסמסטר א החל 3

 .זהלקורסקבלהלתנאי יהפוך  ) 10735 ( המשפט
הינו תנאי )10696יסודות החשבונאות לחשבונאים (הקורס  4

  קבלה לקורס זה.
  
  

  חטיבה ביחסי עבודה
  1עם לימודי חטיבהניהול : בתואר רקלשילוב 

  
  נ"ז מתקדמות.  24ובהן לפחות  ,נ"ז 30לפחות 

  
  נ"ז 24 –חובה 

נ"ז רמה 
  6  ר 2)10279ניהול משאבי אנוש (

  6  מ )10588יחסי עבודה (
  6  מ  )10558ביטחון סוציאלי (

  6  מ )10354דיני עבודה (
      

    נ"ז מתקדמות 6 – בחירה
  6  מ  )10901הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה ( שוויון

  4  מ  )10526של משא ומתן ( דינמיקה
  6  מ 3)10933כלכלית ( היסטוריה

___________________________  

נדרשים לצבור רק חטיבה ביחסי עבודהסטודנטים הלומדים  1
אינםו נ"ז, 28ודי הבחירה בניהול במקום נ"ז במסגרת לימ 22

נ"ז מתקדמות. הקורסים 18חייבים לכלול בהן לפחות
יכולים להיות קורסי פתיחה, קורסים רגילים או קורסים

 מתקדמים, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה.
סטודנטים הלומדים חטיבה ביחסי עבודה חייבים ללמוד את 2

במסגרת לימודי החובה )10455התנהגות צרכנים (הקורס 
  בניהול.

 הקורס עדיין אינו נלמד.  3

  חטיבה בכלכלה
 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 31-25

  נ"ז מתקדמות. 6ובהן לפחות 
  

  נ"ז 19 –חובה 
נ"ז  רמה  

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 
  3  פ 1)10142(

  3  פ  1)10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  1)10126מבוא למקרוכלכלה (

  3  ר 2)10793מקרוכלכלה א (
  3  ר )10627תורת המחירים א (
  3  ר  )10628תורת המחירים ב (

      
  נ"ז מתקדמות 6 ובהן לפחות 3,נ"ז 12-6–בחירה

  3  ר  3)10629(תורת המחירים ג 
  3  ר  4,3)10794מקרוכלכלה ב (

  6  ר  3)10284מושגי יסוד באקונומטריקה (
תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים 

  6  ר  )10230(
  3  מ  5)10954כלכלת ישראל (

  3  מ  6)10917ציבורית ( כלכלה
  3  מ  )10519כלכלת עבודה (

  3  מ  )10397לאומית ריאלית (-ןכלכלה בי
  3  מ  )10502העדפה ובחירה חברתית (

  3  מ  )10398לאומית (-ןכלכלה מוניטרית בי
  3  מ  )10574דורית (-כלכלה בין

תורת המשחקים ושימושיה  :חשיבה אסטרטגית
  3  מ  )10599בכלכלה ובניהול (

___________________________  

ניהול עם חטיבהבקורס זה הינו חובה בתכנית לתואר  1
ייחשב במניין נ"ז לתואר בניהול הקורס. בתכנית זו בכלכלה

  ולא במניין נ"ז בחטיבה בכלכלה.
, שאינו מוצע עוד.נ"ז) 2, 10457מקרוכלכלה א (או הקורס  2

נדרשים לצבור )10457( א מקרוכלכלהמי שלמדו את הקורס 
נ"ז 24נ"ז ובחטיבה כולה לפחות  18בלימודי החובה בחטיבה 

  נ"ז. 25במקום
שלושת, ניהול עם חטיבה בכלכלהתואר בתכנית לב 3

הקורסים הראשונים ברשימת הבחירה הם חובה. בנוסף,
נ"ז מתקדמות מלימודי 6בתכנית זו יש להשלים לפחות עוד 

   הבחירה בחטיבה.
  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 4, 10458( בקרוכלכלה מאו הקורס 4
  , שאינו מוצע עוד.)10665כלכלת ישראל (או הקורס 5
  , שאינו מוצע עוד.)10518כלכלה ציבורית (או הקורס 6
  

  חטיבה בלוגיסטיקה
  עם לימודי חטיבהניהול : בתואר רקלשילוב  ■
  

   .נ"ז מתקדמות 6לפחות ובהן  ,נ"ז 25לפחות 
נ"ז  רמה 

  4  ר 1(10687)  1 ניהול התפעול
  4  ר (10688) 2 ניהול התפעול

  4  ר  )10695סימולציה למהנדסי תעשייה (
  6  ר )10404מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (

  3  ר  )10713יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (
  6  ר  )10426כלכלה ניהולית (

  4  מ )10906ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול (
  4  מ  )10580תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות (

  6  מ )10948בקרת איכות (
יישום למשאבי אנוש  :תכנון מערכות דינמיות בזמן

  6  מ  )10516(
___________________________  

שלמד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בניהול, לאמי 1
  .יוכל לבחור אותו במסגרת החטיבה בלוגיסטיקה
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  חטיבה במשפט עסקי
  1עם לימודי חטיבהניהול  :בתואר רקלשילוב 

  
  נ"ז מתקדמות.  6ובהן לפחות  ,נ"ז 30
  

  נ"ז 24 –חובה 
נ"ז  רמה 

  4  ר   )10735( מבוא למשפט ויסודות המשפט
  4  ר  2)10736( יסודות המשפט העסקי

  6  פ  )10800( דיני חוזים
  4  מ  )10900( דיני תאגידים

  6  ר  או  4,3דיני קניין
  6  מ  4)10354(דיני עבודה 

      
      נ"ז  6 –בחירה 

  6  מ  4 )10354(דיני עבודה 
  6  מ  )10901( שוויון הזדמניות ואיסור אפליה בעבודה

  6  מ  )10558( ביטחון סוציאלי
  6  ר  )10229( סוגיות במשפט העברי

  6  ר  2דיני נזיקין
  6  ר  4,3)10761( דיני קניין

  3  ר  3משפט מינהלי בישראל
  4  מ  3דיני שלטון מקומי

  4  ר3לאומי-ישראל והמשפט הבין
  

___________________________  

, נדרשים לצבורעסקי במשפטחטיבה סטודנטים הלומדים  1
נ"ז, 28נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום  22רק 
בתכנית כולה נדרש לצבור נ"ז מתקדמות. 12לפחות  מהןו

 נ"ז מתקדמות. 24לפחות 
ויסודות למשפט מבוא הקורס 2015מסמסטר א החל 2

 .זהלקורסקבלהלתנאי יהפוך  ) 10735 ( המשפט
 .הקורס עדיין אינו נלמד 3
)10354דיני עבודה (לסטודנטים שילמדו את שני הקורסים 4

לימודי החטיבה, קורס אחד ייחשבבמסגרת דיני קניין ו
 במסגרת החובה והאחר בבחירה.

  
  

  חטיבה בניהול
  .מתקדמותנ"ז  6לפחות  ובהן ,נ"ז 30
  

  מבין הקורסים: נ"ז 24 –חובה 
נ"ז  רמה  

  6  ר  )10430ארגונית ( התנהגות
  6  ר )10281ניהול השיווק (

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
)10230( 

  6  ר

  6  ר  )10280יסודות החשבונאות (
  6  ר 1)10777( וחדשנות הטכנולוגי ניהול

    
    נ"ז מתקדמות 6 –בחירה 

  6  מ 2קורס מתקדם בניהול
  

___________________________  

הוא חובה, )10777( וחדשנות טכנולוגיה ניהולהקורס  1
2015לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א

. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטרואילך
ועיצוב ניתוח, תכנון, שלמדו או ילמדו את הקורס 2015א

מסגרתלהם ב, ייחשב הקורס, )10645( מידע מערכות
ניהולבמקום הקורס  בניהול לימודי החובה בחטיבה

 .)10777טכנולוגיה וחדשנות (
חובה לבחור את ,לתואר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה 2

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודההקורס המתקדם 
 .)10558ביטחון סוציאלי (או  )10901(
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  לאומיים-חטיבה ביחסים בין
 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 30-24

  נ"ז מתקדמות. 6ובהן לפחות 
  

  נ"ז 6 –חובה 
נ"ז רמה  

  6  ר  )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין
      

 נ"ז מתקדמות6נ"ז, ובהן לפחות 24-18 –בחירה 
  6  ר )10482( 1945-1900היסטוריה דיפלומטית, 

מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה: מן העידן
  6  ר)10431הקומוניסטי לשנות האלפיים (

 1945לאומית מאז -ןהברית בזירה הבי-ארצות
  6  ר  )10717(

  6  ר)10206צמיחת המדינות החדשות באפריקה (
  6  ר )10664ג'נוסייד (רצח עם) (

  6  מ )10390מלחמה ואסטרטגיה (
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל

  6  מ )10314(
  6  מ )10535לאומיים (- זכויות האדם ביחסים הבין
עבר והווה  :לאומיים-ןאפריקה בסבך היחסים הבי

  6  מ )10330(
 1991-1917המועצות, -השאלה הלאומית בברית

  6  מ )10504(
  6  מ  )10509דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות
  6  מ )10925(

  

  
  
  

  במדיניות ציבוריתחטיבה 
  .מתקדמותנ"ז  6לפחות  ובהן ,נ"ז 30
  

   נ"ז 24 –חובה 
נ"ז  רמה  

  6  ר )10406ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (
  6  ר )10437יסודות המינהל הציבורי (

  6  ר  )10723מדיניות ציבורית (
  6  ר   1)10430התנהגות ארגונית (

 
נ"ז מתקדמות 6 –בחירה 

    

  6  מ  )10901שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (
  6  מ  )10558ביטחון סוציאלי (
  6  מ )10929עיון במקרה הישראלי ( :הכלכלה המדינית

  6  מ  )10903אוריה ופוליטיקה (אזרחות: ת
  
  

___________________________  

יש ללמוד במדיניות ציבורית ניהול עם חטיבהבתואר ב 1
סוציולוגיהאת הקורס  במקום קורס זה במסגרת החטיבה

   .)10728של ארגונים (
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  חטיבה במדע המדינה
 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 30-24

  1נ"ז מתקדמות. 6ובהן לפחות 
נ"ז  רמה  

  6  ר  )10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (
  6  ר )10611מבוא למחשבה מדינית (

ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית  דמוקרטיות
  6  ר  2)10660(

  6  ר )10406ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (
  6  ר  )10454חברתיות ומחאה פוליטית ( תנועות

  6  מ )10509דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (
  6  מ )10538אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל 
  6  מ  )10392(
  6  מ  )10342ופוליטיקה ( , מדינהדת

  6  מ  )10326סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (
  6  מ )10929עיון במקרה הישראלי ( :הכלכלה המדינית

אסכולות וגישות בחקר  :מדע המדינה לגווניו
  6  מ  )10375הפוליטיקה (

  6  מ  )10903אוריה ופוליטיקה (אזרחות: ת
 
  

___________________________  

,)10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים ביןהקורסים  1
יסודות המינהל הציבורי או( )10723ציבורית (מדיניות

למיייחשבו כקורסים בחטיבה במדע המדינה ) )10437(
תכניתב שהם כלוליםאו  2012שלמדו אותם לפני סמסטר א

  .בתוקףלימודים מאושרת 
רעיונות, הקשרים, :דמוקרטיות ודיקטטורותאו הקורס  2

  , שאינו מוצע עוד.נ"ז) 3, 10660משטרים (
  
  
  
  
  

  חטיבה בסוציולוגיה
 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 30-24

   נ"ז מתקדמות. 6ובהן לפחות 
  

  נ"ז 12 – חובה
נ"ז  רמה  

  6  פ  )10134מבוא לסוציולוגיה (
  6  פ  )10153מבוא לאנתרופולוגיה (

  
  נ"ז מתקדמות 6 נ"ז, ובהן לפחות 18-12 – בחירה
  .הקורסים בסוציולוגיההיצע מתוך חופשית בחירה 
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  חטיבה בתקשורת
 לימודי החטיבה בתואר,בהתאם לדרישות  ,נ"ז 30-24
  נ"ז מתקדמות. 6לפחות  ובהן

  
  נ"ז 6 –חובה 

נ"ז רמה  
  6  ר )10408תקשורת המונים (מבוא ל

    
 מתקדמותנ"ז6נ"ז, ובהן לפחות 24-18 – בחירה

  3  פ )10161מבוא לחשיבה חברתית (
  6  ר  )10439תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (

  3  ר  )10612תקשורת המונים בישראל (
לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם

  6  ר 1)10698נוער (של ילדים ובני 
  4  ר   2)10668תקשורת (ה שיח

  6  ר  )10716תקשורת ודעת קהל (
  4  ר )10712קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (

  6  מ  )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (
  6  מ )10532תקשורת כתרבות (

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת
  6  מ  )10921מקוונת (

 ותקשורת דמוקרטיה יחסי: שותפים או יריבים
  6  מ )10946(

  
  

___________________________  

המסך :לגדול עם הטלוויזיההקורס נקרא בגרסתו הקודמת 1
 .הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער

, שאינו מוצע עוד, או)10668( לשון ותקשורת הקורסאו  2
במתכונתו הקודמת (לפני סמסטר שיח התקשורתהקורס 

 נ"ז. 3), שהקנתה 2014ב
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  חטיבה בחינוך
בהתאם לדרישות לימודי החטיבה  בחינוך ,נ"ז 30-24

  מתקדמות. נ"ז 6לפחות  ובהן בתואר,
  

  2,1נ"ז 12לפחות  –קבוצה א 
נ"ז רמה  

  6  ר  )10106( לימודים, הוראה והערכהתכנון, 
  6  ר  )10485פרקים בסוציולוגיה של החינוך (

  6  ר  2)10125פסיכולוגיה בחינוך (
  6  ר   )10765פילוסופיה של החינוך (
 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים

)91412(3  
– – 

      
נ"ז6לפחותובהן2,1נ"ז,18-12 –קבוצה ב 
  מתקדמות

  6  ר )10256הוראה יחידנית (
  6  ר )10123אוריה ומעשה (ת :קריאה

  6  ר)10635ספר ( אתגרים בניהול בית
  6  ר )10139סוגיות בחינוך מיוחד (

  6  ר )10711מחוננות וכישורים מיוחדים (
  6  מ  )10318הכנסת שינויים למערכת החינוך (

  6  מ )10328פעילות גומלין בכיתה (
  6  מ   )10363מקצוע, אומנות, אמנות? ( :הוראה

  6  מ)10528מנהיגות ויישומיה בחינוך (
  6  מ )10527ליקויי למידה (

  6  מ )10568מטפורה בחשיבה החינוכית (
  6  מ)10563הפרעת קשב והיפראקטיביות (

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

רשאים 2012סטודנטים שהחלו לימודים לפני סמסטר א 1
נ"ז. מי שיצברו 12נ"ז או  6לצבור מקבוצה א של החטיבה

 נ"ז.24-18נ"ז נדרשים לצבור בקבוצה ב 6בקבוצה א 
ואילך אינם 2012סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א 2

פסיכולוגיה עם חטיבהרשאים ללמוד בתכנית לתואר ב
. סטודנטים)10125( בחינוך פסיכולוגיהאת הקורס בחינוך 

ואילך ובוחרים ללמוד 2012שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א
, רשאים ללמוד אותו)10125( בחינוך פסיכולוגיהאת הקורס 

כאחד משני הקורסים הנדרשים בקבוצה א, או ללמוד רק
נ"ז 6יידרשו לצבור  קורס זה כקורס יחיד בקבוצה א ואז

 לעיל).1נוספות בקבוצה ב (כמפורט בהערה
סטודנטים ותיקים שיסיימו את לימודיהם לתואר לפני 3

וכן סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת 2012סמסטר ב
פטורים ,בתוקף שהקורס אינו נכלל בתכנית הלימודים שלהם

  קורס זה. מ

  חטיבה בפסיכולוגיה
 בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ,נ"ז 36-26
   נ"ז מתקדמות. 6לפחות  ובהן

חטיבה זו כוללת קורסי תשתית הדרושים ללימודי 
החטיבה בפסיכולוגיה, אותם יש להשלים אם לא נלמדו 

חוגי שבו משלבים את החטיבה. -החד התוארבמסגרת 
לפיכך, הנדרשים להשלמות קורסי התשתית יצטרכו 

יבה נ"ז בהיקף גדול יותר מהדרישה לצבור בלימודי החט
  .של לימודי החטיבה בתואר

  
נ"ז  רמה  1נ"ז 10 – קורסי תשתית

  3  פ 2)30111מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (
  3  ר 2)30112מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר 
  4  ר 2)10285( וסגנונותיו

    
     נ"ז26לפחות  –קורסי החטיבה 
  6  פ  )10136מבוא לפסיכולוגיה (

 בפסיכולוגיה ובחינוך במחקריםהשתתפות
)91412(3  –  –       

      4:מבין קורסים3לפחות
  6  ר)10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (

  6  ר )10104פסיכולוגיה חברתית (
פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות 

  4  ר  )10493(
  4  ר  )10269אוריה ומחקר (אישיות: ת

       6  ר  )10615פסיכולוגיה פיסיולוגית (
      5מבין:מתקדמות נ"ז 6לפחות

  6  מ )10525קשב חזותי (
  6  מ 6)10352הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (

  6  מ  )10557תרבותית (- פסיכולוגיה בין
  6  מ  )10575הזדהות עם קבוצות (

  6  מ  )10524היסטוריה של הפסיכולוגיה (
  6  מ  )10593ליקויי קריאה (

  6  מ  )10905ליקויי למידה בחשבון (
  6  מ  )10904שינה והפרעות שינה בילדות (
  6  מ   )10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (

  6  מ )10941מוח וקוגניציה (
___________________________  

סוציולוגיה עם חטיבהסטודנטים בתכנית לתואר ב 1
, פטורים מלימוד קורסי התשתית הנדרשיםבפסיכולוגיה

  להלן. 5לחטיבה בפסיכולוגיה. ראו גם הערה 
שבו קורס זה הינו חובה, עם לימודי חטיבהחוגי -בתואר חד 2

חוגי ולא במניין נ"ז- הקורס ייחשב במניין נ"ז לתואר החד
  .בחטיבה בפסיכולוגיה

  ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 3
ברשימה זו נכללים הקורסים שהם תנאי הקבלה לקורסים 4

  המתקדמים שבהמשך.
למרבית הקורסים הללו אחד מתנאי הקבלה הוא הקורס 5

.)10686תנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (ה
סטודנטים שלומדים את החטיבה יהיו פטורים מתנאי קבלה
זה באישור מיוחד של מרכז ההוראה. כמו כן, סטודנטים

,סוציולוגיה עם חטיבה בפסיכולוגיהבתכנית לתואר ב
)10769יסודות המחקר הכמותי א (שלמדו את הקורסים 

במסגרת לימודי )10775ב (יסודות המחקר הכמותי ו
יפנו ,סוציולוגיה עם לימודי חטיבההתשתית של התואר ב

למרכז ההוראה של הקורס המתקדם שאותו הם מעוניינים
ללמוד מבין הקורסים שברשימה להלן, כדי שיפטור אותם
מתנאי הקבלה של קורסי התשתית של החטיבה, על סמך

עבר את. סטודנטים שלמדו ב10775-ו 10769הקורסים 
עמדות ושכנוע, )10920( פסיכולוגיה של השואההקורסים

, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם קורסי)10361(
  החטיבה.

שיפוט והערכהלמד את הקורס  לארק למי שקורס בחירה  6
במסגרת לימודי הבחירה )10522לתלמידי ניהול וכלכלה (

    .חטיבהבתארים בניהול או בכלכלה עם לימודי 
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  במתמטיקהחטיבה 
  

  2, 1בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, נ"ז 30-24
  

נ"ז רמה  4,3נ"ז 18 –חובה 
  6  ר)20109( 1 לינאריתאלגברה 

  6  ר  + 4,3)20474( 1 חשבון אינפיניטסימלי
  6  ר  4,3 )20475( 2 חשבון אינפיניטסימלי

      או
  6  ר  + )20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (

  6  ר  )20423ואינטגרלי ב (חשבון דיפרנציאלי 
 

  5,4,3נ"ז 12-6 –בחירה 
קורסים בבחירה חופשית מתוך כלל קורסי 

  7להשלמת מכסת הנקודות בחטיבה. 6,5המתמטיקה,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
___________________________  

, כדאי לתכנןהמתמטיקהבשל האופי ההיררכי של לימודי 1
שמתחילים ללמודאת מסכת לימודי החטיבה במלואה, לפני

.קורסים מתוכה. אפשר ומומלץ להיעזר ביועצים במתמטיקה
בכלכלה עם חטיבה במתמטיקהבוגר לתואר  יםמי שלומד 2

חשבון דיפרנציאלי לתלמידימלימוד הקורסים  יםפטור
נושאים במתמטיקהו, נ"ז) 3, 10142כלכלה וניהול (

תית, שבלימודי התשנ"ז) 4, 10444לתלמידי מדעי החברה (
חטיבה במתמטיקההתכנית בכלכלה. לכן יש לצבור בשל 

  נ"ז).  28(במקום  נ"ז 35לפחות 
עם חטיבה במתמטיקה בניהולבוגר לתואר  יםמי שלומד

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלההקורס  מלימוד יםפטור
. לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות)10142וניהול (

 נ"ז). 24נ"ז (במקום  27
אפשר )20474( 1 חשבון אינפיניטסימליבמקום הקורס  3

,)20106( 1 חשבון אינפיניטסימלילכלול בתכנית את הקורס
. מי שלמדו את2014שמוצע בפעם האחרונה בסמסטר ג

חייבים )20106( 1 ליחשבון אינפיניטסימהקורס הישן 
או )20212( 2 חשבון אינפיניטסימליללמוד את הקורס הישן 

.)20423( ב ואינטגרלי דיפרנציאלי חשבוןאת הקורס 
יוצע )20212( 2 חשבון אינפיניטסימליהקורס הישן 
. לאחר מכן הוא לא יילמד2016, ב2015, ב2015בסמסטרים א

יותר. מי שלמדו במסגרת לימודי החובה את שני הקורסים
חשבון+  )20106( 1 חשבון אינפיניטסימליהישנים 

נ"ז 2יצברו בלימודי החובה  )נ"ז 4, 20212( 2 אינפיניטסימלי
 נ"ז נוספות.2פחות, ובלימודי הבחירה

1 חשבון אינפיניטסימלימי שילמדו את הקורס החדש 4
חשבוןיכולים ללמוד במקום הקורס  )20474(

השלמותאת צמד הקורסים  )20475( 2 אינפיניטסימלי
דיפרנציאליחשבון נ"ז) +  2, 20492( בחשבון אינטגרלי

2 החובה בלימודי יצברו ,זה במקרה .)20423( ב ואינטגרלי
 .פחות"זנ2הבחירה ובלימודי נוספות"ז נ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

___________________________  

,בכלכלה עם חטיבה במתמטיקה בוגרלתואר  יםמי שלומד 5
1 חשבון אינפיניטסימלי ולמדו את הקורסים הישנים

ללמוד יםחייב )20212( 2 אינפיניטסימליחשבון ו )20106(
נ"ז) 6, 20224( 3 חשבון אינפיניטסימליגם את הקורס 

לעיל. 3, וראו גם הערה במסגרת קורסי הבחירה של החטיבה
1 חשבון אינפיניטסימלימי שילמדו את הקורסים החדשים 

בתכנית זו אינם )20475( 2 חשבון אינפיניטסימליו )20474(
.)20224( 3 חשבון אינפיניטסימלי ת הקורסחייבים ללמוד א

,מותר לבחור כל קורס המקנה נקודות זכות במתמטיקה 6
נושאים במתמטיקה. יוצא מכלל זה הקורס למעט סמינרים

, שאין ללמוד אותו במסגרת)10444לתלמידי מדעי החברה (
חשבוןזו. כמו כן לא ניתן לכלול במסגרת זו את הקורס 

, שלמרות תכניו)10142לתלמידי כלכלה וניהול (דיפרנציאלי 
זכרוולא במתמטיקה. או בניהול הוא מקנה נקודות בכלכלה 

שחפיפות תוכן בין קורסים עלולות לצמצם את סך הנקודות
שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים

  אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים. 
ה שבהן סך נקודות הזכות שיש לצבורבחטיבות במתמטיק 7

אחד, מותר לכלול במסגרת קורסי הבחירה את 24עולה על
Java )20441 ,6 מבוא למדעי המחשב ושפת יםהקורס

ובלבד, נ"ז) 20478 ,4( Javaהתכנות בשפת  יסודות, נ"ז)
שסך הנקודות שייצברו עבור קורסים במתמטיקה בחטיבה

ל הוועדה לאישור תכניותלפחות. בכפוף להיתר ש 24יהיה
קורס אחר ים האלהקורסהמותר לבחור במקום , לימודים

  . במדעי המחשב
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  מערכות ויישומים –במדעי המחשב חטיבה 
  עם לימודי חטיבהניהול  :בתואר רקלשילוב  ■
  

   נ"ז מתקדמות. 4נ"ז,  מתוכן לפחות   24
  
  

  נ"ז 4 – 1קורסי תשתית
נ"ז רמה  

במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה:  נושאים
פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה 

  4  ר  )10444לינארית (
 

  נ"ז 20לפחות  –קורסים במדעי המחשב 
  

  נ"ז 12 – 2חובה
נ"ז רמה  

  6  ר Java (20441) למדעי המחשב ושפת מבוא
  6  ר  או 3)20433נתונים ( מבני

  6  ר  3)20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (
  
  

  נ"ז מתקדמות 4נ"ז, ובהן לפחות  8לפחות  –בחירה 
נ"ז רמה  

  4  ר  )20290: יסודות מדעי המחשב (אלגוריתמיקה
  3  ר  )20465בתכנות מערכות ( מעבדה

  3  ר  )20272מערכות ספרתיות (
  3  ר  )20471ארגון המחשב (
  4  ר  4 )20277נתונים (-מערכות בסיסי

  4  מ  )20595כריית מידע (
  4  מ  Java (20554) תכנות מתקדם בשפת
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי

  4  מ  )20594מערכות הפעלה (
  4  מ )20551מבוא לבינה מלאכותית (

  4  מ  )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (
  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (

  4  מ)20906תכנות מונחה עצמים (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

קורסי תשתית נוספים הדרושים לחטיבה נלמדים במסגרת 1
חשבון דיפרנציאלילימודי התשתית בתכנית בניהול:

מבוא לסטטיסטיקה, )10142כלכלה וניהול (לתלמידי 
מבוא לסטטיטיקה, )30111לתלמידי מדעי החברה א  (

 .)30112לתלמידי מדעי החברה ב (
שהוא )10645תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (הקורס  2

חובה בתכנית בניהול, יעבור ללימודי הבחירה בתכנית בניהול
זה הינו חובה. בכל מקרה, קורס 2015החל מסמסטר א

מערכות –ניהול עם חטיבה במדעי המחשב לתואר ב
  .ויישומים

מומלץ רק לאלה מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמיםהקורס  3
נושאיםהתשתית  שסיימו בציונים גבוהים את קורס
ואת הקורס )10444במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (

. לאחרים מומלץ)Java )20441מבוא למדעי המחשב ושפת
 .)20433מבני נתונים (הקורס 

 .2014נ"ז לפני א3או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 4
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  במדעי הרוח או בוגר 
  במדעי הרוח והחברה 

  עם התמקדות במדעי היהדות

  ובהן:נ"ז  108 לפחות  א.
  

 לתואר במדעי הרוח עם התמקדות במדעי היהדות:
)i(  מדעי הרוחנ"ז ב 84לפחות 
)ii(  נ"ז 12לפחות  –ובכללן , נ"ז מתקדמות 24לפחות

 1מדעי הרוחבנ"ז נוספות 6מסעיף ב, ולפחות 
  

לתואר במדעי הרוח והחברה עם התמקדות במדעי
  היהדות:

)i(  לפחות –, ובכללן מדעי הרוח והחברהנ"ז ב 84לפחות
 2מדעי החברהבנ"ז  18

)ii(  נ"ז 12לפחות  –נ"ז מתקדמות, ובכללן  24לפחות
אומדעי הרוח נ"ז נוספות ב 6מסעיף ב, ולפחות 

  מדעי החברהב
 

      נ"ז 72: מדעי היהדותלימודי   ב.
  

  נ"ז 30 קבוצה א:
 "זנ רמה 
)i( נ"ז6לפחות –מקרא ופרשנות:    

  6  ר  )10278למקרא ( מבוא
  6  ר  )10231עיונים בשיטתו ( :רש"י לתורה פירוש
  6  ר  )10667בראשית ( ספר

    6  מ  )10902הנבואית במקרא ( היצירה
)ii(3:נ"ז18לפחות – פה-תורה שבעל    

  6  ר)10133פה (-לתורה שבעל מבוא
  6  ר  )10446ואגדה ( מדרש

  6  ר  )10105( זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד
  6  ר)10229במשפט העברי ( סוגיות
  6  מ )10572היסטוריות בעולמם של חכמים ( סוגיות

    6  מ)10947מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (
)iii(נ"ז6לפחות – מחשבת ישראל:    

קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם  :והגות הלכה
)10202(  

  6  ר

אשכנז בתולדות המחשבה היהודית  חסידות
)10297(  

  6  ר

יהודית בימי הביניים מרב סעדיה  פילוסופיה
  )10412גאון עד הרמב"ם (

  6  ר

  
    4נ"ז 30 קבוצה ב:

  
)i(נ"ז12לפחות – העת העתיקה: 

    

  6  ר  )10700עם ישראל בימי בית ראשון ( תולדות
מגלות בבל עד ירידת בית  :לקוממיות מגלות

  )10419חשמונאי (
  6  ר

  6  ר  )10212ורומא ( יהודה
רומית - ישראל בתקופה ההלניסטית תפוצות

)10303(  
  6  מ

  6  מ  )10351כוכבא (-בר מרד
, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה מלך

מלכות ישראל מובהיסטוריוגרפיה של 
  )10937ויהודה (

  6  מ

ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון  שמכור
 )10550פרס (

  6  מ

  
  
  

)ii(נ"ז 6 – ימי הביניים:     
 "זנ רמה

-ם לנוצרים: יהודים ונוצרים במערביהודי בין
  )10275אירופה עד ראשית העת החדשה (

  6  ר

  
)iii(4:נ"ז12 לפחות –העת החדשה     

  6  ר  )10204בעידן של תמורות ( יהודים
שנות  600יהודי פולין : תרבות, חברה ודת

  )10265( היסטוריה
  6  ר

תולדות התנועה הציונית  :ציון לציונות בין
1914-1881 )10121(  

  6  ר

לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי  מבית
  )10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ

  6  ר

דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת על פרשת 
  6  מ 5)10938החדשה (
  6  מס  )10305( 19- במאה ה האנטישמיות

  6  מ  )10311( 20-19-אפריקה במאות ה-צפון יהודי
  6  מ  )10333נצרות, אסלאם, יהדות ( :אתיופיה

: מאומת תרבות לתרבות 1830-1770 ניהגרמ
  )10513לאומית (

  6  מ

  
  נ"ז 12: לפחות במדעי הרוחבחירה לימודי 

בלימודי הבחירה יש לכלול קורסים מהיצע הקורסים 
בנושאים הבאים: מדעי היהדות, ספרות עברית, לשון 

  ישראל, היסטוריה של עם ישראל. - עברית, לימודי ארץ
  

  דרישות סמינריוניות. ג
ואחת מדעי היהדות באחת שתי עבודות סמינריוניות. 

  .מדעי החברהב אומדעי הרוח ב
  
  . לימודי בחירה חופשיתד

יש להשלים את מכסת נקודות הזכות לפי הכללים 
  המפורטים בסעיף א. 

עם התמקדות במדעי מדעי הרוח לתואר בסטודנטים 
 אחד דעת-מרחיבלכלול במסגרת זו קורס  חייבים היהדות

או מדעי החברה ב דעת- מתוך רשימת קורסים מרחיבי
  .מדעיםב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

שיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעיבקורסים שה  1
 .הרוח

שיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעיבקורסים שה  2
 .החברה

,)10201עולמם של חכמים (סטודנטים שלמדו את הקורס  3
נקודות הזכותן ישאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במני

  פה.-בקורסים בתורה שבעל
ותיואנטישמ ישראל שנאתסטודנטים שלמדו את הקורס  4

הקורס ייחשב להם במניין נקודות, שאינו מוצע עוד, )10249(
  הזכות בקורסי הבחירה בקבוצה ב בתקופת העת החדשה.

-במזרח היהודית בחברה מודרניזציה תהליכיאו הקורס   5
  , שאינו מוצע עוד.)10310אירופה (

 משךה
 



  תחומיים עם התמקדות דיסציפלינריתתארים . 4
  

 

 140

  דרישות כלליות לתוארה. 
דרישות כמפורט בסעיף דרישות כמפורט העמידה בכל 

 :לימודים כלליות לתואר ראשון
 צבירת נקודות זכות לתואר  
 הוכחת ידע באנגלית 
 הדרכה ביבליוגרפית בספרייה 
  דעת-מרחיבקורס  
  

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי 
ם כאשר הם הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה ג

כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה 
 שבתכנית.

 
ההתמקדות הדיסציפלינרית אינה  שימו לב!

רשומה בתעודת הבוגר. אישור על ההתמקדות ניתן 
  אך ורק במכתב נלווה לאישור הזכאות לתואר.
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  ) במינהל עסקיםMBAמוסמך (
אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית של התואר 
השני במינהל עסקים. באתר תמצאו, בנוסף לחומר 
שבידיעון, גם הודעות שוטפות ועדכונים. כתובת 

 ./http://telem.openu.ac.il/mbaהאתר 
  

  1מבוא

  MBA )Master of Businessכנית הלימודים לתואר ת

Administration(  מיועדת להכשיר את הלומדים בה
לתפקידי ניהול בדרגים שונים בארגונים עסקיים 

  וציבוריים.
  
תכנית מקנה ידע, מיומנות וכישורים מקצועיים בתחומים ה

ומינהל עסקים, ומאפשרת התמחות המרכזיים של ניהול 
בתחומים פונקציונליים, ובכללם: מדיניות עסקית וניהול 
אסטרטגי, שיווק, חשבונאות, מימון, ניהול התפעול, ניהול 

קית, סלאומי, כלכלה תעשייתית וע- משאבי אנוש, ניהול בין
אתיקה ומשפט, מדעי ההתנהגות מינהל ומדיניות ציבורית, 

שיטות כמותיות לניהול ומערכות  בניהול, קבלת החלטות,
מידע. הסטודנטים ילמדו ויתנסו בשיטות לאבחון תופעות 
ניהוליות, וירכשו כלים לקבלת החלטות ולפתרון בעיות. 
הכלים הנרכשים בתחומים השונים ייושמו בניתוח ובתכנון 

  סה ניהולית אינטגרטיבית.ימערכות ופרויקטים מתוך תפ
 

  .ללא תזהאר מוסמך התכנית מוצעת במסלול של תו
  

  תנאי קבלה

יתקבלו מועמדים הממלאים את התנאים  MBA לימודיל
  האלה: 

 ידי -ממוסד המוכר על בניהולעלי תואר ראשון ב
 80המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 

  .לפחות ולאחר השלמות מתאימות
  ידי -ממוסד המוכר על בתחום אחרבעלי תואר ראשון

 80המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 
 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.

 עלי תואר ראשון כנ"ל בציון נמוך יותר יוכלו להגיש ב
ידי -את מועמדותם ללימודים בתכנית, וזו תישקל על

ועדת הקבלה של התכנית. במקרים מיוחדים, תחליט 
את המועמדים לריאיון ועדת הקבלה של התכנית לזמן 

פי שיקול דעתה. ניסיון ניהולי מוכח של -אישי, וזאת על
  שנים לפחות ייחשב כיתרון. 3

  
  הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

נקודות זכות על  18אפשר יהיה לקבל פטור של עד 
לפרטים נוספים במוסד אקדמי אחר.  לתואר שנילימודים 

בתקנון  אחר הכרה בלימודים במוסד אקדמיראו סעיף 
 לימודים והרשמה לתואר שני.

  

  תכנית הלימודים

חייבים הסטודנטים  MBAהשלמת הדרישות לתואר ל
נקודות זכות בלימודי חובה, לימודי בחירה  45לצבור 

ם. סטודנטים ללא רקע מתאים יוקורסים סמינריוני
יחויבו בלימודי השלמה של קורסי תשתית שאינם מקנים 

השני. לימודי החובה יכללו קורסי נקודות זכות לתואר 
ליבה במקצועות הניהול וכן קורס אינטגרטיבי מתקדם 

תחומי -פי הרבושיילמד לאחר השלמת קורסי הליבה. הא
של לימודי התואר השני במינהל עסקים והדרישה לקורסי 
השלמה, קורסי חובה, קורסי חובה מתקדמים וקורסי 

בנות תכנית ם, מאפשרים ליבחירה מתקדמים וסמינריוני
המתבססת על פריסה ומגוון במסגרת הקורסים שמציעה 
האוניברסיטה הפתוחה. סטודנטים בתכנית יידרשו 
להוכיח יכולת יישום של החומר הנלמד בבעיות ניהול 
מעשיות, באירועי ניהול בתחומי עבודתם ובארגוניהם 

  ובאירועי ניהול במשק הישראלי ובעולם.
  

פטורים ת הקבלה יהיו פי החלטת ועד-סטודנטים שעל
קורס  –בתכנית בגין לימודים קודמים  מללמוד קורס

שזיכה אותם בנקודות זכות לתואר ראשון, יידרשו 
נקודות הזכות מתוך קורסי  45להשלים את מכסת 

  ם המוצעים בתכנית.יהבחירה והקורסים הסמינריוני
  
קבוצות של  5-מורכבים מ MBA-ימודי הל

  2קורסים

  3שלמההקורסי 
 נ"ז  רמה 

  3  פ  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
  4  פ  )10126מבוא למקרוכלכלה (

  –  –  )91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (
אלגברה  :מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים

  )91416לינארית (
  
–  

  
–  

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 
)30111(  

  3  פ

החברה ב מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי 
)30112(  

  3  ר

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר 
  )10285וסגנונותיו (

  
  ר

  
4  

  נ"ז 18 4:לימודי חובה
    

  3    )13001ביצועים ( חקר
  3    )13002חשבונאות למנהלים (

  3    )13003שיווק (
  3    )13004ניהול והתנהגות ארגונית (

  3    )13005ניהול פיננסי (
  3    )13018דיני תאגידים למנהלים (

  נ"ז 3 :לימודי חובה מתקדמים
    

  3    )13015אסטרטגיה עסקית תחרותית (

  נ"ז 18לפחות  5:לימודי בחירה
    

      אשכול חשבונאות■
  3    )13009חשבונאות ניהולית (

  3    )13041השבחת ערך חברות (
      דיווח כספי א
      דיווח כספי ב

      
      אשכול מימון■

  3    )13022פיננסי מתקדם בעזרת אקסל ( ניהול
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

)13008(  
  3  

שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית 
  )13033בישראל (

  3  

      תורת ההשקעות
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 נ"ז   אשכול ניהול, שיווק ופרסום■
  3    )13013נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים (

  3    )13014אוריה ויישום (פרסום: ת
  3    )13010תכנון וביצוע סקרים (

     שינוי עמדות ותהליכי שכנוע בשיווק ובפרסום
     עסקית-אסטרטגיה לחברה רב

      
      לאומי-אשכול ניהול בין■

  3    )13035לאומי (-עסקי רב מימון
  3   )13020היבטים מוניטריים ( :לאומית-ןכלכלה בי

  3    )13019תרבות וניהול (
  3   )13038ליות (עסקיות גלוב-בריתות אסטרטגיות

אורטיים וניהוליים היבטים ת :יזמות עסקית
)13043(  

  3  

      
      אשכול כלכלת עסקים ותעשייה■

  3    )13026תורת המיקום (
  3    )13029יישומי אקונומטריקה בניהול (

  3   )13044( תורת המשחקים: יישומים לניהול
      כלכלה ניהולית

      ארגון ענפי
      
      אשכול מינהל ומדיניות ציבורית■

  3    )13037אוריה למעשה (מת :ציבורית מדיניות
  3    )12018שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה (

  3    )12003דמוקרטיה ודמוקרטיזציה (
     ון מקומימדיניות וכלכלת שלט

     גישות ותפקידי הממשלה
      
      אשכול משפט, אתיקה ומסים■

  3    )13011העבודה ( משפט
  3    )13012אתיקה בעסקים (
  3    )13042לאומי (- ןדיני הסחר הבי

  3    )13036עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה (
      
      אשכול ניהול התפעול■

  3    )13027אסטרטגיה של התפעול (
  3    )13034ניהול התפעול בארגון (

  3    )13032ניהול פרויקטים למינהל עסקים (
      ובקרת איכותניהול 

      
      אשכול שיטות כמותיות ומערכות מידע■

שילוב תהליכים  :ועיצוב מערכות מידע ניתוח
  )13021ועצמים (

  
  

  
3  

  3    )13006מערכות מידע ( ניהול אסטרטגי של
  3    )13030כלכלת מוצרי מידע (

     מולציהניתוח אירועים בעזרת סי
      קבלת החלטות בניהול

      
      אשכול מדעי ההתנהגות בניהול■

אוריה ליישום מת :של משא ומתן דינמיקה
)13017(  

  3  

  3    )13016תכנון כוח אדם בכלים סטטיסטיים (
  3    )13023מנהיגות בארגונים (

תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה במקום
  )13031העבודה (

  3  

  3    )13040יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה (
הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי

)13039(  
  3  

 
 
  
 
 

     

 נ"ז    נ"ז 6 6:קורסים סמינריוניים
  3    )13801סמינר: שווקים אלקטרוניים (

  3    )13802סמינר: ניהול ידע (
סמינר: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי,

המגזר היצרני ועל המערכת הפיננסית 
)13401(  

  
  

  
3  

סמינר: הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי 
)13101(  

  3  

  3    )13501סמינר: כלכלת כוח אדם (
  3   סמינר: סוגיות ויישומים במימון במשק הישראלי

  3    )13201סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים (
סמינר: מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע 

)13803(  
  3  

סמינר: התנהגויות ארגוניות קריטיות וביצועי 
 )13901(ארגון 

  3  

  
 תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים בקטלוג הקורסים,
באתר הבית של התואר השני במינהל עסקים ובאתר 

  האוניברסיטה הפתוחה.האינטרנט של 
  

  אישור ושינויים בתכנית הלימודים

תכנית הלימודים האישית של כל סטודנט חייבת אישור 
של הוועדה לתואר שני במינהל עסקים. הוועדה תחליט על 
המועד שבו חייב הסטודנט להגיש את התכנית לאישור. 
סטודנט שירצה לשנות את תכנית לימודיו, יוכל להגיש 

לשינוי תכנית הלימודים שאושרה לו. לוועדה בקשה 
  הוועדה תשקול את בקשת הסטודנט ותחליט אם לאשרה.

  
תוקף אישור תכנית הלימודים הוא לשלוש שנים. אם 
במהלך לימודיו של הסטודנט יחולו שינויים בתנאי 
הקבלה של קורס כלשהו הכלול בתכנית הלימודים 

התאם שאושרה לו, יהיה עליו לערוך שינויים בתכנית, ב
לתנאים התקפים בזמן הרשמתו לקורס. כמו כן, אם 
תפסיק האוניברסיטה ללמד קורס/ים הכלול/ים בתכנית, 

   יהיה על הסטודנט לבחור בקורס/ים חלופי/ים.
  

  משך זמן לימודים

 5יש לסיים את לימודי התואר השני במינהל עסקים תוך 
שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון 

  7 כולל קורסי השלמה). בתכנית (לא
  

  זכאות לתואר

יהיה זכאי מי שסיים בהצלחה את כל  MBAלתואר 
הקורסים שנקבעו בתכנית הלימודים האישית שאושרה 

  לו.
  

  ציון התואר

יון הגמר לתואר הוא ממוצע משוקלל של ציוני צ
  הקורסים.
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 תואר בהצטיינות 

 תואר בהצטיינות מוענק למי שסיים את לימודי התואר
  .94-ל 90השני במינהל עסקים בממוצע ציונים שבין 

  
תואר בהצטיינות יתרה מוענק למי שסיים את לימודי 

 95התואר השני במינהל עסקים בממוצע ציונים של 
  ומעלה. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

תקנון לימודים והרשמה לתוארכפוף ל בתכניתכל האמור  1
  שני.

בפיתוח, קורסים קיימיםקורסים מופיעים ברשימה 2
מופיעים בקטלוג הקורסים תיאורי. בתכנוןקורסים ו

 מועדיהקורסים ובאתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה.
ידיעון האקדמי שלב עיםמופי םהקורסי הפעלת

 .התכניתשלהביתובאתר הפתוחה האוניברסיטה
קורסים בכלכלה, במתמטיקה ובסטטיסטיקה בציון ממוצע 3

ומעלה. יידרשו מסטודנטים שלא למדו במסגרת אקדמית 75
את הקורסים האלה או קורסים המקבילים להם בתוכנם

קורסי ההשלמה  הינם קורסי תואר ראשון ונ"ז ובהיקפם.
 נכללות במכסת נ"ז ללימודי התואר השני. אינןהזכות בגינן 

קורסי ליבה בנושאים תחומיים בניהול ובמינהל עסקים. 4
ה של הוועדה לתוארעתפי שיקול ד-במקרים מסוימים ועל

מללמוד פטוריםיהיו ש, סטודנטים במינהל עסקים שני
להשלים את , יידרשוגין לימודים קודמיםב קורסי חובה

 נקודות הזכות לתואר מלימודי הבחירה. 45מכסת 
לימודי הבחירה נועדו לאפשר לסטודנטים העמקה והתמחות, 5

אשכולות. בשל האופי האינטגרטיבי של 10-והם מוצעים ב
קורסים מתוך 6הסטודנטים לבחור לפחות  נדרשיםהתכנית 

סטודנטים לא יוכלו ללמוד קורס בחירהאשכולות.  3לפחות 
מסוים אם למדו קורס זהה במסגרת לימודיהם לתואר

  הראשון.
סמינריונים לפי 2-הסטודנטים ישתתפו באופן פעיל ב 6

בחירתם, בכפוף לאישור ראש התכנית. תנאי קבלה לקורס
סמינריוני הוא עמידה בדרישות הקדם לאותו קורס.

דו במפגשי פנים מול פנים שלהקורסים הסמינריונים יילמ
חוק (תקשוב,קבוצות קטנות ובשילוב טכנולוגיות למידה מר

 , וכיוצא באלה).ועידת חוזי
סטודנט שלא סיים את לימודיו במסגרת הזמן, יוכל במקרים 7

חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן
ורסיםהלימודים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנט ללמוד ק

נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום
 קורסים שנלמדו על ידו, או בנוסף להם.
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  ) במדעי המחשב.M.Scמוסמך (
  

מדעי בר השני אנו מזמינים אתכם לבקר באתר התוא
. באתר תמצאו, בנוסף לחומר שבידיעון, גם המחשב

פרטים ודוגמאות של עבודות מסכמות ותזות והודעות 
   שוטפות ועדכונים.

  http://telem.openu.ac.il/cs/msc  : כתובת האתר

  
  1מבוא

התכנית לתואר שני במדעי המחשב נועדה להקנות ידע 
אקדמי מתקדם וכלים להתמודדות עם נושאים 
תאורטיים ויישומיים מחזית המחקר במדעי המחשב, וכן 
להכשיר סטודנטים מצטיינים לעבודה מחקרית. התכנית 
מורכבת מלימוד קורסים במגוון של נושאים מתקדמים 

  בתחום, ומכתיבת חיבור מדעי (עבודה מסכמת או תזה).
  

  מסלולי לימודים

האוניברסיטה הפתוחה מציעה תכניות לימודים לתואר 
  שני במדעי המחשב בשני מסלולים:

 ב (המחש מדעיבתואר מוסמך ל מסלולM.Sc. ( ללא
  .תזה

 מדעי המחשב במוסמך  תוארמסלול ל)M.Sc.( עם תזה. 
  

המסלול לתואר שני עם תזה מיועד לסטודנטים 
מצטיינים. סטודנטים המתקבלים ללימודים לתואר שני 

ללא  למסלול לתואר שניתחילה במדעי המחשב משובצים 
תזה. סטודנטים מצטיינים יכולים לבקש לעבור למסלול 

  , כמפורט בהמשך.במהלך הלימודים תזהעם 
  

  תנאי קבלה

מועמדות לתואר שני במדעי המחשב יכולים להגיש בעלי 
תואר ראשון במדעי המחשב (או אלה שבסמסטר האחרון 

ומעלה. כמו כן, יכולים  80ללימודיהם) עם ציון ממוצע של 
להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בתחום אחר שסיימו 

ומעלה.  80י המחשב בציון ממוצע של לימודי תעודה במדע
מועמדותם תישקל בהתאם לציוניהם בתואר הראשון 

  ובלימודי התעודה.
  

חוגי בשילוב עם מדעי המחשב שסיימו -גם בעלי תואר דו
ומעלה, יכולים להגיש מועמדות.  80בציון ממוצע של 

הוועדה המחלקתית לתואר שני תשקול את בקשתם 
  השלמה מתאימים. ותקבע, במידת הצורך, קורסי

  
גם בעלי תואר ראשון במדעי המחשב שאינם עומדים 
בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, יכולים להגיש מועמדות 
לוועדה לתואר שני. הוועדה תשקול את מועמדותם 

תנאי", לקבלם עם השלמות או - ותחליט אם לקבלם "על
להפנותם לשיפור הישגים. במסגרת שיפור ההישגים יהיה 

נושאים נבחרים טים ללמוד את הקורס על הסטודנ
וקורס נוסף מהיצע הקורסים  )22910באלגוריתמים (

לאחר שיעברו קורסים אלה בהצלחה בציון  2לתואר שני.
 3לפחות, יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני. 80ממוצע של 

הוועדה המחלקתית לתואר שני תחליט על סמך הנתונים 

שיעמדו לרשותה אם לקבלם עם, או ללא, תנאי נוסף. 
והקורס הנוסף  נושאים נבחרים באלגוריתמיםהקורס 

מהיצע הקורסים לתואר שני ייחשבו במניין נקודות הזכות 
  לתואר.

  
טופס הגשת המועמדות והמסמכים הנלווים שהגיש 
המועמד יועברו לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה 

אם תמצא לנכון, תבקש להגיש לה תדון בכל בקשה, ו
ההחלטות מאחת ל להגיעחומר משלים. הוועדה תוכל 

  הבאות:
  

במדעי סטודנט לתואר שנילקבל את המועמד כ א.
  המחשב.

במדעי סטודנט לתואר שנילקבל את המועמד כ  ב.
 .ללימודי השלמההמחשב עם דרישה 

, עם פירוטתנאי-על סטודנטכלקבל את המועמד  ג.
 לתואר שני.התנאים הנדרשים כדי שיתקבל כסטודנט 

לדחות את המועמד ולהפנותו ללימודי תעודה במדעי ד.
  .המחשב

  להפנות את המועמד לשיפור הישגים. ה.
  לדחות את המועמד. ו.
  

בדרך כלל,  ,תתקבל") סטודנט לתואר שני("החלטה א 
כאשר המועמד הוא בעל תואר ראשון במדעי המחשב 

בארץ או ממוסד להשכלה  מוכר ממוסד להשכלה גבוהה
 85גבוהה בעל מוניטין בחוץ לארץ, עם ציון ממוצע של 

, 85- ל 80אם ממוצע ציוניו של המועמד הוא בין ומעלה. 
ההחלטה שתתקבל היא החלטה (א) או החלטה (ג) לעיל, 

הקורסים שלמד לתואר ראשון, תוכנם  בהתאם להרכב
  וציוניו בהם.

  
 ,תתקבל") סטודנט לתואר שני עם השלמות("החלטה ב 
כאשר המועמד הוא בעל תואר ראשון ממוסד  ,בדרך כלל

וחסרים לו בתכנית הלימודים להשכלה גבוהה כנ"ל, 
. זאת בתנאי לתואר ראשון קורסים במדעי המחשב

עלה, ובתנאי שבמסגרת ומ 80 הוא שממוצע ציוניו לתואר
משמעותי מדרישות החובה  לימודיו השלים חלק

המקובלות לתואר ראשון במדעי המחשב, ובכללם 
מקצועות החובה במתמטיקה הדרושים לתואר הראשון 
 במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. לימודי ההשלמה

מדעי מתמטיקה וביכללו קורסים מתואר ראשון ב
קורסים אלה לא תיכללנה  המחשב. נקודות הזכות בגין

סטטוס  במסגרת נקודות הזכות שיש לצבור לתואר השני.
הקבלה של סטודנט לתואר שני עם השלמות ישתנה 
לסטטוס של סטודנט לתואר שני לאחר סיום קורסי 

  ומעלה בכל אחד מקורסי ההשלמה. 70ההשלמה בציון 
  

תתקבל בשני מקרים: ") תנאי-על סטודנט("החלטה ג 
 כלומר, – "סטודנט לקראת סיום"מד הוא כאשר המוע

בסמסטר האחרון ללימודיו לתואר ראשון במדעי המחשב 
 80 הוא במוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, וממוצע ציוניו

או כאשר המועמד סיים תואר ראשון במדעי  ומעלה
כ"סטודנט לתואר המחשב, אך לא עמד בתנאים לקבלתו 

הוא סיום לקראת סיום" סטודנט "". התנאי לשני
ועמידה בתנאי הקבלה כמפורט לימודים לתואר הראשון 

תואר ראשון ולא . התנאים למועמדים שסיימו בהחלטה א
- וסיומם בציון יכללו לימוד קורסיםעמדו בתנאי הקבלה 
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ייקבעו לכל מועמד  ידי הוועדה. התנאים-סף שייקבע על
קורסים מתקדמים מתואר ראשון וקורסים בנפרד. 

ילמדו במסגרת התנאי יחשבו ברוב המקרים לתואר שני שי
סטודנט שיתקבל במסגרת קורסי הלימוד לתואר שני. 

 לתואר שני"סטודנט של "לקטגוריה זו יוכל לעבור למעמד 
  רק לאחר שיעמוד בתנאי שהוצב לפניו. 

  
במדעי  דחייה והפניה ללימודי תעודה(" החלטה ד
שב אינו בוגר מדעי המחתתקבל כאשר המועמד  ")המחשב

הוא בעל תואר ראשון במדעים מדויקים או בהנדסה ו
ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל. לאחר שיסיים את לימודי 
התעודה יוכל להגיש בשנית את מועמדותו לתואר שני. 

תותנה בקבלת ציון ממוצע  לתואר שני"סטודנט "קבלתו כ
  בלימודי התעודה.  ומעלה 80של 

  
בל בדרך כלל ") תתקהפניה לשיפור הישגיםהחלטה ה ("

כאשר המועמד הוא בעל תואר בוגר במדעי המחשב 
  ממוסד להשכלה גבוהה כנ"ל, שאינו עומד בתנאי הקבלה.

  
תתקבל אם המועמד אינו עונה ") דחייה(" והחלטה 

  .בקטגוריות האחרותלדרישות הקבלה 
  

ג הוא שנתיים מיום ההודעה על -תוקף החלטות הקבלה א
ללימודי התואר השני רשם יהקבלה. אם הסטודנט לא י

  תוך פרק זמן זה, יהיה עליו להגיש מחדש את מועמדותו. 
  

  קבלה לקורסים בודדים

קיימת אפשרות, גם למי שאינו רשום כסטודנט לתואר 
שני, להירשם לקורס או לקורסים אחדים מן התכניות 
לתואר שני. כל זאת במידת האפשר ובאישור יועץ. אם יש 

לקורס, תינתן עדיפות מגבלה על מספר הנרשמים 
  לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר שני.

  
  להלן פירוט תנאי הקבלה לקורסים בודדים:

  
  4תנאי קבלה לסטודנטים שלומדים לתואר ראשון:

עברו בהצלחה את כל קורסי החובה במתמטיקה .1
 מדעי המחשב (או שיש להם פטור מקורסים אלה).בו

6המחשב, ומתוכן לפחות נ"ז במדעי  36צברו לפחות   .2
 נ"ז מתקדמות.

80בכל הקורסים שלמדו  (משוקלל) ציון ממוצע .3
  ומעלה.

, כולללתואר שני לכל היותר שני קורסיםניתן ללמוד  .4
 .)22910נושאים נבחרים באלגוריתמים (הקורס 

  
יש להפנות לוועדה  אישורים חריגים מעבר לשני קורסים

  לאישור תכניות לימודים.
  

תנאי קבלה לסטודנטים חיצוניים שמבקשים ללמוד 
  קורסים מתואר שני:

 סיימו תואר ראשון במדעי המחשב. .1
לתואר שני.קורסיםחמישהלכל היותרניתן ללמוד   .2

  

  

  הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה המחלקתית תשקול לתת הכרה רק לקורסים 
שאינם חלק מתואר אחר שניתן לסטודנט ושבהם הציון 

ומעלה. היקף ההכרה לא יעלה על מחצית מספר  80הוא 
קורסים במסלול עם תזה  4הקורסים הדרושים לתואר (

  קורסים במסלול ללא תזה).  5או 
  

ת שנתי בהנדסת תוכנה, שלמדו במסגר-4בוגרי מסלול 
לימודיהם לתואר קורסים המוכרים כקורסים לתואר שני 
במוסד בו למדו, יוכלו להגיש בקשה לוועדה לתואר שני 
 2- להכרה בלימודים קודמים. בכל מקרה, לא יוכרו יותר מ

  קורסים שנלמדו במסגרת התואר הראשון.
  

סטודנטים המעונינים בהכרה בלימודיהם הקודמים, יפנו 
ל מזכירות התואר השני עם עם המסמכים המתאימים א

הגשת המועמדות לתואר שני או בסמוך לתחילת 
  הלימודים.

  

  לימוד מרחוק

יש לצייו כי את חלק מהקורסים ניתן ללמוד מרחוק, אך 
האוניברסיטה הפתוחה אינה מתחייבת שניתן לסיים את 

  התואר השני כולו בלימוד מרחוק. 
  

  משך זמן הלימודים

שנים ממועד  6- מוגבל למשך הלימודים לתואר שני 
סטודנט שלא סיים את לימודיו  5הקבלה לתוכנית.

במסגרת הזמן הזאת יוכל לפנות לוועדה המחלקתית 
לתואר שני בבקשה להארכת משך הלימודים. הוועדה 

לפרק זמן מוגבל בלבד  תאשר הארכת משך הלימודים
. במקרים בהם תאשר הוועדה ובמקרים חריגים בלבד
עדה לדרוש מהסטודנט לעמוד הארכה, יכולה הוו

בדרישות לימודיות נוספות כגון: לימוד קורסים נוספים 
או בחינה מחדש במקום קורסים שנלמדו (באו"פ או 

שנים קודם למועד סיום הלימודים  6- מבמוסד אחר) יותר 
  המאושר.

 
 חידוש לימודים לאחר הפסקה

סטודנט שהפסיק את לימודיו לתקופה העולה על שנתיים, 
לפנות אל הוועדה המחלקתית לתואר שני על מנת  צריך

שתאשר את המשך לימודיו. הוועדה תדון בבקשה על סמך 
הישגיו, משך זמן הפסקת הלימודים ונתונים נוספים. 
הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנט דרישות לימודיות 
נוספות ולהגביל את משך זמן הלימודים עד להשלמת 

 התואר. 
  

  לתואר הדרישות 

  . הדרישות במסלול ללא תזה 1
   .נ"ז 42 לפחות לצבורו 5קורסים 11יש ללמוד לפחות  א.
קורסים מרשימת קורסי 3ניתן ללמוד לכל היותר  ב.

הבחירה המתקדמים מהתכנית לתואר ראשון במדעי
  המחשב.

  6לא ניתן ללמוד סמינרים וסדנאות לתואר הראשון.
נושאיםיש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס   ג.

 .)22910( נבחרים באלגוריתמים
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יש לכלול בתכנית הלימודים קורס סמינריוני לתואר ד.
   שני אחד בלבד.

פרויקטיש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס ה.
 7.)22997( המחשב במדעי מתקדם

ללימוד הקורסיםבנוסף  עבודה מסכמת לכתוביש  ו.
 כאמור בסעיף א לעיל.

  
  . הדרישות במסלול עם תזה 2

 נ"ז.33קורסים ולצבור לפחות 9יש ללמוד לפחות  א.
קורסים מתוך רשימת קורסי 2ניתן ללמוד לכל היותר ב.

הבחירה המתקדמים מהתכנית לתואר ראשון במדעי
המחשב. לא ניתן ללמוד סמינרים וסדנות לתואר

  8הראשון.
נושאיםיש לכלול בתכנית הלימודים את הקורס  ג.

 .)22910( נבחרים באלגוריתמים
יש לכלול בתכנית הלימודים קורס סמינריוני לתואר ד.

סמינרים לתואר שני 2ניתן ללמוד עד  שני אחד בלבד.
בתנאי שאחד מהם יהיה סמינר מחקר ושלא נלמד

 ).22997פרויקט מתקדם במדעי המחשב (הקורס 
בנוסף ללימוד הקורסים כאמור בסעיף תזהיש לכתוב  ה.

  א לעיל.
  
  

  תכנית הלימודים (בשני המסלולים)
  5,קורסים 11לפחות יש ללמוד  במסלול ללא תזה

  קורסים, 9יש ללמוד לפחות במסלול עם תזה ו
  :הבאות בדרישות ולעמוד

  
  7א. קורס חובה

נ"ז  
  3    )22910נושאים נבחרים באלגוריתמים (

  
    קורסים 5לפחות   9,8ב. קורסי בחירה:

      
  4    )22902אקראיים (אלגוריתמים 

  4    )22904אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה (
  4    )22905אומטריה חישובית (יג

  4    )22907תורת התורים ויישומים במדעי המחשב (
  4    )22911בניית מודלים וניתוחם ( :סימולציה

  4    )22912מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת (
  4    )22913עיבוד תמונה (

  4    )22916הנדסת תוכנה (
  4  )22931( תוכנה מיזמי ניהול

  4    )22919ניתוח ועיצוב מונחה עצמים (
  4    )22920בדיקות תוכנה (

  4    )22922אלגוריתמי קירוב (
  4    )22923אבטחת מערכות תוכנה (

  4    )22925נתונים (-נושאים מתקדמים במערכות בסיסי
מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות

 )22926ותגובתיות (
  

4  
  4  )22928( ממוחשבת לראייה מבוא

קשירות קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת:
)22956וקידוד ברשתות (

  
4  

  4  )22957קורס מחקר בהנדסת תוכנה מונחית היבטים (
  
  
  

  ג. קורסים מתקדמים מתואר ראשון
  קורסים 3יש ללמוד לכל היותר  במסלול ללא תזה
  קורסים 2יש ללמוד לכל היותר  במסלול עם תזה

נ"ז  רמה
  4  מ  )20364קומפילציה (
  4  מ )20595כריית מידע (

  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (
  4  מ  )20580מבוא לקריפטוגרפיה (
  4  מ  Java (20554)תכנות מתקדם בשפת 
  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי
  4  מ  )20562גרפיקה ממוחשבת (
  4  מ  )20581חישוביות ביולוגית (

  4  מ )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (
  4  מ)20551מבוא לבינה מלאכותית (

  4  מ )20905שפות תכנות (
  4  מ )20906תכנות מונחה עצמים (

  4  מ )20900( 2אנליזה נומרית 

  
  ד. חובה סמינר אחד במדעי המחשב מבין: 

נ"ז   
  3    )22941תאורטיים במדעי המחשב (סמינר: נושאים 

  3    )22943מדעי המחשב ( מחקר בהוראתסמינר:
  3    )22944תמונות באמצעות פרקטלים (סמינר: דחיסת 

  3    )22945סמינר: גרפיקה ממוחשבת (
  3    )22946בסימולציה (סמינר: נושאים נבחרים 

  3    )22949סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב (
  3  )22950לרשתות מחשבים ( סמינר מחקר: אלגוריתמים

  3    )22951סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע (
  3    )22952ים ותאוריה (סמינר מחקר: אלגוריתמ

נתונים וכריית מידע - סמינר מחקר: מערכות בסיסי
)22953(  

  3  

מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת ובלמידה  סמינר
 )22955חישובית (

    
3  

  3  )22958( תוכנה בדיקות: סמינר

  
  ה. פרויקט

  מסלול ללא תזהחובה ב
  מסלול עם תזהבחירה ב

  4    5)22997פרויקט מתקדם במדעי המחשב (

  
    10עבודה מסכמת או תזה  ו.

כתוב עבודה מסכמת בנוסף ללימוד יש ל במסלול ללא תזה
  הקורסים. 

  בנוסף ללימוד הקורסים. תזהיש לכתוב  במסלול עם תזה

  

■   ■   ■  

  
  עבודה מסכמת 

  הצעה לעבודה מסכמת
על הסטודנט  במסלול ללא תזה קורסים 4 לימוד לאחר

מומלץ לפנות . לבחור מדריך ולגבש נושא לעבודה מסכמת
אל האחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ותזה בבקשה 

המדריך חייב להיות בעל  לסיוע באיתור מדריך לעבודה.
. לאחר באוניברסיטה הפתוחהתואר שלישי, חבר סגל 

קביעת הנושא והמדריך על הסטודנט להגיש למדריך 
ידי -על הצעה. לאחר אישור ההמסכמת הצעה לעבודה

, בכתב, למזכירות הוועדה הסטודנטיגיש אותה  המדריך
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, עבודהנושא ההמחלקתית לתואר שני. ההצעה תכלול את 
רקע, תיאור ומבנה העבודה, חשיבות , העבודהמטרת 

תיאור קצר של השיטות לביצוע העבודה, רשימת בודה, הע
להצעה יש לצרף  לוח זמנים לביצוע.ומקורות ראשונית, 

"דף מלווה להצעה לעבודה מסכמת". דוגמה להצעה ודף 
מלווה תוכלו למצוא באתר התואר השני במדעי המחשב. 
הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון בהצעה, תחליט אם 

  לסטודנט. טתה בכתבלאשרה ותודיע על החל

  
  הרשמה לעבודה המסכמת

הסטודנט יירשם לעבודה מסכמת תוך חודשיים מאישור 
הצעת העבודה, ולא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום 
לימוד הקורסים לתואר. נוהל ההרשמה לעבודה המסכמת 

בפרק  הרשמה ללימודי תואר שנילפרטיו מופיע בסעיף 
 עבודה המסכמתביצוע הההרשמה בידיעון האקדמי. 

את העבודה יש להגיש יימשך בין סמסטר אחד לשניים. 
בכתב לבדיקה סופית של המדריך לא יאוחר משנה מיום 

  ההרשמה.

  
  העבודה המסכמת והגשתה

כשתי עבודות סמינריוניות.  הוא עבודה המסכמתהיקף ה
המסכמת להיות תאורטית ברובה. דוגמאות העבודה  על

של עבודות מסכמות והנחיות נוספות לכתיבת העבודה 
המסכמת ניתן למצוא באתר התואר השני במדעי המחשב. 
במהלך העבודה יהיה על הסטודנט להגיש דוח התקדמות 

ידי -עם סיום העבודה ואישורה עלתקופתי למדריך. 
קים לוועדה עות בארבעההמדריך יגיש אותה הסטודנט 

ידי המדריך -העבודה תיבדק עלהמחלקתית לתואר שני. 
הסטודנט יידרש ידי הוועדה. -וקורא נוסף שימונה על

את העבודה בפני המדריך  להכין הרצאה שבה הוא יציג
נוסף (הצגת העבודה תהיה פתוחה לכל ה והקורא

המעוניינים). במהלך הצגת העבודה יהיה על הסטודנט 
הציון  שא העבודה ובנושאים קרובים.לגלות בקיאות בנו

ידי המדריך והבודק -יינתן על עבודה המסכמתעל ה
משקל העבודה  הנוסף. הציון יהיה משוקלל באופן הבא:

  .20% –משקל ההרצאה ו 80% –הכתובה 

  
  נוהל מעבר מעבודה מסכמת לתזה

שינוי סטטוס של עבודה מסכמת לתזה, לאחר שהסטודנט 
  פשר בתנאים הבאים:נרשם לעבודה מסכמת, יתא

  
 ;המנחה ממליץ על שינוי הסטטוס .1
לתואר שני מאשרת את המלצתהמחלקתית הוועדה   .2

המנחה. הוועדה תשקול האם לדרוש מהסטודנט
להגיש הצעה לתזה, בהתאם לשלב העבודה

 ;ובהתייעצות עם המנחים
המנחה רשאי להנחות לתזה. במקרה והמנחה איננו .3

תשקול למנות מנחה נוסף שרשאירשאי, הוועדה 
ומעוניין להנחות את הסטודנט לתזה כמנחה נוסף או

  ;כקורא נוסף
 לסטודנט יש תכנית לימודים מאושרת. .4
  

  
  
  

  תזה
  למסלול עם תזה תנאי מעבר

 הוא עומדלמסלול עם תזה אם  לבקש לעבורסטודנט יוכל 
  בתנאים הבאים:

לתוארבמסגרת התכנית לפחות קורסים  3סיום לימוד  א.
 ;שני

בקורסים שנלמדוומעלה  90 של ציון ממוצעקיבל  ב.
 11;תואר השניהתכנית לבמסגרת

  ;התזהשהסכים להדריכו בביצוע מדריך איתר ג.
נושא והצעה ש תכנית לימודים לאישור, כולליהג ד.

לעבודת התזה שתואמה עם המדריך שמסכים
  .להנחותו בנושא

  
   מדריך לתזה

מומלץ להתחיל בחיפוש מדריך לתזה מוקדם ככל האפשר, 
קורסים במסגרת התכנית לתואר שני. ניתן  3לאחר לימוד 

לפנות אל האחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ותזה 
בבקשה לסיוע באיתור מדריך לתזה. רשימה של מדריכים 
פוטנציאליים ותחומי העניין שלהם נמצאת באתר התואר 

קיימת אפשרות שההנחיה תתבצע השני במדעי המחשב. 
ידי מדריך חיצוני באישור הוועדה לתואר שני. במקרה -על

  זה ימונה לסטודנט מדריך פנימי נוסף. 

  
  הצעה לתזה

סטודנט שמבקש להתקבל למסלול עם תזה, ושעומד 
בתיאום  לתזה הצעה יוכל לגבש בקריטריונים הדרושים,

תכלול: עם המדריך שיהיה מוכן להנחותו. ההצעה לתזה 
תיאור ומבנה העבודה, נושא התזה, מטרת המחקר, 

תיאור קצר של השיטות חדשנות פוטנציאלית בתזה, 
רשימת מקורות ו ,, לוח זמנים לביצועהתזהלביצוע 

תהיה בהיקף של כשלושה עד  התזהראשונית. הצעת 
מבנה הצעה לתזה ו"דף מלווה להצעת  חמישה עמודים.

שני במדעי המחשב. תזה" אפשר למצוא באתר התואר ה
 אותה יגיש ,המדריך ידי-לאחר אישור ההצעה על

תואר השני ל המחלקתית וועדהה לאישור הסטודנט
בצירוף תכנית הלימודים שלו. אישור תכנית הלימודים 

ידי הוועדה יהווה אישור למעבר למסלול -והצעת התזה על
  עם תזה. הודעה על האישור תישלח אל הסטודנט.

  
  הרשמה לתזה

ודנט יירשם לתזה תוך חודשיים ממתן האישור על הסט
הצעת התזה, ולא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום 
לימוד הקורסים לתואר. נוהל ההרשמה לתזה לפרטיו 

משך זמן ביצוע התזה הוא בין שנה . הרשמהמופיע בפרק 
יש להגיש את התזה לבדיקה סופית של המדריך לשנתיים. 

  רשמה.לא יאוחר משנתיים ממועד הה

  
  התזה והגשתה

 הידעאת  יישםות חדשני מחקריבעלת אופי  היהת התזה
. על התזה לשקף את לימודיו במהלךרכש  שהסטודנט

בכלים  תוטישלאת  ,של הסטודנטהמחקרית יכולתו 
 המדעיים המקובלים בדיסציפלינה, דרך מחשבה עצמאית

לכלול סקר על התזה כושר בעיבוד חומר מדעי. ומקורית ו
. דוגמאות של תזות והנחיות ביקורתי של מחקרים בתחום
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נוספות לכתיבת תזה ניתן למצוא באתר התואר השני 
  במדעי המחשב.

  
בסיום העבודה יידרש הסטודנט להציג את הממצאים 

  בפני קהל. 
  

. בכל שניים או אחד מדריך את מהלך כתיבת התזה ילווה
יטה ניברסמהאו בכיר סגל אישמקרה, מדריך אחד יהיה 

 או( המדריך ידי על תתבצע התזה הערכת. הפתוחה
 יהיה התזה על העבודה במהלך .וקורא נוסף )המדריכים

  . למדריך תקופתי התקדמות דוח להגיש הסטודנט על
  

 בחשבון ויילקח הסטודנט של האישי בתיקו יתויק הדוח
-על ואישורה התזה סיוםעם  .התזה של הסופית בהערכה

 עותקים בארבעה הסטודנט אותה יגיש, המדריך ידי
 התזה את תעביר הוועדה. שני לתואר המחלקתית לוועדה

 ,התיקונים וביצוע ההערות כל קבלת לאחר. ףנוסקורא הל
 המתוקנת העבודה את הסטודנט יגיש, יידרשו אם

 התיקונים אופילו לכמות בהתאם .בארבעה עותקים
 לקריאה חוזרת העבודה את להעביר אם יוחלט, שנדרשו
 העבודהאישור על  קבלת לאחר. הבודקים של ואחרונה
נת, על הסטודנט יהיה להעביר לוועדה לתואר שני המתוק

ארבעה עותקים קשיחים של העבודה הסופית ועותק 
 יציג שבו מועדאלקטרוני שלה. לאחר מכן ייקבע 

 תהיה התזה הצגת( הבודקים כל בפני התזה את הסטודנט
 על יהיה התזה הצגת במהלך). המעוניינים לכל פתוחה

 ובנושאים העבודה בנושא בקיאות לגלות הסטודנט
עותק קשיח של העבודה יועבר לספרייה, ועותק  .קרובים

  אלקטרוני של העבודה יועלה לאתר התואר השני.

  
  ציון לתזה

המדריך (או המדריכים)  ידי- לע יינתן התזה על הציון
   :באה באופן משוקלל יהיה הציון. והקורא הנוסף

  .20% – ההרצאה משקלו 80% – הכתובה העבודה משקל

  

■   ■   ■  

  

  אישור ושינויים בתכנית הלימודים 
  (בשני המסלולים)

 הלימודים תכנית שליחת לפני המנחה עם להתייעץ יש
 הסטודנט את יפנה שהמנחה ייתכן שכן, הוועדה לאישור
 העבודה לנושא הרלוונטיים, מסוימים קורסים ללימוד

 תכנית באישור מותנית התואר קבלת. התזה או המסכמת
 שני לתואר המחלקתית הוועדה ידי- על הלימודים
  .התכנית פי- על ובלמידה

  
שעומד בתנאי המעבר למסלול עם תזה ומעוניין סטודנט 

יוכל להגיש בקשה למעבר במסגרת , לעבור למסלול זה
  . שלו לימודיםההבקשה לאישור תכנית 

  
  הלימודים אישור תכנית

הלימודים  לתואר שני תדון בתכניתהמחלקתית הוועדה 
אשרה (עם או בלי שינויים) תחליט אם ל, שיגיש הסטודנט

ותודיע על כך לסטודנט. תוקף אישור תכנית הלימודים 

הוא לשלוש שנים. אם במהלך לימודיו של הסטודנט יחולו 
שינויים בתנאי הקבלה של קורס כלשהו הכלול בתכנית 

דיו, יהיה עליו לערוך שינויים בתכנית בהתאם לימו
לתנאים התקפים בזמן הרשמתו לקורס. אין באישור 
תכנית הלימודים כדי לשחרר את הסטודנט מעמידה 
בתנאי הקבלה לקורסים. כמו כן, אם האוניברסיטה 
תפסיק ללמד קורס/ים הכלולים בתכנית, יהיה על 

  הסטודנט לבחור בקורס/ים חלופיים. 

  

  תכנית הלימודים ביזמת הסטודנטשינוי 
סטודנט שירצה לשנות את תכנית  :שינוי הקורסים

לימודיו, יוכל  להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שני 
. הוועדה שאושרה לובקשה לשינוי תכנית הלימודים 

  תחליט אם לאשרה.ו תשקול את בקשת הסטודנט
  

התזה, המדריך או העבודה המסכמת, החלפת נושא 
את נושא סטודנט שירצה להחליף ודים: הלימ מסלול

את המדריך או את העבודה המסכמת, את נושא התזה, 
 ,מסלול הלימודים (ממסלול עם תזה למסלול ללא תזה

ולהפך) לאחר אישור התכנית יוכל לפנות לוועדה 
לתואר שני בבקשה מתאימה. הוועדה תשקול המחלקתית 

של מצב הלימודים  לפיאת הבקשה ותחליט אם לאשרה 
לאחר האישור יוכל הסטודנט לבצע את  הסטודנט.

  .הרשמההשינוי, בהתאם לנוהל המפורט בפרק 

  

  מיומנות ביבליוגרפית

כל סטודנט לתואר שני נדרש במהלך לימודיו לגשת 
למאגרי מידע מדעיים ולקטלוגים של ספריות 
אוניברסיטאיות. עליו לדעת למצוא ספרים ומאמרים 
  מרשימה ביבליוגרפית, למצוא חומר מדעי בנושא 
  מסוים ולהכין רשימה ביבליוגרפית ולצטט מתוכה 
   בצורה המקובלת. הידע והמיומנות האלה דרושים
במיוחד לצורך הכנת עבודה מדעית, כגון סמינר, עבודה 

  מסכמת או תזה. 
  

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים הדרכה 
ביבליוגרפית במתכונת מקוונת, שנועדה להקנות מיומנות 
בחיפוש ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות. 
פרטים אודות ההדרכה הביבליוגרפית ניתן למצוא באתר 

  ספרייה של האוניברסיטה הפתוחה:ה
 http://www.openu.ac.il/Library  

  

  בחינות

בקורסים של התואר השני יהיה הסטודנט זכאי להיבחן 
במועד בחינה אחד בלבד מבין מועדי הבחינה בסמסטר 
הלימוד עצמו או בסמסטר הבא שבו יילמד הקורס. אם 

מועדי  2סטודנטים ומעלה, יוצעו  20יהיו רשומים בקורס 
בחינה, שכל סטודנט יוכל לבחור להיבחן באחד מהם. 

סטודנטים, יוצע מועד  20- בקורסים בהם רשומים פחות מ
פי דרישה עבור סטודנט שלא ניגש לבחינה -בחינה נוסף על

  במועד בגלל מחלה, מילואים ועוד.
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  זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים 
  הבאים:

 ט מילא את כל ההשלמות (אם נדרש הסטודנ
  להשלמות);

  בהצלחה את כל הקורסים  בתכנית  סייםהסטודנט
 הלימודים שאושרה לו;

  או תזה, הציג אותה  עבודה מסכמת כתבהסטודנט
  לפחות. 75בפורום המתאים, וקיבל  ציון 

  
  ציון התואר

  קבע לפי השקלול הבא:יהציון הסופי לתואר י
   במסלול לתואר ללא תזה:
 –העבודה המסכמת ציון ו 85% – ממוצע ציון הקורסים

15%.  
   עם תזה:לתואר במסלול 

  .30% – ציון התזהו 70% – ממוצע ציון הקורסים
___________________________  

והרשמה לתוארתקנון לימודים כל האמור בסעיף זה כפוף ל  1
  .שני

באחריות המועמד לוודא שהוא עומד בדרישות המוקדמות  2
ללימוד קורסים אלה, ולהציג אישור עמידה בדרישות

  האנגלית.
 .80-אפשר להגיש מועמדות גם עם ציון ממוצע נמוך מ 3
שאליו )22910נושאים נבחרים באלגוריתמים (פרט לקורס   4

יכולים להירשם ללא התנאים הנ"ל. תנאי הקבלה לקורס זה
 .עמידה בדרישות האנגליתהוא 

דרישה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר  5
  ואילך.  2010א

קורסים מתקדמים לתואר ראשון 2במסגרת זו אפשר לכלול  6
במתמטיקה (שאינם סמינרים או סדנות), כפוף לאישור

המחלקתית לתואר שני. אין לכלול בתכנית קורסיםהוועדה 
הדרישה לא ללמוד סדנות שנלמדו במסגרת התואר הראשון.

לתואר ראשון חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם
 ואילך. 2011בסמסטר א

סטודנטים לתואר שני שלא למדו במסגרת התואר הראשון  7
מבואקורס בחישוביות וסיבוכיות חייבים ללמוד את הקורס

. קורס זה ייחשב)20585( והסיבוכיות החישוביות לתורת
במניין הקורסים הדרושים לתואר שני רק עבור סטודנטים

.2010שהחלו את לימודי התואר השני לפני סמסטר א
ואילך 2010סטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א

צריכים להשלים קורס זה, והוא ייחשב עבורם כקורס
 נכלל במניין הקורסים הדרושים לתואר שני.השלמה שאיננו 

אופטימיזציה קומבינטוריתסטודנטים שלמדו את הקורס  8
, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין קורסי)22921(

טכניקות עיבוד אילוצים ויישומיהןהבחירה. הקורס 
, שאינו מוצע עוד, ייחשב במניין קורסי הבחירה למי)22924(

. לקראת ההרשמה לכל2012לפני סמסטר אשלמדו אותו 
סמסטר יש לבדוק את היצע הקורסים המיועד לאותו

 סמסטר באתר הבית של התואר השני במדעי המחשב.
יוצעו גם קורסים פרונטליים לתואר שני. מידע לגבי קורסים  9

 אלה יפורסם באתר הבית של התואר השני במדעי המחשב.
י לעבודות מסכמות ותזהמומלץ לפנות לאחראי המחלקת 10

בבקשה לסיוע באיתור מדריך לעבודה מסכמת או תזה.
רשימה של מדריכים פוטנציאליים ותחומי העניין שלהם

 נמצאת באתר התואר השני במדעי המחשב.
בין שלו הציונים וממוצע, תזה עם במסלול שמעוניין סטודנט 11

מעוניין הוא התמחותו שבתחום למנחה לפנות יוכל, 90-ל 85
המנחה אם. לתזה נושא לגבש ולנסות התזה את לכתוב
לקבלו להחליט יוכל הוא, הסטודנט של ביכולותיו ישתכנע
  .תזה עם למסלול
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  מוסמך במחשבה הביולוגית
אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית של תכנית 
המחשבה הביולוגית ובדפי הקורסים השונים. 
באמצעות האתר תוכלו להתרשם מן התכנים של 
התכנית בכללותה ומנושאי הלימוד של כל קורס. 

. /http://telem.openu.ac.il/biothoughtכתובת האתר: 
) תישלח 09-7782222כמו כן, על פי בקשה (בטלפון 

 אליכם חוברת מידע על התכנית.
  

  1מבוא

האוניברסיטה הפתוחה מציעה תכנית לימודים ייחודית 
) במחשבה הביולוגית, המשלבת בין .M.Aלתואר שני (

מושגים ורעיונות מתוך מדעי החיים עצמם, לבין תפיסות 
ביולוגיות. התכנית בוחנת את -וגישות פילוסופיות חוץ

לוגיה, ואת ההשלכות המהות, המבנה וההנחות של הביו
של מדעי החיים על ענפי ידע אחרים, על הסביבה, על 

   החברה ועל האדם.
  

  תנאי קבלה

ללימודי תואר  2ייפתח המחזור השמיני 2014בספטמבר 
למעוניינים בלימודים למועד מוסמך במחשבה הביולוגית. 

  זה מומלץ ללמוד בינתיים קורסי השלמה.
  

לאחר השלמות  ראשון לתכנית יתקבלו בעלי תואר 
ללמוד בתכנית  . המעונייניםבמידת הצורך מתאימות

יפנו אל מרכז  2014במחזור הלימודים שייפתח בספטמבר 
ההרשמה באוניברסיטה הפתוחה או אל מוקד הפניות 

טופס הגשת  לקבלת) 09-7782222והמידע (בטלפון 
מועמדות לתואר השני. את הטופס ניתן גם להוריד 

  ור:באמצעות הקיש
  http://www.openu.ac.il/registration/table/reg_ma.pdf   

  
לקבלת הנחיות נוספות ניתן לפנות טלפונית ישירות לצוות 

  התכנית (ראו היועצות להלן).
  

ועדת קבלה תטפל בפניות ותזמין כל מועמד מתאים 
יאיון אישי. הודעות יישלחו למועמדים בדבר קבלתם לר

, ובדבר קורסי ההשלמה הספציפיים שעליהם ללימודים
  . 2014יש לסיים לפני ספטמבר  ההשלמותאת ללמוד.  

  
ההרשמה לקורסים של התואר השני עצמו, להבדיל 

 2014מקורסי ההשלמה לתואר, תתאפשר החל ממאי 
  ).השמיני(למחזור הלימודים 

  

  הלימודים תכנית

במהלך  תכנית הלימודים כוללת עשרה קורסים שנלמדים
קלטת  ללקורסים כוחומר הלימוד בכל אחד מהשנתיים. 

בכל קורס  .מטלותושל הרצאת פתיחה, מקראות 
עות אחר שלושה מפגשים (בשמתקיימים שניים או 

ריית האוניברסיטה הפתוחה הצהריים או הערב) בק
הסמסטרים הראשונים ברעננה. הלימודים בארבעת 

עשה נות וימי עיון. חלק נכבד מהדיונים אגם סדנ לליםכו
שתי חייב להגיש כל סטודנט בנוסף, באמצעות תקשוב. 

כתוב עבודה מסכמת או תזה. לעבודות סמינריוניות ו
בשנה שלאחר סיום לימוד הקורסים, ייערך סמינר 
מוסמכים לצורך מעקב אחר כתיבת העבודות, לסיוע 

ולשמיעת הרצאות מפי מומחים או מפי  בכתיבתן
סטודנטים שכבר הגישו עבודות סמינריוניות או עבודות 

   מסכמות.
  

  משך זמן הלימודים

בלימודי התואר במחשבה הביולוגית יש לסיים את כל 
שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס  7החובות תוך 

  הראשון בתכנית (לא כולל השלמות). 
  

  תוארזכאות לתואר וציון ה

עבודה שיחברו  טודנטים בתכנית המחשבה הביולוגיתס
  לפי החלוקה הזאת:  נ"ז 50, יצברו מסכמת

  ; נ"ז 30 – עשרה קורסים
  נ"ז; 10 –שתי עבודות סמינריוניות 

  נ"ז.  10 –עבודה מסכמת וסמינר מוסמכים 
  

נ"ז  40, יצברו תזהסטודנטים מצטיינים בתכנית שיחברו 
  לפי החלוקה הזאת: 

  נ"ז; 30 –עשרה קורסים 
  נ"ז.  10 –שתי עבודות סמינריוניות 

  
ומשקל ציון  20%יהיה  העבודה המסכמתשקל הציון של מ

  בחישוב הציון הסופי. 50%התזה יהיה 
  

בקטלוג הקורסים  של התכנית מופיעיםתיאורי הקורסים 
   .ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה

  

  צוות התכנית 

     "ר שרה שורץד :כניתמנהלת הת
  יועצות:

  )09-7781766ד"ר סוזי פישר (
  )02-6773328ורץ (ד"ר שרה ש

   ).09-7781136ד"ר בתיה זלינגר (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

והרשמה לתוארתקנון לימודים כל האמור בתכנית כפוף ל 1
 .שני

מחזור לימודים בתכנית המחשבה הביולוגית נמשך שנתיים, 2
  .פני ארבעה סמסטרים. התכנית נפתחת אחת לשנתיים-על
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  מוסמך בלימודי דמוקרטיה 
  תחומיים- בין

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית של התואר השני 
תחומיים. באתר תמצאו, נוסף -דמוקרטיה בין בלימודי
ור התכנית, גם הודעות שוטפות ועדכונים. על תיא

 .http://telem.openu.ac.il/demos/ma כתובת האתר:

  

  1מבוא

- התכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה היא תכנית בין
תחומית השואפת להקיף את נושא הדמוקרטיה במבט 
רחב ככל האפשר. ביסוד התכנית עומדת תפיסה רחבה 
הרואה בדמוקרטיה, בעת ובעונה אחת, פילוסופיה 

אופי ייחודי של מדינית, שיטה פוליטית וחברתית, 
וונות תרבותית, אורח מכ, ואופן עיצובה מדיניות ציבורית

חיים ותפיסה חינוכית. התכנית מתבססת על לימודים 
בתחומים שונים, ובהם מדע המדינה, היסטוריה, 

  משפטים, סוציולוגיה, כלכלה, ניהול ומדיניות ציבורית.
  

בעלי למבקשים השכלה רחבה לצד התכנית מיועדת 
תפקידים בדרגים ניהוליים בסקטור הציבורי, הממשלתי, 

י, למורים ולפעילים חברתיים. אחת המטרות של והפרט
התכנית היא לתרום להעמקת המודעות לדמוקרטיה 
במערכות ציבוריות, ובכללן במערכת החינוך. התכנית גם 
מעניקה  הכשרה מקצועית למי שמתעתדים ללמד 
- אזרחות בבתי הספר. בעלי תעודת הוראה בחינוך העל

האזרחות אם  יסודי יוכלו לקבל רישיון הוראה במקצוע
- יסיימו בהצלחה את התואר השני בלימודי דמוקרטיה בין

תחומיים. כן יוכלו לקבל רישיון כזה, מי שישלימו תעודת 
  הוראה באזרחות במהלך לימודי התואר השני.

  

  מסלולי לימודים

  בתכנית שני מסלולים:
 לימודים לתואר שני ללא תזה  
 (למצטיינים) לימודים לתואר שני עם תזה 
  

  2:מגמות התמחותית כוללת שתי התכנ
 דמוקרטיה וגלובליזציה 
 ממשל ומדיניות ציבורית  

  

  תנאי קבלה

  מועמדותהגשת 
ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים. דרישות 

  הקבלה הן:
תואר ראשון בכל תחום, בעלייתקבלו ללימודים  .1

. במקרים מסוימיםומעלה 80שממוצע ציוניהם 
ללמוד קורסי השלמה, וזאתיידרשו הסטודנטים

נטיםבהתאם ללימודיהם בתואר הראשון. סטוד
"לימודי סעיףקורסי השלמה (ראו שיידרשו ל

 עם השלמות".קבלההשלמה"), יהיו במעמד של "
2.

  
תואר ראשון בכל תחום, בעלי: מקרים חריגים

,להגיש מועמדות לים, יכו80-שממוצע ציוניהם נמוך מ
 .שתםוועדת הקבלה תדון בבק

בעלי: סטודנטים תנאי"-עמד של "סטודנט עלמ .3
, ואשר80- שממוצע ציוניהם נמוך מ ,תואר ראשון

במעמד של יתקבלוהוועדה החליטה לקבלם, 
תנאי" (ראו להלן "תנאי מעבר מ'סטודנט-"סטודנט על

  '").לתואר שניתנאי' ל'סטודנט -על
  

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה 
  המצוינים בדרישות הקבלה. 

  
  לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון בתחומי דעת שאין להם נגיעה ישירה 
לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, 

קורסים, מבין  3-1ודי השלמה בהיקף שבין יחויבו בלימ
  הקורסים הבאים:

נ"ז   
פוליטיקה השוואתית דמוקרטיות ודיקטטורות: 

)10660(  
   6  

  6     )10165מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (
  6     3או )10611מבוא למחשבה מדינית (

  6       )10437יסודות המינהל הציבורי  (
  

סטודנטים שחייבים בהשלמות יוכלו להתחיל את 
לכל היותר  לימודיהם לתואר שני ובמקביל ללמוד

  .השלמה קורסי שני
  

  תנאי"  ל"סטודנט לתואר שני"-תנאי מעבר מ"סטודנט על
תנאי" שלא יחויב בהשלמות, יתקבל -"סטודנט על

לאחר לימוד  הממוצעכ"סטודנט לתואר שני", אם ציונו 
  ומעלה.  80יהיה הקורסים הראשונים שלושת 

  
יתקבל כ"סטודנט החייב בהשלמות תנאי" -ל"סטודנט ע

לאחר לימוד שלושת  הממוצעאם ציונו  ,לתואר שני"
 80יהיה הקורסים הראשונים (קורסי חובה או השלמה) 

 ומעלה. 
  

  הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

סים קור 3-נ"ז ולא יותר מ 12היקף ההכרה לא יעלה על 
שיפטרו מקורס הבחירה שבסעיף ה וכן משני קורסי 

הכרה בלימודים לפרטים נוספים ראו סעיף בחירה. 
תקנון לימודים והרשמה לתואר ב במוסד אקדמי אחר

  .שני
 

  תכנית הלימודים

קורסים (ולצבור  11במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 
  נ"ז).  40-37

 31קורסים (ולצבור  9במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 
  . נ"ז)

  
שני לשתי המגמות בקורסי חובה משותפים   א. 

  נ"ז 9 :המסלולים
  
נ"ז   

 3     )12001תחומית (- גישה רב :דמוקרטיה
 3     )12002סוגיות נבחרות ( :הדמוקרטיה בישראל

 3   4)12044יסוד בלימודי גלובליזציה (סוגיות
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      נ"ז 3 5:קורס חובה בכל מגמהב. 
    
נ"ז דמוקרטיה וגלובליזציהמגמת ■

 3  6)12003דמוקרטיה ודמוקרטיזציה (
  

  ציבוריתמגמת ממשל ומדיניות■
  3  7)12042סוגיות במדיניות ציבורית (

  
   :סמינריוניים-קורסי בחירה מתקדמיםג. 

  8נ"ז 23לפחות 
קורסי בחירה  7יש ללמוד בסך הכל  ללא תזהבמסלול 
במגמת  4לפחות מתוכם  ,סמינריוניים-מתקדמים
, ומתוכם לפחות סמינר מחקר אחד, הכולל ההתמחות

  ."ז)נ 23"כ לפחות סה( כתיבת עבודה סמינריונית
  

אפשר להמיר קורס בחירה מסעיף זה  תזה ללאבמסלול 
 26בקורס אחד מתוך רשימת הקורסים בסעיף ה (סה"כ 

  נ"ז).
  

בחירה  קורסי 3יש ללמוד לפחות  עם תזהבמסלול 
במגמת  2לפחות , מתוכם סמינריוניים-יםמתקדמ

קורסים מתודולוגיים (סעיף  2-נ"ז) ו 9סה"כ ( ההתמחות
  .נ"ז) 15ד) (סה"כ 

  
בחירה קורסי  3ללמוד יותר מאשר  יוכלולא  יםסטודנט

כולל קורס החובה , את קורסי החובה מובטרם השלי
  .במגמת ההתמחות

    
נ"ז  דמוקרטיה וגלובליזציהמגמת ■

 3   )12008זמננו (-תאוריות דמוקרטיות בנות
  3   )12016וביטחון ( , גלובליזציהדמוקרטיה

  3   )12004השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים (
  3  )12041אזרחות: סוגיות נבחרות במבט השוואתי (

  3   )12005ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות (
 דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם

)12026( 
 3  

  3   )12037דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים (
במערב  סוגיות בהתפתחות המשטרים הדמוקרטיים

)12006( 
 3  

הדמוקרטיה הנוצרית: מפלגות, הוגים, בוחרים ודת
  )12035(באירופה 

 3  

  3 )12015( 2000-1875אירופה -דמוקרטיה במערב-הסוציאל
  3  9פוליטיקה אירופאית

  3   )12012אפריקה בין דמוקרטיה ודיקטטורה (
  3   )12021דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי (

סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד : מכאוב הדעת
  )12019בישראל ובעולם (

  
 

  
3  

מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים
)12040(  

 3 

  3   )14205( התרבות בחקר וגישות תאוריות
  3   9פרויקט התנסות

    
     סמינר מחקר

  5  9לאומיים-דמוקרטיה וארגונים בין
  5  9שפה ותקשורת בחברות דמוקרטיות

  5   9כלכלה פוליטית
   

 
 
 

   

נ"ז   מגמת ממשל ומדיניות ציבורית■
  10לפחות אחד משני הקורסים:

  או )12039בכתיבת נייר מדיניות ( סדנה

 3  

  3  )12043( מדיניות ניתוח
  3   )12018(והשבתה בראי הדמוקרטיה שביתה

מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים 
)12040(  

 3 

  3   12,11)13004ניהול והתנהגות ארגונית (
  3 9מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי
  3  9מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון

  3   9סביבתיתפוליטיקה
  

 סמינר מחקר
  

  5  9כלכלה פוליטית
     9רגולציה וממשל

  5  )12189יחסי צבא, חברה, פוליטיקה (

  
  נ"ז 6קורסים מתודולוגיים:  ד.

עם במסלול  חובההקורסים המתודולוגיים הם קורסי 
המגמות . במסלול ללא תזה הם קורסי בחירה בשתי תזה

 לסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה לקורס.
נ"ז   

 3     13)12190( מחקרית לכתיבה מתודולוגי סמינר
 3     13)14210) (שני(תואר  איכותניות מחקר שיטות

  
  

  אחד מתקדם מהתואר הראשון:קורס בחירה ה. 
  נ"ז  6

קורס בחירה מסעיף ג  אפשר להמיר  ללא תזהבמסלול 
   . הבאהורס אחד מתוך רשימת הקורסים לעיל בק

  
אין ללמוד קורס בחירה מרשימת  עם תזהבמסלול 

  קורסים שלהלן.
 
נ"ז  רמה 

  6  מ )10929הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (
  6  מ )10535לאומיים (- זכויות האדם ביחסים הבין

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת 
  )10921ת (מקוונ

  
  מ

  
6  

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל 
)10392(  

  6  מ

בפילוסופיה של חשיבה היסטורית (פרקים 
  )10337היסטוריה) (

  
  מ

  
6  

  6  מ)10585הביניים (-המחשבה המדינית היהודית בימי
  6  מ  )10551( הישראליבקולנוע שואה הניצולי
  6  מ )10555( פילוסופיים היבטים: ומדינה דת

  6  מ  )10924( פילוסופי מבטשוויון: -ואי שוויון
  

בקטלוג הקורסים  מופיעיםתכנית שבסים תיאורי הקור
  ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה.

  

  מפגשי הנחיה

כוללים . המפגשים חובההיא מפגשי ההנחיה הנוכחות ב
הסטודנטים, ומתקיימים מספר  ידי-עלהצגת רפרטים 

  אחר הצהריים המאוחרות.בסמסטר בשעות ) 6-5(פעמים 
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  וכתיבת תזהות אסדנעבודות סמינריוניות, 

 קורסי הבחירה יכתבו בנושאייעבודות סמינריוניות 
ורק לאחר  בלבדמסעיף ג לעיל  הסמינריוניים המתקדמים

סיום בהצלחה של הקורס שבו הסטודנט מעוניין לכתוב 
 2לכתוב  , כאמור,ישבשני המסלולים . את העבודה

נושא על עבודות סמינריוניות. עבודה אחת לפחות תיכתב 
או במסגר סמינר  קורס בחירה במגמת ההתמחותתוך מ

יכולים לשמש  אחת ה. כאמור, קורסי חובה במגממחקר
במגמות אחרות. עבודה סמינריונית מזכה  כקורסי בחירה

נ"ז וציון העבודה נחשב כציון קורס לכל דבר לצורך  2- ב
   .ופי בתוארחישוב הציון הס

  
במסגרת לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית  שימו לב!

במסגרת ו(בסעיף א לעיל) שלושת קורסי החובה הכלליים 
תואר מרשימת הקורסים המתקדמים לקורס הבחירה 

  .(בסעיף ה לעיל)ראשון 
  

יסודי -סטודנטים בעלי תעודת הוראה בחינוך העל
יבים המעוניינים גם ברישיון הוראה באזרחות, חי

  ובהכשרה  להשתתף בסדנה להוראת האזרחות
נקודות  יםמקנ םאינ וההכשרה המעשית . הסדנהמעשית

  זכות.

  

  בחינה מסכמת

ואילך,  2008סטודנטים שהתקבלו ללימודים מסמסטר א
ולומדים במסלול ללא תזה, חייבים בבחינה מסכמת 

). הבחינה תתבסס הן על קורסי החובה והן על 12997(
קורסי הבחירה. לבחינה יוכלו לגשת סטודנטים שסיימו 

קורסים וקיבלו ציון על עבודה סמינריונית  11בהצלחה 
  אחת לפחות. 

  

  דות למסלול עם תזההגשת מועמ

שישה קורסים (לא כולל קורסי לפחות  ושלמדסטודנטים 
עבודה סמינריונית אחת וממוצע לפחות  והשלמה), כתב

 הקורסים המתודולוגייםוכן עברו את , ומעלה 85 הםציוני
סמינר ו )14210שיטות מחקר איכותניות (תואר שני) (

בציון הנדרש, יכולים ) 12190מתודולוגי לכתיבה מחקרית (
בכתב למסלול עם תזה. להגיש לראש התכנית מועמדות 

ועדה לאישור המסלול בראשות ראש התכנית תדון 
בבקשה תוך מתן משקל מרבי להישגים בקורסים 
המתודולוגיים ותקבע את התנאים ללימוד במסלול. 

" רק התקבל למסלול עם תזהמועמדים יעברו לסטטוס "
ידי המדריך והוועדה -זה עללאחר אישור הצעת הת

  המחלקתית לאישור המסלול. 
  

בהדרכת איש סגל בכיר של האוניברסיטה  התזה תיכתב
הזמן המוקצב הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת. 

  לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

  

  

  

  ביבליוגרפית מיומנות

במהלך שני הסמסטרים הראשונים של לימוד קורסי 
ים כל הסטודנטים לעבור בהצלחה דרך אתר חייב התואר

  :הספרייה שתי מטלות ביבליוגרפיות בנושאים
  שימוש בקטלוג "אלף" של רשת הספריות

חיפוש ספר, כתב עת, או פריט  האוניברסיטאיות בארץ:
אחר לפי כותר, מחבר ונושא בקטלוגים של ספריות 
אוניברסיטאיות שונות ובקטלוגים המאוחדים 

  האוניברסיטאות.המשותפים לכל 
  ,"חיפוש מאמר בעברית במאגר המידע "מפתח חיפה

הכלול בקטלוג "אלף" והכולל מאמרים שהתפרסמו 
 בכתבי עת ובעיתונות היומית.

  חיפוש מאמרים במאגרי מידע ביבליוגרפיים מסוגים
  שונים.

  

  אישור ושינויים בתכנית הלימודים

שה קורסים (שאינם קורסי השלמה) ירכיבו שי סיום אחרל
הסטודנטים תכנית לימודים להמשך לימודיהם 

יפנו בכתב ו, לתוארמגמת ההתמחות  תוגדר מסגרתהבש
 לתואר יועץ של אישור לקבלתלהישגים לימודיים  למרכז
   .לתכנית הלימודים שני

  

  זמת הסטודנטושינוי תכנית הלימודים בי
נית לימודיהם לאחר סטודנטים שירצו לשנות את תכ

שאושרה, יוכלו להגיש ליועץ לתואר שני בקשה לשינוי 
התכנית. היועץ ישקול את בקשתם ויחליט אם ניתן 

  לאשרה.

  

  הלימודים משך זמן

שנים מתאריך  7יש לסיים את לימודי התואר השני תוך 
הקבלה כתלמיד מן המניין לתואר שני הן במסלול ללא 

  תזה והן במסלול עם תזה.
  
קרים חריגים יוכלו סטודנטים לפנות לוועדה לתואר במ

במסלול עם  14שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים.
תזה יוכלו סטודנטים במקרים חריגים לבקש מוועדת 
התכנית הארכה של עד שנתיים לכתיבת התזה. בכל 
מקרה, עליהם לסיים את כל חובותיהם האחרים 

 7נריוניות) תוך (קורסים, בחינות, רפרטים, עבודות סמי
  שנים.

  

  זכאות לתואר

 (אם נדרשו) לימוד כל ההשלמות  
  9-קורסים במסלול ללא תזה, ו 11סיום בהצלחה של 

פי תכנית הלימודים -קורסים במסלול עם תזה על
 המאושרת

  ודות סמינריוניותעב 2כתיבת  
  כתיבת תזה במסלול עם תזה  
 מעבר בהצלחה של בחינה מסכמת במסלול ללא תזה  
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  ציון התואר

 90%-מ מורכבלתואר במסלול ללא תזה  הסופייון צה
של הסטודנט בקורסים ובעבודות  םציוניהממוצע מ

. במסלול עם ציון הבחינה המסכמת 10%-ו הסמינריוניות
לממוצע  70%-תזה ולציון ה 30%תזה יינתן משקל של 

  בקורסים ובעבודות הסמינריוניות. הציונים
___________________________  

יתקבלו ללימודים בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע  1
כל ומעלה בעלי ידיעת קרוא וכתוב בעברית. 80ציוניהם 

 .תקנון לימודים והרשמה לתואר שניכפוף ל בתכניתהאמור 
.בתכנית מהותיים שינויים חלו 2015א בסמסטר! לב שימו  2

2015א מסמסטר זו לתכנית לימודיהם שהחלו סטודנטים
ואילך חייבים לעמוד בדרישות התכנית המעודכנת.

,2015סטודנטים שהחלו לימודיהם לתכנית לפני סמסטר א
או שיש להם תכנית לימודים מאושרת יכולים להמשיך
ןללמוד בהתאם לתכנית הלימודים כפי שפורסמה בידיעו

. כמו כן, סטודנטים שלמדו את קורס חובה במגמותדתשע"
,12007, 12006היסטוריה חינוך ואזרחות, תקשורת ותרבות (

כקורס 2016), הקורס ייחשב להם עד סמסטר א12037
החובה במגמת ההתמחות המקנה זכאות ללימוד קורסי

  .בחירה
, הלומדים במגמת ממשל ומדיניות2012החל מסמסטר ב  3

יסודות המינהלציבורית יוכלו לבחור כקורס השלמה בקורס
מבוא למחשבה מדיניתבמקום הקורס  )10437(הציבורי 

. שימו לב! סטודנטים שילמדו כהשלמה את הקורס)10611(
ויבקשו בהמשך הדרך לעבור יסודות המינהל הציבורי

מבוא למחשבהשו להשלים את הקורס למגמה אחרת יידר
 בכל שלב של הלימודים, כולל לקראת סיומם. מדינית

זמננו למי שהחלו-או הקורס תאוריות דמוקרטיות בנות  4
 .2015לימודיהם לפני סמסטר א

הקורסים בסעיף ב יכולים להיחשב כקורסי בחירה במגמה  5
 אחד לקורסי החובה במגמות: קבלה  תנאיהשנייה (סעיף ג). 

סוגיות יסוד ,תחומית-רב גישה :דמוקרטיה הקורסים מבין
 או לימוד אחד מהם במקביל, וכן  ,בלימודי גלובליזציה

 אלף בקטלוג ממוחשב בחיפוש ביבליוגרפיות ממטלות פטור
   מידע. ובמאגרי

לצמיחת משטרים דמוקרטייםתנאיםמי שלמדו את הקורס   6
השתתפות בתואר ראשון, ילמדו את הקורס )10325(

 .)12004( פוליטית במשטרים דמוקרטיים
מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקתאו הקורס   7

מדיניות ציבוריתלמי שלמדו את הקורס  )12040משאבים (
 בתואר ראשון. )10723(

הקורסיםמביןאחד תנאי הקבלה לקורסי הבחירה:  8
בלימודי יסוד סוגיות ,תחומית-רב גישהדמוקרטיה: 
 פטור וכןת, ומגמאחת מהקורס החובה ב, גלובליזציה
 אלף בקטלוג ממוחשב בחיפוש ביבליוגרפיות ממטלות
   מידע. ובמאגרי

 הקורס עדיין אינו נלמד. 9
דרישה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר 10

  .ואילך 2013א
לקורס זה תנאי קבלה ייחודיים (ראו בקטלוג הקורסים). 11

 בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית.
)10430התנהגות ארגונית (סטודנטים שלמדו את הקורס 12

ומעלה מנועים 75בחמש השנים האחרונות וקיבלו בו ציון
  מבחירה בקורס זה.

ם מסמסטרחובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיה 13
לפני ואילך וכן על סטודנטים שהחלו לימודיהם 2012א

.2012נ"ז עד סמסטר א 15-וצברו פחות מ 2012סמסטר א
סטודנטים הפטורים מקורס זה נדרשים ללמוד במקומו

סמינר מתודולוגי מומלץ ללמוד קורס זה לפני קורס בחירה.
 .)12190לכתיבה מחקרית (

דנטים ללמוד קורסים נוספיםהוועדה עשויה לדרוש מהסטו 14
שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום קורסים

 שנלמדו על ידם, או בנוסף להם.
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  מוסמך בלימודי תרבות

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית של התואר השני 
בלימודי תרבות. באתר תמצאו, בנוסף לחומר 

  שבידיעון, גם מידע וקישורים שימושיים. 
 .http://telem.openu.ac.il/culture האתר:כתובת 

  

  1מבוא

  התכנית לתואר שני בלימודי תרבות, היא תכנית 
תפיסות ומתודות מתורות  תמשלבתחומית ה-בין

הספרות, התקשורת, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה, 
, ריה של המדעיםההיסטוריה, הפסיכואנליזה, ההיסטו

  ה את דגישמהתכנית  .והמוזיקה תולדות האמנות
ת המפגש בין פעילות תרבותית, פעולה חברתית ונקוד

היכרות שאינה  סטודנטיםל ומעניקהמרי ווהעולם הח
ון של גישות אלא פתוחה למגו ,אסכולה אחתב תחומה

  ביסוד התכנית עומדת  מודי התרבות.ייסוד לל
רחבה של התשתית את ה לסטודנטיםיש לספק ההנחה כי 

מודי התרבות יאורטיות שנתגבשו בלתהתובנות ה
- ראייה מחקרית, אך לכולן מקורן בתחומים אחדיםוש
  קורתית. יב

  

  מסלולי לימודים

  בתכנית שני מסלולים:
 לימודים לתואר שני ללא תזה  
 לימודים לתואר שני עם תזה 
  

  תנאי קבלה

  מועמדותהגשת 
בפניותיהם של כל המועמדים. דרישות ועדת קבלה תטפל 

  הקבלה הן:
תואר ראשון בכל תחום, בעלייתקבלו ללימודים  .1

. במקרים מסוימיםומעלה 80שממוצע ציוניהם 
יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה, וזאת

נטיםלימודיהם בתואר הראשון. סטודנושאי בהתאם ל
"לימודי סעיףקורסי השלמה (ראו שיידרשו ל

 עם השלמות".קבלההשלמה"), יהיו במעמד של "
תואר ראשון בכל תחום, בעלי: מקרים חריגים  .2

,להגיש מועמדות לים, יכו80- שממוצע ציוניהם נמוך מ
 .וועדת הקבלה תדון בבקשתם

תואר בעלי: סטודנטים תנאי"-עמד של "סטודנט עלמ .3
, ואשר הוועדה80-שממוצע ציוניהם נמוך מ ,ראשון

-במעמד של "סטודנט על יתקבלוהחליטה לקבלם, 
תנאי'-תנאי" (ראו להלן "תנאי מעבר מ'סטודנט על

 '").לתואר שניל'סטודנט 
  

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה 
  .המצוינים בדרישות הקבלה

  

  

  לימודי השלמה
דעת שאין להם נגיעה ישירה בעלי תואר ראשון בתחומי 

לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, 
קורסים, מבין  3-1ודי השלמה בהיקף שבין יחויבו בלימ

הקורסים הבאים. ועדת הקבלה תחליט אילו קורסי 
    השלמה יש ללמוד לאחר הגשת מועמדות:

נ"ז  רמה 
  6  ר  )10659סוציולוגיה של התרבות (

  6  ר  )10640מבוא לאמנות הקולנוע ( :להבין סרטים
  6  ר  )10408( מבוא לתקשורת המונים

זמננו -רת הספרות והתרבות: אסכולות בנותתו
)10734(  

  6  ר

  
(או  אחד בלבדקורס השלמה שנותר להם סטודנטים 

, , יוכלו ללמודשחייבים בקורס השלמה אחד בלבד)
מתוך התכנית  אחדקורס  ,במקביל לקורס ההשלמה

  .לתואר שני
  

  תנאי"  ל"סטודנט לתואר שני"-תנאי מעבר מ"סטודנט על
תנאי" שלא יחויב בהשלמות, יתקבל -"סטודנט על

בארבעת  הממוצעכ"סטודנט לתואר שני", אם ציונו 
  ומעלה.  80יהיה  בתכנית קורסי החובה

  
תנאי" שיחויב בהשלמות, יתקבל כ"סטודנט -ל"סטודנט ע

 80בקורסי ההשלמה יהיה  הממוצעאם ציונו  ,לתואר שני"
ומעלה. אם הוא חייב בפחות משלושה קורסי השלמה, 

שלושת ומעלה ב 80ממוצע  לעדיין חל עליו התנאי ש
הקורסים הראשונים שלמד בתכנית ושאינם קורסי 

  בחירה.
 

  הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

מחלקתית לתואר מוסמך בלמודי תרבות -הוועדה הבין
ים רק בקורסים לתואר שני שבהם תכיר בלימודים קודמ

ומעלה. היקף ההכרה  80הציון הסופי של הסטודנט הוא 
קורסים שיפטרו  3-נ"ז ולא יותר מ 12לא יעלה על 

לפרטים נוספים ראו ג. -מקורסי בחירה שבסעיפים ב ו
בתקנון  הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחרסעיף 

 לימודים והרשמה לתואר שני.
  

  תכנית הלימודים

  נ"ז 15תשתית: קורסי   א.
שלושת במהלך  החובהקורסי  חמשתלסיים את  מומלץ

, ובכל מקרה חובה סמסטרים הראשונים של הלימודיםה
  :לסיימם בתוך שנתיים מתחילת הלימודים

נ"ז   
  3    )14202חברה, תרבות וייצוג (

  3    )14205אוריות וגישות בחקר התרבות (ת
רבות גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר הת

)14204(  
  
  

  
3  

  3    )14206תרבותיות בישראל (- רב
  3   2)14210שיטות מחקר איכותניות (תואר שני) (
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         נ"ז 12-6 :ליבה יקורס ב.
קורסים מתוך  4יש ללמוד לפחות  ללא תזהבמסלול 
  נ"ז). 12הרשימה (
קורסים מתוך  2יש ללמוד לפחות  עם תזהבמסלול 
  נ"ז).  6הרשימה (

הקורסים האחרים ייחשבו חלק ממאגר קורסי הבחירה 
  סמינריוניים בקבוצה ג.-המתקדמים

נ"ז  
  3   )14201פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות (

  3    )14207סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות (
יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים

)14203(  
  3  

  3    )14208אוריה של המרחב (סוגיות בת
  3    )14209ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות ( גוף

  3    )14211פופולרית ( תרבות
  3    )14212: תרבות וזהות (מגדר

  3    )14213מדע ותרבות (
  3    3היהודים בתרבויות ומקום חברה, אדם

  
  נ"ז 6 :סמינריוניים םקורסי  .ג

, (סה"כ סמינריוניים םקורסי 2 בשני המסלולים יש ללמוד
לבחור מרשימת הקורסים  ישאת הקורסים  נ"ז). 6

  4שבסעיף ב ושלא נלמדו במסגרת קורסי הליבה.
  

  "זנ 4: עבודות סמינריוניות  ד.
קורסי  5לכתוב עבודה סמינריונית לאחר השלמת ניתן 

 2המסלולים יש לכתוב  בשני ליבה. קורסי 3- החובה ו
עבודות סמינריוניות. העבודות הסמינריוניות ייכתבו 
בנושא קורס הליבה שיילמד כסמינר, ורק לאחר סיום 

נ"ז  2- עבודה סמינריונית מזכה ב 5בהצלחה של קורס זה.
וציון העבודה נחשב כציון קורס לכל דבר לצורך חישוב 

  הציון הסופי בתואר. 
  

  המפגשי הנחי
של הקורסים לתואר שני היא מפגשי ההנחיה הנוכחות ב

בסמסטר ) 6-5(מתקיימים מספר פעמים . המפגשים חובה
  בשעות אחר הצהריים המאוחרות.

  

 י בחירה מתקדמים מתואר ראשון:קורס  .ה
  נ"ז 12-6

 12לבחור שני קורסים מהיצע זה ( ניתן ללא תזהבמסלול 
 6אחד מהיצע זה (לבחור קורס  ניתן עם תזהנ"ז) ובמסלול 

, ובלבד שלא נבחרו קורסים שכבר נלמדו במסגרת נ"ז)
ניתן ללמוד קורסים  הלימודים לתואר הראשון.

מתקדמים אחרים ממאגר הקורסים המתקדמים 
מהתואר הראשון או מקורסי התואר השני בלימודי 

תחומיים באוניברסיטה הפתוחה, באישור -דמוקרטיה בין
תן ללמוד קורסי ליבה נוספים של אחד מיועצי התכנית. ני

  מקבוצה ב ולא ללמוד קורסים מהתואר הראשון.
  

נ"ז רמה
  6  מ  )10538אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (

  6  מ  )10378גישות בביקורת הספרות ( :ג'יין אוסטן
  6  מ  )10374סוגיות בחקר הלאומיות (

  6  מ  )10534מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (
חשיבה היסטורית (פרקים בפילוסופיה של

  )10337היסטוריה) (
  
  מ

  
6  

  6  מ  )10503תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (

נ"ז  רמה
  6  מ  )10532תקשורת כתרבות (

ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים 
)10346(  

  6  מ

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות 
)10335(  

  6  מ

  6  מ  )10551( ראליבקולנוע היש שואההניצולי
הישראלית סמלים חזותיים ציוניים בתרבות

)10594(  
  6  מ

  6  מ )10916תחומי (-נרטיב: עיון רב
  

  לכותבי עבודת תזה: מתודולוגי קורס  ו.
     נ"ז 3

בלימודי  מחקרית לכתיבה תזהסמינר הקורס המתודולוגי 
  הוא חובה לסטודנטים במסלול עם תזה.  )14299( תרבות

  
     בחינה מסכמת / תזה  ז.

). יוכל לגשת 14298( בחינה מסכמתבמסלול ללא תזה יש 
נקודות זכות. יש להירשם  39לבחינה מי שצבר לפחות 

  לבחינה כפי שנרשמים לקורס רגיל.
הבחינה המסכמת היא בחינת בית. הבחינה תתקיים בשני 

הבחינה נמצא באתר התכנית מועדים בכל שנה. מבנה 
  תחת הכפתור "טפסים".

  
  הגשת מועמדות למסלול עם תזה

עומדים ו תזה סטודנטים המעוניינים ללמוד במסלול עם
לא כולל קורסי   קורסים ( 7למדו לפחות  בתנאים הבאים:

, כתבו לפחות עבודה סמינריונית אחת וממוצע   )  השלמה
יעוץ עם אחד היועצים יומעלה, יקיימו פגישת  90ציוניהם 

של התכנית, אשר ימליץ להם מתי להגיש את מועמדותם 
פי תנאי -על –לאחר קבלתם למסלול עם תזה  6למסלול.

הקבלה המפורטים לעיל ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת 
חבר סגל מלווה,  יוצמד להם –הקבלה של המסלול 

שיסייע להם באיתור מנחה מתאים. מיום קבלתם 
עליהם להשלים בתוך שנה  זה יהיהלמסלול עם ת

סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות הקורס  את
ידי מדריך - ולכתוב הצעת מחקר אשר תאושר על  ) 14299 (

אלה יעברו  יעמדו בתנאים סטודנטים שלא העבודה.
  אוטומטית למסלול ללא תזה. 

התזה תיכתב בהדרכת איש סגל בכיר של האוניברסיטה 
של אוניברסיטה אחרת. הזמן המוקצב הפתוחה או 

  לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

  משך זמן לימודים

 7יש לסיים את לימודי התואר השני בלימודי תרבות תוך 
שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון 

   7בתכנית (לא כולל קורסי השלמה).
  

  זכאות לתואר

 (אם נדרשו) לימוד כל ההשלמות  
 11- קורסים במסלול ללא תזה, ו 13ם בהצלחה של סיו 

פי תכנית הלימודים -קורסים במסלול עם תזה על
 המאושרת

  ודות סמינריוניותעב 2כתיבת  
 כתיבת תזה במסלול עם תזה  
 מעבר בהצלחה של בחינה מסכמת במסלול ללא תזה  
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  ציון התואר

  ישוקלל באופן הבא:לתואר  הסופייון צה
  

ממוצע ציוניו של הסטודנט  90% :במסלול ללא תזה
ציון הבחינה  10%-ו בקורסים ובעבודות הסמינריוניות

  . המסכמת
  

לממוצע  70%-תזה ולציון ה 30% :במסלול עם תזה
  בקורסים ובעבודות הסמינריוניות. הציונים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

תקנון לימודים והרשמה לתוארכפוף ל בתכניתכל האמור  1
   .שני

2012מי שהשלים את ארבעת קורסי התשתית לפני סמסטר א 2
 פטור מלימוד קורס זה וחייב בקורס ליבה נוסף.

 הקורס עדיין אינו נלמד. 3
 עדיין אינם נלמדים.קורסי בחירה סמינריוניים נוספים 4
ניתן לכתוב עבודה סמינריונית גם באחד מקורסי הליבה 5

אם עבר יותר מסמסטר מאז נלמדהראשונים שנלמדו. 
הקורס יש לפנות למרכז/ת הקורס כדי להסדיר את ההרשמה

    לכתיבת העבודה.
קבלה למסלול עם תזה אינה אוטומטית אלא כפופהה 6

 ל.להחלטת ועדת הקבלה של המסלו
סטודנט שלא סיים את לימודיו במסגרת הזמן, יוכל במקרים 7

חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן
הלימודים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנט ללמוד קורסים
נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום

 קורסים שנלמדו על ידו, או בנוסף להם.
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בחינוך: טכנולוגיות ומערכות מוסמך 
  למידה

של התואר  אתר הביתאנו מזמינים אתכם לבקר ב
השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה. באתר 
תמצאו, בנוסף לחומר שבידיעון, גם הודעות שוטפות 

  ועדכונים. 
  

  1מבוא

אקדמי מתקדם, מיומנות, התכנית המוצעת מקנה ידע 
כישורים מקצועיים והתמחות בתכנון ובפיתוח תכניות 
לימודים ובשילוב מושכל של טכנולוגיות במגוון מערכות 
למידה. התכנית מכוונת להעמקת ההבנה והתובנה של 
העוסקים בהוראה, בלמידה ובתכנון לימודים, בעשייתם 

  יומית.-היום
  

  קהל היעד
תפקידים  לממלאימנהלים ולמורים, למיועדת  התכנית
הפורמלית על כל רמותיה; לאלה  מערכת החינוךאחרים ב

אנשים כן לו המכשירים עצמם לאותם תפקידים;
מערכות למידה  ה שלבהדרכה ובהפעלהמתעניינים 

כגון: , ים אחריםופרטי יםבסקטורים ציבוריוהשתלמות 
 , רפואה,צבאטק, -מסגרות הכשרה מקצועית, תעשיות היי

  ומסגרות קהילתיות., בנקים
  

  מסלולי לימודים

מערכות ו טכנולוגיות למידהבתכנית שתי מגמות התמחות: 
  בכל אחת מן המגמות יש שני מסלולים: 2.למידה

 לימודים לתואר שני ללא תזה  
 (למצטיינים) לימודים לתואר שני עם תזה    

  מבנה הלימודים מפורט בהמשך.
  

  תנאי קבלה

  ראשון בעלי תואר רשאים להגיש מועמדות לתכנית
בציון גמר , ממוסד אקדמי מוכרדעת שונים -בתחומי

הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה  ומעלה. 80של 
  המחלקתית לתואר שני.

  המועמד השלמות לדרוש מן אם הקבלה תקבע ועדת
לא לו תחומים. ההשלמות יכדי להתקבל לתכנית ובא

סטודנט שחייב בהשלמות  .נ"ז 18היקף של  יעלו על
על סמך הישגי תנאי". - יהיה במעמד של "סטודנט על

הסטודנט בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלו 
פי -ייקבע עלאופי ההשלמות  לתואר שני".סטודנט "כ

בדרך כלל מדובר באחת  הלימודי של הסטודנט.הרקע 
טטיסטיקה מבוא לסאו יותר מבין ההשלמות הבאות: (א) 

פילוסופיה של , (ב) )30111( א לתלמידי מדעי החברה
פרקים או  )10125פסיכולוגיה של החינוך (, )10765החינוך (

 . )10485בסוציולוגיה של החינוך (
  המתקבלים לתכנית מצופים להיות בעלי שליטה

, Wordביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (
PowerPoint ,Excelעבודה ) ואינטרנט (הכרת ה

באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני), שכן 
 הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.

  ,בשלב זה אין דרישת אנגלית כתנאי קבלה לתכנית
למעט בדיקה של השלמת דרישות אנגלית במסגרת 
לימודי התואר הראשון. עם זאת, חשוב להדגיש 

ר קריאה בה על חומשהלימוד בתכנית מבוסס במידה ר
 אקדמי באנגלית.

 "תנאי" שנדרש לקורס השלמה אחד בלבד - סטודנט על
יוכל ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני 

שיטות אך אין ללמוד את הקורס  ,ההשלמה לפני סיום
מבוא לפני סיום השלמה בקורס  )14009( מחקר בחינוך

. המשך )30111( לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
לימודיו מותנה באישור על מעבר ממעמד של "סטודנט 

 תנאי" למעמד של "סטודנט לתואר שני".-על
 תנאי" שנדרש לקורס השלמה אחד בלבד - "סטודנט על

יוכל ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני 
לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (א) אין 

לפני  )14009שיטות מחקר בחינוך (ללמוד את הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי סיום השלמה בקורס 

; (ב) אין ללמוד שלושה קורסים )30111החברה א (
(השלמה אחת ושני קורסי תכנית) באותו סמסטר, 
כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל 
להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר 

בקורס  שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות
ההשלמה). המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר 

תנאי" למעמד של "סטודנט -ממעמד של "סטודנט על
  לתואר שני".

  "ל"סטודנט לתואר שני "תנאי-טודנט עלתנאי מעבר מ"ס
תנאי" שיחויב בהשלמות יעבור למעמד של -"סטודנט על

"סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמוד בכל הדרישות של 
  למה.קורסי ההש

  

  בלימודים במוסד אקדמי אחרהכרה 

קודמים לתואר על לימודים  נ"ז 20לקבל פטור של עד  ניתן
שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני 

סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת . אחר
 ראו סעיףלפרטים נוספים לימודיהם לקבלת ייעוץ בנושא. 

בתקנון לימודים  אקדמי אחרהכרה בלימודים במוסד 
 והרשמה לתואר שני.

  

  הלימודים תכנית
לימודי תשתית משותפים לשתי המגמות א. 

  נ"ז 20 –
  
נ"ז   

  4    )14008פיתוח והפעלה של תכניות לימודים (
  4    )14009שיטות מחקר בחינוך (

  4    )14007אוריה ומעשה (הערכה בחינוך: ת
  4    )14003תאוריות למידה והוראה (

  4    )14010טכנולוגיה ולמידה (
  

      נ"ז 16 –לימודי חובה בכל מגמה ב. 
  
      טכנולוגיות למידהמגמת■

  4    3)14016( למידה וחינוך בחברת המידע
למידה  עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות

  )14002ממוחשבות (
  
  

  
4  
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הקורסים הבאים, ובהם לפחות אחד חמשתשניים מבין 
 :14017, 14013מן הקורסים 

נ"ז   
גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות הוראה 

  4)14013ממוחשבות (והדרכה 
    

4  
  4    4)14017שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת (

של משתמשי רשת האינטרנטסוגיות בפסיכולוגיה 
)14011(4  

    
4  

  4    4)14018שינוי ארגוני במערכות למידה (
  4   4)14019של שינוי: מגמות ואתגרים ( מורים בעולם

      
     מגמת מערכות למידה■

גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה
)14005(  

  4  

  4    )14006חלופות בהערכת הישגים (
  

שניים מבין ארבעת הקורסים הבאים, ובהם לפחות אחד
 :14019, 14012מן הקורסים 

פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת שונים: 
  4)14012מהלכה למעשה (

    
4  

  4   4)14019מגמות ואתגרים (מורים בעולם של שינוי: 
סוגיות בפסיכולוגיה של משתמשי רשת האינטרנט

)14011(3  
    

4  
  4    4)14018ארגוני במערכות למידה ( שינוי

  
      5לימודי בחירה בשתי המגמותג. 

מקורסי  נ"ז 8במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 
    בחירה.

  6בחירה.אין לימודי במסלול עם תזה 
  

  4    )14015מידע לבניית ידע (ממידע לידע: מחיפוש 
דמוקרטיזציה של החינוך  :אוניברסיטאות פתוחות

  )14014הגבוה (
  
  

  
4  

בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים
)14001(  

  4  

סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד  :מכאוב הדעת
  )12019בישראל ובעולם (

    
3  

  4   )14020( הערכה ממצאימ תועלת הפקת
  4    )14021( יסוד מושגי: בחינוך מדידה

 טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים
)14022(  

  4  

  
אחד מבין הקורסים הבאים (בתנאי שהקורס ניתן לבחור 

  לא נלמד בעבר):
  

  6  מ  7)10528מנהיגות ויישומיה בחינוך (
  6  מ  7)10527ליקויי למידה (

  6  מ  7)10563הפרעת קשב והיפראקטיביות (
  6  מ  7)10568מטפורה בחשיבה החינוכית (

  
      סמינריוניותעבודות   ד.

תכנית הלימודים בכל מסלול מחייבת הגשת שתי עבודות 
סמינריוניות, מתוכן לפחות עבודה אחת אמפירית 

  (מבוססת על איסוף נתונים). 
  

בסעיף  4העבודות תיכתבנה בקורסים המסומנים בהערה 
יש להגיש תוך שלושה הסמינריונית את העבודה ב לעיל. 

  של הקורס.חודשים מסיום סמסטר הלימוד 
  

בקטלוג הקורסים  מופיעיםתכנית של הסים תיאורי הקור
  ובאתר האינטרנט של התכנית.

      מסלולי הלימודים  ה.

  מסלול ללא תזה
במסלול ללא תזה על הסטודנט לבצע פרויקט גמר או 

  להיבחן בבחינת גמר. 
  

דורש מן הסטודנט להוכיח את יכולתו  פרויקט הגמר
לשלב וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים 
שרכש במהלך לימודיו לצורך תכנון, פיתוח והערכה של 
חומר לימודי או של שילוב טכנולוגיה בהוראה. בתכנון 
הפרויקט, בביצועו ובכתיבתו יידרש הסטודנט להוכיח 

רלוונטיים, יכולת יכולת אינטגרציה, שליטה בגופי הידע ה
של קבלת החלטות ופתרון בעיות, וכושר כתיבה של חיבור 

 100-50 מדעי באופן נאות. הפרויקט יהיה בהיקף של 
פרויקט הגמר ייכתב בדרך כלל בהדרכת אחד  עמודים.

מאנשי הסגל של התכנית לתואר שני בחינוך. הזמן 
המוקצב לכתיבת פרויקט הגמר הוא שנה אחת מיום 

 עה.אישור ההצ
  

פרטים נוספים על אופי פרויקט הגמר ועל תהליך העבודה 
, בכתובת: מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית

http://telem.openu.ac.il/edu/ma.  
  

דורשת מן הסטודנט להוכיח את יכולתו לשלב  בחינת גמר
וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכש 
במהלך לימודיו לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום 
הדעת הרלוונטי למגמת הלימוד שלו. בבחינה יידרש 

אירוע או מאמרים -התלמיד לנתח באופן ביקורתי תיאורי
גרטיבי של חומר מן הספרות המקצועית, תוך יישום אינט

הלימוד של קורסי התשתית והמגמה. לכל מגמת לימוד 
סטודנט שניגש בפועל לבחינת גמר תתקיים בחינה נפרדת. 

לא יוכל להירשם לפרויקט או לתזה, בין אם עבר את 
פרטים תוכניים הבחינה בהצלחה ובין אם נכשל בה. 

וטכניים על הבחינה מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר 
  .http://telem.openu.ac.il/edu/maבכתובת:   התכנית,

  
  מסלול עם תזה

, 14008, 14003רק לאחר סיום שלושת קורסי התשתית 
וכן שלושה קורסי מגמה, שמתוכם לפחות קורס  14009

, יוכלו שנכתבה בו עבודה אמפירית סמינריוני אחד
בקורסים  ומעלה 90ינים (עם ממוצע הסטודנטים המצטי

) להגיש מועמדות למסלול לימודים עם תזה. הוועדה אלה
המחלקתית לתואר שני תדון לגופו של עניין בכל בקשה 
ובקשה, ותודיע לסטודנט אם בקשתו אושרה תוך 

  חודשיים מיום הגשת הבקשה.
  

עבודת יידרש לבחור נושא ל עם תזהכל סטודנט במסלול 
. בתכנון העבודה, ר שאלת מחקר אמפיריתולהגדי  מחקר

ו הסטודנט להוכיח את יכולת ךכתיבתה יצטרבביצועה וב
שלב ויישם את שיטות המחקר י לבצע מחקר אמפירי שבו

פיתוח בוהעקרונות התאורטיים והמעשיים שלמד בתכנון, 
טכנולוגיות למידה. של  הערכה של תכנית לימודים אובאו 

הסטודנט להוכיח מחשבה  רשיידבתכנון ובביצוע העבודה 
עצמאית ויצירתית, יכולת של קבלת החלטות ופתרון 

לפי קני מידה בעיות וכושר כתיבה של חיבור מדעי 
התזה תיכתב בהדרכת איש סגל  נאות. היקףבמקובלים ו
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בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה 
אחרת. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום 

 ההצעה. אישור
  

פרטים נוספים על אופי עבודת התזה ועל תהליך העבודה 
  בכתובת: מצויים בקטלוג הקורסים ובאתר התכנית,

http://telem.openu.ac.il/edu/ma.  

  

  הוראה ולמידה

  הלימודים מבוססים על שילוב של חומר קריאה (מדריך
- אל-מקראות מאמרים וספרים), מפגשי פניםלמידה, 

פנים ושימוש בטכנולוגיות למידה. בפרט יעשה שימוש 
  רב באתרי הקורסים שבאינטרנט.

 .בחלק מהקורסים ייתכנו מפגשי חובה 
  מספר קבוצות הלימוד ופיזורן בכל קורס יהיה מותנה

במספר הנרשמים. לעתים תיפתחנה רק קבוצות 
  ראה מקוונת מרחוק.ארציות באזור המרכז או בהו

  קורסי התכנית אינם מוצעים בסמסטר הקיץ, פרט
 .10568לקורס 

 .בשלב זה התכנית אינה פתוחה ללימודים בחו"ל 
  

 מכסת הקורסים בסמסטר ומשך זמן הלימודים
 : טכנולוגיות ומערכות למידהסטודנט לתואר שני בחינוך

יירשם בסמסטר הראשון ללימודיו לשני קורסים לכל 
היותר. מן הסמסטר השני והלאה יוכל סטודנט להירשם 
לשלושה קורסים לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת 
ממגבלות אלה יש להפנות אל הממונה על פניות 

: טכנולוגיות ומערכות סטודנטים בתואר השני בחינוך
  .למידה

  
: טכנולוגיות ומערכות ךבלימודי התואר השני בחינו

שנים מתחילת  7יש לסיים את כל החובות תוך  למידה
הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (לא כולל 
השלמות). סטודנט שלא סיים את לימודיו בפרק זמן זה 
יוכל לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה 
להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה תאשר זאת 

ים ובכפוף לדרישות האקדמיות שיחולו במקרים חריג
  באותה עת.

  

  זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים 
  הבאים:

 ;(אם נדרש) הסטודנט מילא את כל ההשלמות  
  הסטודנט סיים בהצלחה את כל הקורסים הנדרשים

 כמפורט בתכנית הלימודים;
  נבחן הסטודנט כתב פרויקט גמר או עבודת תזה או

  ועמד בכך בהצלחה. בבחינת גמר

  

  

  

  ציון התואר

  קבע לפי השקלול הבא:יהציון הסופי לתואר י
, ממוצע 60% – הקורסים ניממוצע ציו :במסלול ללא תזה

ציון ו 20% –הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים 
  .20% –פרויקט הגמר או בחינת הגמר 

ממוצע  ,40% – הקורסים ניממוצע ציו: במסלול עם תזה
ציון ו 20% –הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים 

  .40% – התזה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

תקנון לימודים והרשמה לתוארכפוף ל בתכניתכל האמור  1
 .שני

הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יבחרו במגמה רק בתום שנת 2
  . הלימודים הראשונה

טכנולוגיות למידה לסוגיהן:או הקורס במתכונתו הקודמת, 3
  , שאינו מוצע עוד.עקרונות ויישום

  בקורס זה יש לכתוב עבודה סמינריונית. 4
במסגרת לימודי הבחירה ניתן לבחור קורסים שלא נלמדו 5

סי החובה שבסעיף ב לעיל, כולל קורסי החובהבמסגרת קור
של המגמה שהתלמיד איננו לומד בה. אם נבחר קורס
סמינריוני כקורס בחירה, יהיה על התלמיד לכתוב בו עבודה

  סמינריונית.
נ"ז מקורסי 12נדרשו לפחות  2011אעד וכולל סמסטר  6

נ"ז מקורסי הבחירה 4הבחירה במסלול ללא תזה, ולפחות 
(אך לא 2011אתלמידים שלמדו בסמסטר  במסלול עם תזה. 

לפני כן) קורס בחירה שלישי במסלול ללא תזה או קורס
בחירה אחד במסלול עם תזה יוכלו להחליט, לפני קבלת

ל קורס זה בחישובאישור זכאות לתואר, אם ברצונם לכלו
   הציון הסופי לתואר.

תנאי הקבלה לקורס זה הוא קבלה לתואר שני. מומלץ רקע 7
 בתחום.
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מוסמך במינהל, מדיניות ומנהיגות 
  בחינוך  

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית של התואר 
השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך. באתר 

הודעות שוטפות תמצאו, בנוסף לחומר שבידיעון, גם 
  ועדכונים. כתובת האתר:

http://www.openu.ac.il/academic/Education/
leadership 

  

  1מבוא

 מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוךהתכנית לתואר שני ב
נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם, מיומנויות וכישורים 
בתחום המינהל, המדיניות והמנהיגות בחינוך ולהכשיר 
את המוסמכים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים 
-במערכת החינוך בישראל ובמסגרות החינוך הלא

פורמליות. התכנית מיועדת לאפשר ללומדים התפתחות 
רחבה של תחומי הדעת, יסה תוך הצגת תפ מקצועית,
אורטיות מגוונות וסוגיות הנוגעות לתחומי גישות ת

  הניהול והמנהיגות של בעלי תפקידים במערכות אלה.
  

  קהל היעד
פונה לקהל יעד מגוון: מנהלים, סגני מנהלים, התכנית 

מפקחים, בעלי תפקיד ניהולי ומורים במערכות חינוך 
יעדים עצמם פורמליות, כמו גם מי שמי-פורמליות ובלתי

לתפקידי ניהול. התכנית תהיה פתוחה לבעלי תואר ראשון 
  דעת שונים. בתחומי

  

  מסלולי לימודים

מסלול (ללא תזה) ו מסלול יישומיבתכנית שני מסלולים: 
  (עם תזה), ושלושה מקבצים: מחקרי

  
  מדיניות חינוך ואקלים בית ספרי 
 ניהול 
 הוראה והערכה    

  מבנה הלימודים מפורט בהמשך.
  

  תנאי קבלה

  רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר 'בוגר
אוניברסיטה' בתחומי דעת שונים או בוגרי מכללות 
לחינוך בעלי תואר 'בוגר בהוראה', שסיימו את 
לימודיהם במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה 

הקבלה  2ומעלה. 80להשכלה גבוהה בציון גמר של 
מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר 

 שני. 
 השלמות כדי  ותועדת הקבלה תודיע למועמד אם נדרש

להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות יהיו 
נקודות זכות. סטודנט שחייב  18בהיקף של עד 

בהשלמות יהיה במעמד של "סטודנט על תנאי". על 
תחליט הוועדה  סמך הישגי הסטודנט בקורסי ההשלמה

אם לקבלו כ"סטודנט מן המניין" בתכנית. סוג 
ההשלמות יהיה מותנה ברקע הלימודי של הסטודנט. 
בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות 

 א מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה  ) א ( הבאות:
פרקים או  )10765פילוסופיה של החינוך (  ) ב ( ,)30111(

התנהגות ארגונית (ג) , )10485ה של החינוך (בסוציולוגי
)10430(.  
  בעלי שליטה  שיהיו ההמתקבלים לתכנית מצופמן

, Wordביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (
Powerpoint ,Excel ואינטרנט (הכרת העבודה (

באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני), שכן 
 הלימודים.הללו יידרשו באופן שוטף במהלך 

  ,בשלב זה אין דרישת אנגלית כתנאי קבלה לתכנית
למעט בדיקה של השלמת דרישות אנגלית במסגרת 
לימודי התואר הראשון. חשוב להדגיש, עם זאת, 
שחומרי הלימוד בתכנית מבוססים במידה רבה על 
קריאה באנגלית, וחשובה יכולת קריאה טובה של 

  החומר ברמה אקדמית.

 שנדרש לקורס השלמה אחד בלבד  תנאי"- "סטודנט על
יוכל ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני 
לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (א) אין 

לפני  )14009שיטות מחקר בחינוך (ללמוד את הקורס 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי סיום השלמה בקורס 

; (ב) אין ללמוד שלושה קורסים )30111החברה א (
השלמה אחת ושני קורסי תכנית) באותו סמסטר, (

כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל 
להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר 
שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס 
ההשלמה). המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר 

תנאי" למעמד של "סטודנט -ממעמד של "סטודנט על
 שני".לתואר 

  

  "ל"סטודנט לתואר שני "תנאי-טודנט עלתנאי מעבר מ"ס
תנאי" שיחויב בהשלמות יעבור למעמד של -"סטודנט על

"סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמוד בכל הדרישות של 
  ומעלה. 80קורסי ההשלמה ויסיים אותם בממוצע של 

   

  בלימודים במוסד אקדמי אחרהכרה 

קודמים לתואר על לימודים  נ"ז 20לקבל פטור של עד  ניתן
שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני 

סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת . אחר
 ראו סעיףלפרטים נוספים לימודים לקבלת ייעוץ בנושא. 

בתקנון לימודים  הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר
  והרשמה לתואר שני.

 
  הלימודים תכנית

  נ"ז 34חובה:  א. קורסי
נ"ז   

  4    )14009שיטות מחקר בחינוך (
  4    )14003תאוריות למידה והוראה (

  4   )14007אוריה ומעשה (הערכה בחינוך: ת
מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה 

  4,3)12007דמוקרטית (
  3  

  4    )14010טכנולוגיה ולמידה (
  4   )14024כלכלת חינוך (

  4   )14026סוגיות בניהול בית ספר (
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  5 אחד משני הקורסים הבאים:
נ"ז  

  3    6)13023( בארגוניםמנהיגות 
  3    7)13004(ניהול והתנהגות ארגונית 

  8 אחד משני הקורסים הבאים:
 ותהליכים חלופיים בחירה בחינוך: בתי ספר

)14001(  
  4  

  4    9)14018(שינוי ארגוני במערכות למידה
  

(בהתאם  נ"ז 14-7 בחירה: ב. קורסי
  למסלול הלימודים)

קורסים. שניים מהם  3חובה ללמוד  במסלול היישומי
ישתייכו למקבץ אחד, והשלישי ישתייך למקבץ אחר. 

משלושת הקורסים יהיו ברמת תואר שני (בהיקף  2לפחות 
נ"ז). ניתן ללמוד קורס אחד של תואר ראשון  4או  3של 

  נ"ז), בתנאי שלא נלמד בעבר. 6(בהיקף של 
שני  קורסים ברמת תואר 2יש לבחור  במסלול המחקרי

  נ"ז), כל אחד מהם ממקבץ אחר. 4או  3בלבד (בהיקף 
  
     מקבץ מדיניות חינוך ואקלים בית ספרי■

אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה של החינוך
 )14014הגבוה (

  4  

  4   9)14019( מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים
  4    10רפורמות במערכות חינוך בעולם
  4    10פרופסיונליזם במערכות חינוך
  6    11)10568( מטפורה בחשיבה החינוכית

 מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי
)10376(11  

  6  

  6    11)10328( פעילות גומלין בכיתה
  6    11)10566( תרבות ארגונית

  
      ניהולמקבץ ■

  3    )13002( חשבונאות למנהלים
  3    )13003( שיווק

  3    )13005( ניהול פיננסי
  3    )13037( מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה

  3    )13006( מדיניות מערכות מידע
  6    11)10588( יחסי עבודה

  6    11)10437( יסדות המינהל הציבורי
  6    11)10459( יסודות השלטון המקומי

  
      מקבץ הוראה והערכה■

סוגיות בפסיכולוגיה של משתמשי רשת האינטרנט 
)14011(9  

    
4  

למידה גישות בתכנון ובהערכה של מערכות
)14005(  

  4  

  4    )14006חלופות בהערכת הישגים (
ם טכנולוגיות למידה לסוגיהן: עקרונות ויישו

)14016(  
  4  

  4    )14021( יסוד מושגי: בחינוך מדידה
  4   )14020( הערכה ממצאי תועלת הפקת

  4    )14015ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע (
  6   11)10363הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (

  6    11)10527ליקויי למידה (
  

      עבודות סמינריוניות  .ג
תכנית הלימודים בכל מסלול מחייבת הגשת שתי עבודות 

 אמפיריתסמינריוניות, מתוכן לפחות עבודה אחת 
  (המבוססת על איסוף נתונים). 

  
עבודות אמפיריות תיכתבנה בקורסים המסומנים בהערה 

ב לעיל; עבודה אחת, עיונית, יכולה -בסעיפים א ו 9

את . 3להיכתב באחד מבין הקורסים המסומנים בהערה 
חודשים מסיום  3יש להגיש תוך הסמינריונית העבודה 

  סמסטר הלימוד של הקורס.
  

  בקטלוג  מופיעיםתכנית של הסים תיאורי הקור
  הקורסים.

  
      מסלולי הלימודים  .ד

   (ללא תזה) במסלול יישומי יםוצעמהלימודים 
(עם תזה). רק סטודנטים מצטיינים  במסלול מחקריו

יוכלו לבחור במסלול המחקרי, ומספרם יהיה מותנה 
במספר חברי הסגל האקדמי בנושאים הרלוונטיים 

  ובזמינותם. 
  

  יישומימסלול 
נקודות זכות  44להשלים על הסטודנט במסלול זה יהיה 

  פי הפירוט הבא:-לפחות על
 34  קורסי חובה 9- בנקודות זכות  
  קורסי בחירה 3-בנקודות זכות  10לפחות  
 הגשת שתי עבודות סמינריוניות  

  
בסיום לימודיו על הסטודנט לבצע פרויקט גמר או להיבחן 

  .בחינת גמרב
  

, החינוכי יעסוק בנושא מתחום המינהל פרויקט הגמר
או המנהיגות החינוכית ויוכל להיות החינוכית המדיניות 

ידרוש  אמפירי. הפרויקט האמפירי-או לאאמפירי פרויקט 
מן הסטודנט להוכיח את יכולתו לשלב וליישם את 
העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכש במהלך לימודיו 

 ה בתחום (למשל, הנהגת שינוי בביתלצורך בדיקה של סוגי
בנושא בדרך הקושרת יעסוק  אמפירי-לא ספר). פרויקט

אך ללא צורך של איסוף  ,אוריה והפרקטיקהבין הת
נתונים. בתכנון הפרויקט, בביצועו ובכתיבתו יידרש 
הסטודנט להוכיח יכולת אינטגרציה, שליטה בגופי הידע 
הרלוונטיים, יכולת של קבלת החלטות ופתרון בעיות, 

הסטודנטים ות. על וכושר כתיבה של חיבור מדעי באופן נא
פרויקט גמר לקבל את הסכמת אחד  לבצעהבוחרים 

לשמש  ,מחברי הסגל המורשים להנחות פרויקט
  כמדריכם. 

  
נועדה לבדוק את יכולת הסטודנט לערוך בחינת הגמר 

אינטגרציה בין החומרים שלמד בקורסים השונים. 
הבחינה דורשת מן הסטודנט להוכיח את יכולתו לשלב 

קרונות התאורטיים והמעשיים שרכש וליישם את הע
במהלך לימודיו לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום 
הדעת הרלוונטי למקבצי הבחירה שלו. בבחינה יידרש 

אירוע או מאמרים -התלמיד לנתח באופן ביקורתי תיאורי
מן הספרות המקצועית, תוך יישום אינטגרטיבי של חומר 

ר לא יוכל הלימוד. סטודנט שניגש בפועל לבחינת גמ
להירשם לפרויקט או לתזה, בין אם עבר את הבחינה 

 בהצלחה ובין אם נכשל בה. 
  

  מחקרימסלול 
   14009רק לאחר סיום שישה קורסים ובהם הקורסים 

, אמפירית, ולאחר כתיבת עבודה סמינריונית 14003-ו
  ומעלה 90עם ממוצע  הסטודנטים המצטיינים ( יוכלו
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עם  מועמדות למסלול לימודים) להגיש בקורסים אלה
על המועמדים לבחור נושא לתזה ולקבל את הסכמת תזה. 

לשמש  ,אחד מחברי הסגל המורשים להנחות עבודת תזה
הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון לגופו של כמדריכם. 

עניין בכל בקשה ובקשה, ותודיע לסטודנט אם בקשתו 
  אושרה תוך חודשיים מיום הגשת הבקשה.

  
נקודות זכות  41טודנט במסלול זה יהיה להשלים על הס

  פי הפירוט הבא:-לפחות על
 34  קורסי חובה 9- בנקודות זכות  
  קורסי בחירה 2-בנקודות זכות  7לפחות  
 הגשת שתי עבודות סמינריוניות  
  

בסיום לימודיו על הסטודנט במסלול המחקרי להגיש 
  עבודת תזה.

  
 עבודת מחקרהסטודנט יידרש לבחור נושא לעבודת תזה: 

ולהגדיר שאלת מחקר אמפירית. בתכנון העבודה, 
בביצועה ובכתיבתה יצטרך הסטודנט להוכיח את יכולתו 
לבצע מחקר אמפירי שבו ישלב ויישם את שיטות המחקר 
והעקרונות התאורטיים והמעשיים שלמד. בתכנון ובביצוע 
העבודה יידרש הסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית 

ל קבלת החלטות ופתרון בעיות וכושר ויצירתית, יכולת ש
כתיבה של חיבור מדעי לפי קני מידה מקובלים ובהיקף 

 נאות. 
  

  הוראה ולמידה

  הלימודים מבוססים על שילוב של חומר קריאה (מדריך
- אל-למידה, מקראות מאמרים וספרים), מפגשי פנים

פנים ושימוש בטכנולוגיות למידה. בפרט יעשה שימוש 
  שבאינטרנט. רב באתרי הקורסים

 .בחלק מהקורסים ייתכנו מפגשי חובה 
  מספר קבוצות הלימוד ופיזורן הגיאוגרפי בכל קורס

יהיה מותנה במספר הסטודנטים. לעתים תיפתחנה רק 
  קבוצות ארציות באזור המרכז.

 .רוב קורסי התכנית אינם מוצעים בסמסטר הקיץ 
 .בשלב זה התכנית אינה פתוחה ללימודים בחו"ל 
  

  הלימודיםמשך זמן 

  יש לסיים את כל החובות בלימודי התואר השני 
שנים מתחילת  7תוך  מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוךב

הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (לא כולל 
סטודנט שלא סיים את לימודיו בפרק זמן זה השלמות). 

יוכל לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה 
הלימודים. הוועדה תאשר זאת להארכת משך זמן 

במקרים חריגים ובכפוף לדרישות האקדמיות שיחולו 
  באותה עת.

  

  זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים 
  הבאים:

  את כל 80הסטודנט מילא בהצלחה (בציון מעל (
  ההשלמות (אם נדרש);

  הסטודנט סיים בהצלחה את כל הקורסים הנדרשים
 בתכנית הלימודים; כמפורט

  הסטודנט כתב פרויקט גמר או עבודת תזה או נבחן
  ועמד בכך בהצלחה. בבחינת גמר

  
  ציון התואר

  קבע לפי השקלול הבא:יהציון הסופי לתואר י
  

  היישומי במסלול 
 הציונים של מכלולממוצע : לכותבים פרויקט גמר 

הקורסים  י, ממוצע הציונים של שנ50% – הקורסים
ציון , 20% –הסמינריוניים / העבודות הסמינריוניות 

  .30% – פרויקט הגמר
 הציונים של מכלולממוצע  :לנבחנים בבחינת גמר 

הקורסים  ישנממוצע הציונים של  ,60% – הקורסים
ציון , 20% – הסמינריוניים / העבודות הסמינריוניות

  .20% – בחינת הגמר
  

  במסלול המחקרי
, ממוצע 40% –ם של מכלול הקורסים ממוצע הציוני
הקורסים הסמינריוניים / העבודות  ישנהציונים של 
  .40% – , ציון עבודת התזה20% – הסמינריוניות

  
  

המועצה להשכלה גבוהה נתנה אישור פרסום 
והרשמה לתכנית הלימודים. הסמכה לתואר מותנית 

 באישורה.
  
  
  
  
  

  
___________________________  

תקנון לימודים והרשמה לתוארכפוף ל בתכניתכל האמור   1
 .שני

חינוך: טכנולוגיות ומערכותלתואר שני במוסמכי התכנית   2
באוניברסיטה הפתוחה מנועים מהגשת מועמדותלמידה

, בשלומנהיגות בחינוךמדיניות  מינהל,לתואר שני נוסף ב
  חפיפה רבה בקורסי שתי התכניות. 

  בלבד. עיוניתבקורס זה אפשר לכתוב עבודה סמינריונית  3
נ"ז נוספות בגין כתיבת עבודה 2בקורס זה יינתנו   4

סמינריונית. נ"ז הללו אינן רלוונטיות לתלמידי התכנית
הנוכחית ולא ייכללו במניין הנקודות הנדרשות להשלמת

 ואר.הת
במקבץ קורס שני יכול להיבחר כאחד מקורסי הבחירה  5

  ."ניהול"
ידי סטודנטים שלמדו את-קורס זה אינו ניתן לבחירה על  6

. סטודנטים אלה)10528מנהיגות ויישומיה בחינוך (הקורס
  .)13004ניהול והתנהגות ארגונית (ילמדו את הקורס 

)10430ארגונית (התנהגות סטודנטים שלמדו את הקורס  7
ומעלה מנועים 75בחמש השנים האחרונות וקיבלו בו ציון 

מבחירה בקורס זה. סטודנטים אלה ילמדו את הקורס
 .)13023מנהיגות בארגונים (

במקבץ קורס שני יכול להיבחר כאחד מקורסי הבחירה  8
  ."ספרי מדיניות חינוך ואקלים בית"

בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית כחלק מדרישות  9
ייכתבו תואמפיריהת וסמינריוניה העבודותהקורס. 

  בהערה זו. בקורסים המסומנים 
  הקורס עדיין אינו נלמד. 10
תואר ראשון, אשר במסלול היישומי יקורסהם  קורסים אלה 11

  ניתן ללמוד אחד מהם כקורס בחירה.
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  חברתית   מוסמך בפסיכולוגיה

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית של התואר 
השני בפסיכולוגיה חברתית. באתר תמצאו, נוסף על 
המידע שבידיעון, גם הודעות שוטפות ועדכונים. כתובת 

  האתר:
http://www.openu.ac.il/academic/ 
Education_Psychology/social-psychology 

 
  

  1מבוא
  
לספק נועדה פסיכולוגיה חברתית כנית לתואר שני בהת

אורטי ומתודולוגי איתן למעוניינים לעבוד ולחקור בסיס ת
בתחומי הפסיכולוגיה החברתית. הפסיכולוגיה החברתית 
היא תחום דינמי הדורש מהעוסקים בו יכולת להתעדכן 

כנית ספרות המקצועית המשתנה. התצמאי בבאופן ע
ם כלים למחקר ומספקת לה הסטודנטיםחושפת את 

ואיכות המחקרים תוקף להעריך באופן ביקורתי את 
  בהם לאורך השנים. שייתקלו

כנית משלבת היכרות עם לצד קורסים עם דגש תאורטי הת
 – יתשומיים של הפסיכולוגיה החברתיההיבטים הי

מתעניינים בתחומים ל. היבטים ארגוניים תעסוקתיים
כנית מציעה ומיים של הפסיכולוגיה החברתית התהייש

  ידע, כלים והתנסויות רלוונטיים. 

  

  מסלולי לימודים

  מחקרי עם תזהמסלול 
שיטות סטטיסטיקה ולאחר סיום שני קורסים לפחות (

) ולאחר כתיבת וקורס חובה נוסף א מתקדמות מחקר
עבודה סמינריונית אמפירית, יוכלו הסטודנטים 
המצטיינים להגיש מועמדות למסלול לימודים עם תזה. 
על המועמדים לבחור נושא לתזה ולקבל את הסכמת אחד 
מחברי הסגל המורשים להנחות עבודת תזה, לשמש 
כמדריכם. הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון לגופו של 

ובקשה, ותודיע לסטודנט אם בקשתו עניין בכל בקשה 
  אושרה תוך חודשיים מיום הגשת הבקשה. 

  מסלול ללא תזה
במסלול זה על הסטודנט להיבחן בבחינת גמר. בחינת 

 עדה לבדוק את יכולת הסטודנט לעשותהגמר נו
בקורסים השונים. החומרים שלמד  שלאינטגרציה 

ולתו לשלב הסטודנט להוכיח את יכהבחינה דורשת מ
אורטיים והמעשיים שרכש ישם את העקרונות התולי

במהלך לימודיו לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום. 
 בבחינה יידרש התלמיד לנתח באופן ביקורתי תיאורי
אירוע או מאמרים מן הספרות המקצועית, תוך יישום 

  אינטגרטיבי של חומר הלימוד.

  מבנה הלימודים מפורט בהמשך.
  
  
  

  תנאי קבלה

 מועמדות לתכנית בעלי תואר ראשון  רשאים להגיש
יטאות בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות מהאוניברס

ידי המועצה להשכלה -בארץ ומהמכללות המוכרות על
 ולים להגיש מועמדות תלמידי שנה גגבוהה. כמו כן, יכ

הלימודים הקודמת לתחילת המסיימים עד סוף שנת 
את כל חובותיהם לתואר  לימודיהם בתואר השני

אשון, דהיינו, מי שעומדים לסיים חובות שמיעה הר
חוגי חייבים לסיים -בשנה זו. תלמידים במסלול דו

חובות שמיעה גם בחוג השני. סטודנטים אשר יתקבלו 
אות לתואר (על תנאי) יהיו חייבים להציג אישור זכ

  בו התחילו את לימודיהם.  הראשון עד תום סמסטר א
  י תואר ראשון בעללתכנית רשאים להגיש מועמדות

 ידי-עלמוכרים המחוגים אחרים, שלמדו במוסדות 
סיימו בהצלחה את תכנית והמועצה להשכלה גבוהה 

לימודי ההשלמה לתואר ראשון בפסיכולוגיה (ראו 
 כנית).  באתר התפירוט 

  רשאים להירשם ללימודים מועמדים בעלי תואר
חוג לאחר פסיכולוגיה, כולל תכנית השלמות וראשון ב

שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון  תואר,
ומעלה  90בפסיכולוגיה או בתכנית ההשלמות בציון 

תיעשה לפי  לתכנית . קבלהלפחות 100ובציון מתא"ם 
שקלול של ציוני התואר הראשון, תוצאות מבחן 
המתא"ם, המלצות, ומפגש הערכה הכולל הצגה 

איון אישי. למפגש יקצרה של מחקר אמפירי ור
- שיימצאו מתאימים עלרק מועמדים  ההערכה יזומנו

 ועדת הקבלה של התכנית.  ידי
  פרטים מלאים והנחיות להגשת מועמדות מופיעים

  באתר התכנית. 

  
  הלימודים תכנית

 46הלימודים לפחות לצבור במהלך  יש במסלול עם תזה
יש לצבור במהלך הלימודים לפחות  במסלול ללא תזה נ"ז,

  נ"ז, ולעמוד בדרישות הבאות: 49
  

  קורסי חובה 
  נ"ז  28 לפחות – במסלול עם תזה
  נ"ז 25  – במסלול ללא תזה

  נ"ז   
  3  )14301( סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א
  3  )14302( סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב

  3   )14305קוגניציה חברתית (
,14306סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית (

14307 ,14308 ,14309(2 
  4  

אישיים: ערכים, תכונות, נטיות -הבדלים בין
  )14314( ועמדות פוליטיות

  
3  

: זהויות חברתיות בארגונים, תהליכים קבוצתיים
  4      )14316( בחברה ובעבודה

  3    )14310סמינר מחקר א (
  3    (במסלול ללא תזה) )14311סמינר מחקר ב (
  3   תזה) (במסלול עם סדנת הכנה לתזה

  3    (במסלול עם תזה)סדנת תזה
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  בחירה קורסי
  נ"ז  18 –במסלול עם תזה 

  נ"ז 24  –במסלול ללא תזה 
  

קבצים: מקבץ קורסי בחירה הקורסים כוללים שני מ
יכולוגיה חברתית ומקבץ קורסים כנית לפסמתוך הת

כניות אחרות (אפשר לבחור שני קורסים ממקבץ זה מת
כן ישנה אפשרות לקחת קורסים  לכל היותר). כמו

עת באוניברסיטאות אחרות מתוך רשימה שתתעדכן מ
  כנית). לעת (הרשימות יופיעו באתר הת

  
  קורסי בחירה בפסיכולוגיה חברתית

נ"ז 
  3  )14303מידע (בין תחושות ורגשות לעיבוד

  3  )14304קוגניציה ואיום (
היבטים פסיכולוגיים של תקשורת במרחב הדיגיטלי

)14313( 
 3  

  4  )14312( אבחון תעסוקתי ומיון עובדים
  4  )14315בסימן שאלה: תאוריה ומעשה בפיתוח שאלונים (

 תהליכים לא מודעים בקוגניציה חברתית
 מחקר פעולה: יישום עקרונות פסיכולוגיים ב"שדה"

 פסיכולוגיה של תקשורת מתווכת טכנולוגיה
 רגשות בארגונים 

התנסות בשדה במוסד המתמחה בפסיכולוגיה ארגונית 
 תעסוקתית

  
  קורסי בחירה מתכניות אחרות

  זה לכל היותר.אפשר לבחור שני קורסים ממקבץ 
נ"ז 

  3   )12004השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים (
זכויות וחלוקת משאבים מדינת הרווחה: אזרחות, 

)12040(  
 3 

דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם
)12026( 

 3  

סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד : מכאוב הדעת
  )12019בישראל ובעולם (

  
 

  
3  

  3  )12037דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים (
  3   )14205( התרבות בחקר וגישות תאוריות

 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות
)14204(  

 3  

  3   )13019( תרבות וניהול
  3   )13023מנהיגות בארגונים (

  3  )13017אוריה ליישום (מת :של משא ומתן דינמיקה
  
  

  עבודות סמינריוניות

תכנית הלימודים במסלול עם תזה מחייבת הגשת עבודה 
סמינריונית אמפירית אחת; תכנית הלימודים במסלול 

מחייבת הגשת שתי עבודות סמינריוניות ללא תזה 
 3אמפיריות. את העבודה הסמינריונית יש להגיש תוך 

  . סמינר מחקרודשים מסיום סמסטר הרישום לקורס ח
 

  הוראה ולמידה

  הלימודים מבוססים על שילוב של חומר קריאה
אות, מאמרים וספרים), מפגשי (מדריך למידה, מקר

 פנים ושימוש בטכנולוגיות למידה. -אל-פנים
  .בחלק מהקורסים תהיה דרישת נוכחות חובה 
  מרבית הקורסים יתקיימו בקמפוס רעננה של האו"פ

 בלבד. 
  .בשלב זה התכנית אינה פתוחה ללימודים בחו"ל 

  משך הלימודים

פסיכולוגיה יש לסיים את כל חובות לימודי התואר השני ב
מסטר שבו נלמד הקורס שנים מתחילת הס 5תוך חברתית 

הראשון בתכנית (לא כולל השלמות לתואר הראשון). 
סטודנט שלא סיים את לימודיו בפרק זמן זה יוכל לפנות 
לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן 
הלימודים. הוועדה תאשר זאת במקרים חריגים ובכפוף 

  לדרישות האקדמיות שיחולו באותה עת.
  

  זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים 
  :האלה

  את כל הקורסים הנדרשים הסטודנט סיים בהצלחה
 כנית הלימודים; כמפורט בת

 אחת או  ת אמפיריתהסטודנט הגיש עבודה סמינריוני
 מסלול הלימודים;יותר, כנדרש ב

  הסטודנט כתב עבודת תזה או נבחן בבחינת גמר ועמד
 בכך בהצלחה. 

  

  ציון התואר

  קבע לפי השקלול הבא:יהציון הסופי לתואר י
  
  עם תזהבמסלול  

  ;40% –ממוצע הציונים של מכלול הקורסים 
  ;10% –ציון העבודה הסמינריונית 

  .50% –ציון עבודת התזה 
  
  ללא תזהבמסלול  

  ;50% –ממוצע הציונים של מכלול הקורסים 
  ;20% –הציונים של העבודות הסמינריוניות ממוצע 

  .30% –ציון בחינת הגמר 
  
  

המועצה להשכלה גבוהה נתנה אישור פרסום 
והרשמה לתכנית הלימודים. הסמכה לתואר מותנית 

 באישורה.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

לימודים והרשמה לתואר תקנוןכפוף ל בתכניתכל האמור  1
 .שני

נ"ז 1מעניק  בפסיכולוגיה חברתית סוגיות נבחרות הקורס 2
    נ"ז. 4בכל סמסטר, סה"כ 
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  לימודי תעודה במדעי המחשב
תכנית ללימודי תעודה במדעי המחשב מיועדת לבעלי ה

המעוניינים  הנדסהאו במדעים מדויקים תואר בוגר ב
  להשתלם במדעי המחשב. 

  
מדעי המחשב והיא תחום כנית מקנה ידע בסיסי בתה

מורכבת מקורסים תאורטיים ויישומיים מתואר ראשון 
במדעי המחשב. התכנית מהווה תשתית טובה להמשך 

  לימודים לתואר שני במדעי המחשב ולעבודה בתחום. 
  

מסיימי לימודי התעודה יוכלו להגיש מועמדות לתואר 
בתואר  םשני. מועמדותם תישקל בהתאם לציוניה

  התעודה.הראשון ובלימודי 
  
ל תכנית לימודים אישית ללימודי תעודה במדעי המחשב כ

. ועדה לאישור תכניות לימודיםוצריכה לקבל אישור של ה
כדי לאשר את תכנית הלימודים, אפשר לפנות לוועדה 

גיליון ציונים ותעודת  – (בצירוף התעודות לתואר ראשון
ועמדים שלמדו קורסים אקדמיים במדעי המחשב, מ). גמר
במסגרת  בקורסים אלהלו להגיש בקשה להכרה יוכ

פנייתם לאישור התכנית בוועדה לאישור תכניות לימודים. 
בכל מקרה יהיו הסטודנטים חייבים ללמוד לפחות שישה 

  ה.דקורסים מתוך הקורסים הדרושים ללימודי התעו
  
קבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות ליועץ מתחום מדעי ל

  המחשב.
  
 הבאים על ידע קודם של קורסי החובהתכנית מתבססת ה
אלגברה מתמטיקה לתואר ראשון במדעי המחשב: ב

חשבון , )20474( 1חשבון אינפיניטסימלי , )20109( 1לינארית 
 2חשבון אינפיניטסימלי (או  )20423( דיפרנציאלי ואינטגרלי ב

הסתברות , ))20224( 3חשבון אינפיניטסימלי ו) 20475(
וכן על ידע קודם של , )20425( לתלמידי מדעי המחשב

או קורס  )Java )20441מבוא למדעי המחשב ושפת הקורס 
דומה ברמתו ובתוכנו. החסרים ידע קודם זה, כולו או 
חלקו, יהיו חייבים להשלימו לפני תחילת הלימודים 

   בתכנית זו.
  

  :לימודי תעודה במדעי המחשבפירוט הקורסים בתכנית 
  
נ"ז  רמה  קורסי חובה  8

 
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה

  1)20476ותורת הגרפים (
  
  ר

  
4  

  6  ר  )20407לאלגוריתמים (מבני נתונים ומבוא 
  4  ר  )20417אלגוריתמים (

  4  ר   )20440אוטומטים ושפות פורמליות (
  3  ר )20465מעבדה בתכנות מערכות (

  3  ר 2)20471ארגון המחשב (
  4  מ  )20594מערכות הפעלה (

  4  מ   Java (20554)3תכנות מתקדם בשפת 
  
  3ורס בחירה אחדק
  

  4  ר )20290( המחשב מדעי יסודות: אלגוריתמיקה
  4  ר  4)20277( נתונים-מערכות בסיסי

  3  ר  )20272מערכות ספרתיות (
  4  ר   )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (

  4  מ5)20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (

נ"ז  רמה
  4  מ  )20596שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (

  4  מ )20551מבוא לבינה מלאכותית (
  6  מ  )20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (

  4  מ  )20580מבוא לקריפטוגרפיה (
  4  מ  )20364קומפילציה (

  4  מ  )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי
  4  מ  )20562גרפיקה ממוחשבת (
  4  מ )20581חישוביות ביולוגית (

  4  מ  )20595כריית מידע (
  4  מ )20905שפות תכנות (

  4  מ  )20906תכנות מונחה עצמים (
  3  מס  )20586עצמים ( מונחהסדנה בתכנות 

  3  מס  Java (20503)סדנה בתכנות מתקדם בשפת 
  3  מס  )20563נתונים (-סדנה בבסיסי

  3  מס )20587דנה במערכות הפעלה (ס
  3  מס  )20588סדנה בתקשורת מחשבים (

  
  

המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי 
מבוא לתורת הקורס  המחשב צריכים ללמוד את

במסגרת קורסי ) 20585החישוביות והסיבוכיות (
כמו כן, הבחירה של לימודי התעודה או בנוסף. 

לוגיקה למדעי המחשב עליהם להשלים את הקורסים 
, אם לא למדו )20229( 2אלגברה לינארית ו )20466(

  קורס זה במסגרת לימודיהם הקודמים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

תורת הקבוצות,מתמטיקה דיסקרטית: או הקורס  1
  ., שאינו מוצע עוד)20283קומבינטוריקה ולוגיקה (

קורס זה מניח ידע קודם במערכות ספרותיות. ניתן ללמוד 2
, במסגרת קורסי)20272( מערכות ספרתיותאת הקורס 

    .הבחירה או להשלים את החומר הדרוש באופן עצמאי
הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמיםאו הקורס  3

, שאינו מוצע עוד. למי שלמד בעבר את שני הקורסים)20442(
הנדסת תוכנה:, )Java )20554תכנות מתקדם בשפת 

, קורס אחד ייחשב)20442הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (
  במסגרת קורסי החובה ואחד במסגרת הבחירה. 

נ"ז לפני סמסטר 3או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה  4
 .2014א

או נ"ז) 6, 20365(חישוביות ומבוא לסיבוכיות ורס או הק 5
שאינם מוצעים, נ"ז) 4, 20545(סיבוכיות חישובית הקורס

עוד. ראו גם הערה למעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני
  במדעי המחשב. 
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לימודי תעודה במדידה ובהערכה בית 
  ספרית

 ספרית ביתהערכה בו מדידהתעודה בהתכנית ללימודי 
אשר סיימו לימודיהם בכל  בעלי תואר שנימיועדת ל

ידי המועצה להשכלה גבוהה -תחום במוסד המוכר על
בישראל. התכנית מקנה את הכישורים הנדרשים לרכז 
הערכה בית ספרית והיא מורכבת מקורסים תאורטיים 

  ויישומיים.
  

הוא תפקיד המיועד למורים  רכז הערכה בית ספריתפקיד 
הרשות ו ת משרד החינוךשאיפומקנה גמול תפקיד. 

היא כי בכל (ראמ"ה)  הארצית למדידה והערכה בחינוך
בית ספר ימונה רכז הערכה בית ספרי שתפקידו המרכזי 

ספרית  א להוביל להטמעת תרבות הערכה ביתהו
קבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות סייע בובעקבותיה ל

ספרית משמעותה  ות נתונים. תרבות הערכה ביתמבוסס
כי קהילת בית הספר היא קהילה לומדת, התופסת את 

- למידה-(הוראה ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליך ההל"ה
הספר עושה שימוש בכלי הערכה  הערכה). קהילת בית

שונים באמצעות מנגנונים התומכים בנורמות ובערכים 
ה ולמידתה, כחלק אינטגרלי מעבודתבית ספריים, 

שיתוף בעלי תפקידים אחרים בצוות בית הספר ב
  הספר.  בכפיפות למנהל ביתו

  הסף דרישות
- עלרכז הערכה בית ספרי לתפקיד שנקבעו דרישות הסף 

איש צוות מן , ותק של חמש שנות הוראה :ראמ"ה הןידי 
דע , יהספר בבית 80%לפחות  ה שליין, היקף משרהמנ

הכרת מערך הבחינות החיצוניות  – , קריוהבנה פדגוגית
והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים ודרישות תכנית 

יושרה , למוסד בו הוא עובד) הרלוונטיותים (הלימוד
   .םואמינות מקצועית בתחו

  
נדגיש כי אלו דרישות הסף למילוי התפקיד, אולם 

  לימודים בתכנית יתאפשרו לכל בעל תואר שני. 
  

 ספרית ביתבמדידה והערכה  התכנית ללימודי תעודה
באוניברסיטה הפתוחה מבוססת על ידע קודם של שני 

 אסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ל מבואהקורסים 
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב ו )30111(
סטטיסטיקה בתואר קורסי מועמדים שלא למדו . )30112(

 ,ברצףים האלה קורסלמוד את שני הדרשו ליי ,הראשון
  1ם.במהלך שני סמסטרי

  
לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות לד"ר אבנר כספי: 

  . 09-7781342או בטלפון:  avnerca@openu.ac.ilבדוא"ל: 
  

לימודי תעודה במדידה והערכה  בתכנית הקורסים פירוט
  ספרית בית

  
נ"ז  

  4    )14009שיטות מחקר בחינוך (
  4   2 )14021( מדידה בחינוך: מושגי יסוד

  4    )14007הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (
  4    )14006חלופות בהערכת הישגים (

  4   )14020הפקת תועלת מממצאי הערכה (

  אופי הלימודים 
 את  יםמקבל יםהסטודנט כנהוג באוניברסיטה הפתוחה

כל חומרי הלימוד לפני תחילת הסמסטר. חומרי 
הלימוד הם בדרך כלל ספרים, מדריכי למידה 

  ומקראות.  
  רוב הקורסים נפתחים בכל סמסטר, וקבוצת הלימוד

ברעננה.  האוניברסיטה הפתוחהנפגשת בקמפוס של 
לעתים, אם מספר הסטודנטים באזור מסוים בארץ 

 .  באזור זהגדול דיו, נפתחת עוד קבוצת לימוד 
 חומר ו יםכיוון שכל חומר הלימוד נשלח לסטודנט

, אין חובה להשתתף למידה עצמיתל מיועד הלימוד
תכן מפגש חובה אחד בכל קורס). יבמפגשים (אם כי י

עם זאת, מרבית הסטודנטים מעדיפים לבוא למפגשים 
, לכל קורס והם מרגישים שהמפגש מועיל להם. בנוסף

מרכיבי ההוראה  י נפרדבלתחלק המהווה  יש אתר
  והלמידה. 

  שה מפגשים הנמשכים בין יש מתקיימיםבכל קורס
אחר בשעות שעתיים לשלוש. המפגשים מתנהלים  

  ערב. ההצהרים או 
 

(לא כולל לימודי  לפחות שנה וחצי משך הלימודים:
   .ההשלמה)

  
לתעודה לאחר  םזכאי ים יהיוסטודנט :זכאות לתעודה

  :הבאיםהתנאים שני שיתקיימו 
 (אם נדרשו) הההשלמ בהצלחה בלימודי עמדו  
 בהצלחה את כל חמשת הקורסים המפורטים  סיימו

  לעיל.
  

רק באה לענות  , והיאעם ראמ"ה םגובשה בתיאוהתכנית 
תפקיד רכז הערכה בית ל הכשרה האקדמיתהדרישת על 

  ספרי.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

___________________________  

אפשר יהיה להתחיל את לימודי התעודה לאחר סיום 1
של הקורס הראשון, אך המשך לימודי התעודה בהצלחה

ותנה בסיום הקורס השני בסמסטר הראשון של לימודימ
  התעודה.

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשהמי שלמד את הקורס  2
  פטור מלימוד קורס זה.)10252(
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  לימודי תעודה במינהל חינוכי
בעלי מיועדת ל ינהל חינוכימהתכנית ללימודי תעודה ב

במוסד דעת אשר סיימו לימודיהם בכל תחום  תואר שני
 ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל-המוכר על

  ומתעתדים להגיש מועמדות למכרזי ניהול בית ספר. 
  

במסגרת הדרישות שקבע משרד החינוך, מועמד שהוא 
יידרש  1במינהל החינוך שאינובעל תואר שני אקדמי 

ש"ש כתנאי סף  8ללמוד לימודי השלמה בהיקף של 
התכנית ללימודי תעודה להגשת מועמדות למכרזי ניהול. 

באוניברסיטה הפתוחה נבנתה בהתאם  במינהל חינוכי
לדרישות משרד החינוך ובאישורו, וכוללת ארבעה קורסי 

  השלמה.
   

שיטות ובסטטיסטיקה בהתכנית מבוססת על ידע קודם 
במסגרת  ם אלהמועמדים שלא למדו קורסי .מחקר

מן לימודיהם הקודמים, עשויים להידרש להשלמות. 
יכולת טובה של המתקבלים לתכנית מצופה שיהיו בעלי 

(ברמת פטור), שכן חלק גדול מחומר  אנגליתקריאה ב
שליטה הלימוד הוא בשפה האנגלית. כמו כן, נדרשת 

 ,Word, Powerpointופיס (ביישומי מחשב בסיסיים כגון א
Excel ואינטרנט (הכרת העבודה באמצעות דפדפנים (

וניהול תיבת דואר אלקטרוני), שכן הללו יידרשו באופן 
  שוטף במהלך הלימודים.

  קורסי התכנית
נ"ז  

החינוך לדמוקרטיה בחברה  –החינוך מדיניות 
   )12007דמוקרטית (

  3  

  3   )13023מנהיגות בארגונים (
  4    )14007הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (

  4    )14026סוגיות בניהול בית ספר (

  הלימודים  מתכונת
 .במהלך הסמסטר  כל קורס נמשך סמסטר אחד

נדרשים הסטודנטים להגיש מספר מטלות ובסופו, 
 לעמוד בהצלחה בבחינת גמר.

  הסטודנטים מקבלים  ,באוניברסיטה הפתוחהכנהוג
את כל חומרי הלימוד לפני תחילת הסמסטר. חומרי 

מקראות מאמרים הלימוד הם בדרך כלל ספרים, 
המהווה . כל קורס מלווה באתר קורס מדריכי למידהו

  . חלק בלתי נפרד מרכיבי ההוראה והלמידה
  הנחיה במהלך  שישה מפגשיכבכל קורס מתקיימים

ין שעתיים לשלוש. הסמסטר, משך כל מפגש ב
 המפגשים מתנהלים בשעות אחר הצהרים או הערב

או בקמפוס האוניברסיטה ברעננה  קריתבומתקיימים 
מרכזי לעתים נפתחות קבוצות נוספות ב. רמת אביב

לימוד ברחבי הארץ, בהתאם למספר הסטודנטים 
סמסטר פרטים על היצע הקורסים בכל הנרשמים. 

באתר  שנתית-טבלה הרבאפשר למצוא ב
 האוניברסיטה הפתוחה.

  ומותאםכיוון שכל חומר הלימוד נשלח לסטודנטים 
 אין חובה להשתתף במפגשילרוב ה עצמית, ללמיד
טודנטים מעדיפים עם זאת, מרבית הס 2.ההנחיה

 יםמועיל יםמרגישים שהמפגשלבוא למפגשים ו
  .  מטלות הקורסלהתמודדות עם חומר הלימוד ועם 

  משך הלימודים
סמסטרים), לא כולל לימודי  2משך הלימודים כשנה (

השלמה. בסמסטר הראשון ללימודים מומלץ לא ללמוד 
   יותר משני קורסים, אלא במקרים מיוחדים.

  זכאות לתעודה
שני לתעודה לאחר שיתקיימו  םזכאי ים יהיוסטודנט

  :התנאים הבאים
 (אם נדרשו) הההשלמ בהצלחה בלימודי עמדו  
 הקורסים המפורטים לעיל. ארבעתבהצלחה את  סיימו  
  

לענות  משרד החינוך ונועדההתכנית גובשה בתיאום עם 
מתנאי הסף הנדרשים מהניגשים למכרזי  אחד רק על

ניהול (השלמות בתחום מינהל החינוך). תנאי סף נוספים 
המתייחס  ,חוזר מנכ"ל של משרד החינוךמפורטים ב

ל"נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך 
  , ועשויים להתעדכן מעת לעת. רשמיים"

  
שירי מידע נוסף אפשר לפנות לד"ר לקבלת ייעוץ ו

  . shirinu@openu.ac.il בדוא"ל: נוסבאום
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

___________________________  

השם "מינהל החינוך" מתייחס לכל התכניות לתואר שני 1
במוסדות האקדמייםבתחום זה. לתכניות אלה שמות שונים 

מינהל,באוניברסיטה הפתוחה נקראת התכנית  השונים.
  . מדיניות ומנהיגות בחינוך

מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברהבקורס 2
ישנה חובת השתתפות במפגשי ההנחיה. )12007דמוקרטית (

במקרים מיוחדים אפשר לפנות למרכז ההוראה של הקורס
     בבקשה לפטור מחלק מהמפגשים.
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  תעודת הוראה בהיסטוריה
- תעודת הוראה בהיסטוריה לבתי ספר עלהתכנית מקנה 

לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה  יסודיים
- חוגי עם לימודי חטיבה, דו-חוגי, חד-בהיסטוריה (חד

חוגי, בהדגשת היסטוריה של עם ישראל), במדעי הרוח 
בהדגשת לימודי המזרח התיכון או במדעי הרוח והחברה 

חוגית -בהדגשת לימודי המזרח התיכון, בתכנית דו
 1ותרבויותיו, התיכוןבהיסטוריה של המזרח הכוללת חוג 

וכן לבעלי תואר בוגר בהיסטוריה (לרבות היסטוריה של 
) ממוסדות 1המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל

המבקשים להכשיר את עצמם  2אקדמיים אחרים,
  יסודיים. - להוראת המקצוע בבתי ספר על

  
כוללת  תעודת הוראה בהיסטוריהתכנית הלימודים ל

 וגיה ובהכשרה מעשית.קורסים בחינוך, במתודול
  

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר   א. 
  הראשון באוניברסיטה הפתוחה

יש לצבור במסגרת הלימודים לתואר בוגר (באחת 
מהתכניות הנזכרות לעיל) או במסגרת ההשלמות לתעודת 

נ"ז בהיסטוריה של עם ישראל (ומתוכן  12הוראה, לפחות 
"ז בעת העתיקה או נ 6נ"ז בעת החדשה ולפחות  6לפחות 

בימי הביניים), ללמוד לפחות קורס מתקדם אחד 
בהיסטוריה, ולהגיש לפחות עבודה סמינריונית אחת 

  בקורס בהיסטוריה.
  
 השייכים לחינוך סטודנטים העתידים ללמד בבתי הספרל

כנית הלימודים, הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות ת
  :האלהקורסים ה מומלץ ללמוד שניים מתוך

נ"ז רמה 
  6  ר )10765( החברה הערבית בישראל

  6  ר  )10121( 1914-1881בין ציון לציונות: 
מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ

  )10423( ישראל בין מלחמות העולם
  6  ר

  6  ר )10234( ופקודהבימי שואה 
  6  מ  )10500( עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים

  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה   ב. 
  בהיסטוריה

  
  נ"ז 24 –קורסים בחינוך 

נ"ז רמה 
  6  ר 3)10765פילוסופיה של החינוך (

  6  ר  )10106( לימודים, הוראה והערכהתכנון 
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  6  מ )10363מקצוע, אומנות, אמנות? ( :הוראה
 

   קורסים במתודולוגיה
 6 )6(  5,4)55169מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (

 7 )4(   )55476( בחינוך אוריינות מחקר
 

   הכשרה מעשית
 8 )10(  9,5)55195בהוראת ההיסטוריה (פרקטיקום 

 7 )4(   9,5)55474היסטוריה (הוראת סמינר דידקטי ב
  

 תעודת הוראה בהיסטוריההמעוניינים להתקבל לתכנית ל
בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף  יגישו 

תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר 
לתעודת ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית 

לפני ההרשמה לקורס ו הוראה (ראו סעיף ב לעיל),
  10.)55169מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (

  
יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או 
שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות 

ועמדו  לפחות 75ציוניהם לתואר הוא  ממוצעהרלוונטיות, 
  .אנגליתבדרישות ה

  
סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של 

תעודת  ללימודיוחה יוכלו להתקבל האוניברסיטה הפת
 נ"ז 72רק לאחר שצברו לפחות  הוראה בהיסטוריה

, עמדו לפחות 75של  ממוצעבקורסים לתואר הראשון ב
בדרישות שבסעיף א לעיל ובדרישות האנגלית, ובתנאי 
שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת 

  11.לאישור תכניות לימודים ידי הוועדה-על הוראה אושרו
  

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם 
התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה 

  עליהם ללמוד. 
  

אם תעודת הוראה בהיסטוריה סטודנטים יהיו זכאים ל
סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי 

הלימודים לתעודת  ההשלמה (במידת הצורך) ואת תכנית
  ידי הוועדה.-הוראה כפי שאושרה להם על

  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

בוגרי תכניות אלה שלא למדו במסגרת התואר הראשון  1
 לפחות קורס אחד בהיסטוריה כללית, יידרשו להשלמות.

סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים בעלי תואר בוגר  2
או בהיסטוריה של המזרח התיכון, שאינם בהיסטוריה

עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף א, יתבקשו
  ללמוד קורסי השלמה בהתאם לדרישות אלה.

  , שאינו מוצע עוד. )55004החינוך ( תורתהקורס או 3
יש )55169מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (לקורס  4

קבלה לקורסי ההכשרהכמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי 
המקצועית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

  בקורס זה יש מפגשי חובה. 5
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  6

  שעות סמסטריאליות. 6ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  7

  סמסטריאליות.שעות  4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  8

  שעות סמסטריאליות. 10ללימוד של 
לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יתקבלו רק סטודנטים  9

מתודולוגיה של הוראתשסיימו בהצלחה את הקורס 
  . )55169ההיסטוריה (

את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות 10
  הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה. 

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה 11
  את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.

 משךה
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בהיקף שני קורסים בחינוך לכל היותר וניתן לקבל פטור מ
ה יינתן רק בגין לימודים נ"ז. פטור ז 12ל אינו עולה עש

קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי 
התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם 

  במסגרת תעודת ההוראה.
  

תכנית הלימודים לתעודת הוראה  שימו לב!
לפי  2012בהיסטוריה השתנתה החל מסמסטר ב

 הנחיות המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו
וסיימו  2012לימודיהם לתעודת הוראה לפני סמסטר ב

מתודולוגיה של הוראת לפחות אחד מהקורסים הבאים: 
פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה , )55169ההיסטוריה (

, 2012, לפני סמסטר ב)55004תורת החינוך (, 55195)(
יוכלו להמשיך ללמוד לפי המתווים שאושרו להם 
בעבר, ובתנאי שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים 
לקראת תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף 

 2013. בנוסף לכך, החל מסמסטר א2013סמסטר ג
פרקטיקום ההכשרה המעשית את הקורסים  כוללת

סיימו את ותיקים שלא  סטודנטים .סמינר דידקטיו
) עד למועד 55195ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (

  זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

  
  לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל:

avichay@openu.ac.il 
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פה - תעודת הוראה בתורה שבעל
  ובמחשבת ישראל

 פה-שבעלתעודת הוראה בתורה התכנית מקנה 
בעלי תואר ל יסודיים-ובמחשבת ישראל לבתי ספר על

או במדעי  האוניברסיטה הפתוחה במדעי הרוחבוגר של 
שעמדו בדרישות החובה המפורטות בסעיף הרוח והחברה, 

פה ובמחשבת - א להלן, ולבעלי תואר בוגר בתורה שבעל
המבקשים להכשיר  1ישראל ממוסדות אקדמיים אחרים,

  יסודיים.- את עצמם להוראת המקצוע בבתי ספר על
 

 פה- בתורה שבעלתעודת הוראה הלימודים לתכנית 
כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובמחשבת ישראל 

  ובהכשרה מעשית.
  

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר   א.
  2הראשון באוניברסיטה הפתוחה

  
  נ"ז 54: מדעי היהדותלימודי 

  נ"ז מתקדמות, לפי הפירוט הבא: 6ובכללן לפחות 
 

 נ"ז  18 לפחות –פה -תורה שבעל
נ"ז רמה 

  6  ר  )10133פה (-מבוא לתורה שבעל
  6  ר  )10446מדרש ואגדה (

  6  ר  )10105( זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד
  6  ר  )10229סוגיות במשפט העברי (

  6  מ)10947מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (
  

   3נ"ז 24 לפחות –מדעי היהדות 
פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון

  )10412עד הרמב"ם (
  
  ר

  
6  

אשכנז בתולדות המחשבה היהודית חסידות 
)10297(  

  6  ר

קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם  :הלכה והגות
)10202(  

  6  ר

  6  ר  )10231עיונים בשיטתו ( :פירוש רש"י לתורה
תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה

)10932( 
  6  מ

  6  מ )10585הביניים (-המחשבה המדינית היהודית בימי
  

  3נ"ז 6 לפחות –היסטוריה של עם ישראל 
מגלות בבל עד ירידת בית  :לקוממיותמגלות 

  )10419חשמונאי (
  
  ר

  
6  

  6  ר  )10212יהודה ורומא (
  6  מ  )10572סטוריות בעולמם של חכמים (סוגיות הי
  6  מ  )10351כוכבא (-מרד בר

  
  דרישות סמינריוניות

סוגיות  הקורסים:מ באחדלפחות עבודה סמינריונית אחת, 
כוכבא -ברמרד , )10572היסטוריות בעולמם של חכמים (

 ,)10585המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים (, )10351(
  .)10932( תהליכי חילון בתרבות היהודית

  
  
  
  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה   .ב
  פה ובמחשבת ישראל-בתורה שבעל

  
   נ"ז 24 –קורסים בחינוך 

נ"ז  רמה
  6  ר 4)10765פילוסופיה של החינוך (

  6  ר  )10106( לימודים, הוראה והערכה תכנון
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  6  מ )10363מקצוע, אומנות, אמנות? ( :הוראה
  

   קורסים במתודולוגיה
תושב"ע ומחשבת מתודולוגיה של הוראת 

  6,5)55155( ישראל
  )6( 7  

  8 )4(    )55476( בחינוך אוריינות מחקר
 

   הכשרה מעשית
פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל 

)55156(10,6 
  )10( 9  

תושב"ע ומחשבת הוראת דידקטי בסמינר
  10,6)55471ישראל (

  )4( 8  

  
  בחינת בקיאות על דפי גמרא

דפי גמרא  שמונהבמסגרת הבחינה ייבחנו הסטודנטים על 
  שייבחרו בהתאם לתכנית הלימודים והקורס המתודולוגי.

  
תעודת הוראה בתורה המעוניינים להתקבל לתכנית ל

בקשה לוועדה לאישור  יגישופה ובמחשבת ישראל -שבעל
תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון 
ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס 

לפני , והראשון בתכנית לתעודת הוראה (ראו סעיף ב לעיל)
-מתודולוגיה של הוראת תורה שבעלמועד ההרשמה לקורס 

  11.)55155פה ומחשבת ישראל (

  
קבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או יוכלו להת

שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות 
ועמדו  לפחות 75לתואר הוא  ממוצע ציוניהםהרלוונטיות, 
  .אנגליתבדרישות ה

  
סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של 

תעודת האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי 
רק לאחר פה ובמחשבת ישראל -הוראה בתורה שבעל

בקורסים לתואר הראשון בממוצע  נ"ז 72שצברו לפחות 
ובכללם קורסי החובה מהתכנית שבסעיף , לפחות 75של 

א, לפחות קורס מתקדם אחד מתכנית זו ולפחות עבודה 
עמדו בדרישות סמינריונית אחת לפי דרישות התכניות, 

נית לימודיהם לתואר ותכנית האנגלית, ובתנאי שתכ
ידי הוועדה לאישור -לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על

  12תכניות לימודים.
  

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם 
התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה 

  עליהם ללמוד. 
  

פה - תעודת הוראה בתורה שבעלסטודנטים יהיו זכאים ל
אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ת ישראל ובמחשב

ואת תכנית  ,)במידת הצורךראשון, את לימודי ההשלמה (
ידי -הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על

  הוועדה.
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בהיקף לכל היותר, וקורסים בחינוך שני ניתן לקבל פטור מ
נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים  12ל אינו עולה עש

קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי קודמים של 
התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם 

  במסגרת תעודת ההוראה.
  

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה בתורה 
פה ובמחשבת ישראל השתנתה החל מסמסטר - שבעל

לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה.  2012ב
הוראה לפני  סטודנטים שהחלו לימודיהם לתעודת

וסיימו לפחות אחד מהקורסים  2012סמסטר ב
מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל הבאים: 

פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל , )55155(
, 2012, לפני סמסטר ב)55004תורת החינוך (, 55156)(

יוכלו להמשיך ללמוד לפי המתווים שאושרו להם 
חה בכל דרישות הלימודים בעבר, ובתנאי שיעמדו בהצל

לקראת תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף 
 2013בנוסף לכך, החל מסמסטר א .2013סמסטר ג

 פרקטיקוםההכשרה המעשית את הקורסים  כוללת
סיימו את . סטודנטים ותיקים שלא סמינר דידקטיו

) עד למועד 55156ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (
  ווה המפורט לעיל.זה, יחויבו ללמוד במת

  
  לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל:

avichay@openu.ac.il 
___________________________  

או במחשבת ישראל בתושב"עסטודנטים בעלי תואר בוגר  1
ממוסד אקדמי אחר, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה
המפורטות בסעיף א, יידרשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם

  אלה.לחובות 
יש להשלים את שאר הדרישות לפי התכנית לתואר במדעי  2

הרוח או במדעי הרוח והחברה. בפרט, נציין כי לתואר במדעי
נ"ז במדעי הרוח שמהן לפחות 30הרוח יש לצבור לפחות עוד

נ"ז מתקדמות, בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון 12
נציין כישלהם הוא מדעי הרוח. לתואר במדעי הרוח והחברה

נ"ז מתקדמות במדעי הרוח בקורסים 6יש לצבור לפחות עוד 
במסגרתשהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי הרוח.

דתמומלץ ללמוד את שני הקורסים הנקודות במדעי הרוח, 
 .)10122בעיות בפילוסופיה של המוסר (ו )10555ומדינה (

,)10201עולמם של חכמים (סטודנטים שלמדו את הקורס 3
נקודות הזכותן ישאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במני

 במדעי היהדות או בהיסטוריה של עם ישראל.בקורסים 
 , שאינו מוצע עוד.)55004החינוך ( תורתהקורס  או 4
תושב"ע ומחשבת ישראלמתודולוגיה של הוראתלקורס   5

תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי יש כמה )55155(
יש להקפיד על סדר לימוד נכון שללכן  .המעשיתההכשרה 
  הקורסים.

 בקורס זה יש מפגשי חובה. 6
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  7

שעות סמסטריאליות. 6ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  8

שעות סמסטריאליות. 4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  9

שעות סמסטריאליות. 10ללימוד של 
לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יתקבלו רק סטודנטים 10

מתודולוגיה של הוראתשסיימו בהצלחה את הקורס
 .)55155תושב"ע ומחשבת ישראל (

יש לשלוח למזכירות של תכניותאת בקשת המועמדות 11
 הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה 12
 את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.
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  תעודת הוראה בספרות
- תעודת הוראה בספרות לבתי ספר עלהתכנית מקנה 

לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה  יסודיים
במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות 

ולבעלי תואר בוגר  1להלן, 1החובה המפורטות בסעיף 
המבקשים להכשיר את  2בספרות מאוניברסיטאות אחרות,

   3יסודיים בישראל.- עצמם להוראת ספרות בבתי ספר על
  

כוללת קורסים  בספרותתעודת הוראה תכנית הלימודים ל
 בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

  

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר   .1
  הראשון באוניברסיטה הפתוחה

נ"ז רמה א.
)i( ) 4)91462עברית כשפה שנייה      
)ii() 6  ר  )10483פרקים במורפולוגיה עברית  
)iii(   נ"ז לפי הפירוט 36מהן  5פרות,נ"ז בס 54לפחות

ג להלן, והיתר בבחירה חופשית מכלל- בסעיפים ב ו
  ד-ב, ג ו הקורסים בספרות המפורטים בסעיפים

)iv(  7בספרות6מתקדמותנ"ז  18לפחות 
  

  נ"ז 18 לפחות – לימודי ספרות כלליתב. 
  נ"ז מתקדמות, וכן: 6לפחות  ובכללן

)i(הפואטיקה של הסיפורת )6  ר  )10290  
  
)ii בתאטרון) קורסים  

  לפחות אחד מבין הקורסים: 
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון 

  או )10154(
  
  פ

  
6  

  6  ר  8)10215החיזיון השקספירי (
  
)iii ( 20- הקורסים בספרות הקודמת למאה   

  לפחות אחד מבין הקורסים:
  6  ר  8)10215החיזיון השקספירי (

  6  ר  )10221( 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה
  6  ר  )10639ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (

מציאות או ארגון אמנותי? - העולם בסיפורת: חיקוי
)10334(10,6  

  
  מ

  
6  

    6  מ  10,6)10378גישות בביקורת הספרות ( :ג'יין אוסטן
)iv6) קורסים מתקדמים  

  לפחות אחד מבין הקורסים:
  6  מ  8)10378גישות בביקורת הספרות ( :ג'יין אוסטן

מציאות או ארגון אמנותי? - העולם בסיפורת: חיקוי
)10334(8  

  
  מ

  
6  

  6  מ  )10916תחומי (-נרטיב: עיון רב
  

  נ"ז  18לפחות  –ספרות עברית לימודי ג. 
  , וכן:מתקדמותנ"ז  6ובכללן לפחות 

)iהקורסים (  
  6  ר  )10647שירת החול העברית בספרד המוסלמית (

 בין – העברית בשירה תמורות: האחרים בימים
 )10429"ך (לתש"ח תש

  
  ר

  
6  

  
)ii6) קורסים מתקדמים  

  אחד מבין הקורסים: לפחות
 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות

)10335(  
  6  מ

  6  מ  11)10962(הפואמה הביאליקית 
מקורות,  –ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם"

  6  מ  )10301מבנים, משמעויות (
קונפליקטים ותהליכי שינוי התאטרון הישראלי: 

  6  מ  12 )10919(

  ד. לימודי בחירה נוספים בספרות
נ"ז בספרות אפשר ללמוד קורסים נוספים  54להשלמת 

  ג, וכן מבין הקורסים שלהלן:-מסעיפים ב ו
נ"ז  רמה 

  6  פ  )10107גיבור ברומן המודרני (-ואנטיגיבור
  6  פ )10112( 20- הסיפור העברי בראשית המאה ה

  6  ר  )10292לפואטיקה של ספרות ילדים (מבוא
זמננו -תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות

  6  ר  )10734(
בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי 

  6  ר )10259(
  6  ר )10246התחלות ( :עמוס עוז וא"ב יהושע

  מגמות בסיפורת הישראלית של שנות 
  6  ר )10477השמונים (

  6  ר )10487מיתוסים בתרבות הישראלית (
  6  ר )10245אלתרמן הצעיר ושירתו (

 
  דרישות סמינריוניות. ה

ספרות ב אחתשתי עבודות סמינריוניות, שמהן לפחות 
  .ספרות כלליתואחת בעברית 

  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה   .2
  בספרות

  
  נ"ז 24 –קורסים בחינוך 

נ"ז  רמה 
  6  ר 13)10765פילוסופיה של החינוך (

  6  ר  )10106( והערכהלימודים, הוראה תכנון
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  6  מ )10363הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (
 

  קורסים במתודולוגיה 
 16 )6(  15,14)55167( ספרותמתודולוגיה של הוראת 

 17 )4(  )55476( בחינוך אוריינות מחקר
 

  הכשרה מעשית 
 18 )10(  19,15)55168( הספרותפרקטיקום בהוראת 

 17 )4(  19,15)55470( בהוראת ספרותסמינר דידקטי 
  

תעודת הוראה בספרות המעוניינים להתקבל לתכנית ל
יגישו  בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף 
תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר 
ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת 

לעיל), ולפני ההרשמה לקורס  2הוראה (ראו סעיף 
   20).55167( ספרותמתודולוגיה של הוראת 

  
יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון 

או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בספרות 
ועמדו  לפחות 75, ממוצע ציוניהם לתואר הוא בספרות

  .אנגליתבדרישות ה
  

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של 
האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת 

בקורסים  נ"ז 84רק לאחר שצברו לפחות  בספרותהוראה 
 48בכללן לפחות , לפחות 75לתואר הראשון בממוצע של 

נ"ז בספרות, קורס מתקדם אחד, עבודה סמינריונית אחת 
שתכנית לימודיהם בספרות לפי דרישות התכנית, ובתנאי 

ידי -ודיהם לתעודת הוראה אושרו עללתואר ותכנית לימ
  21הוועדה לאישור תכניות לימודים.
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הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם 
התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה 

  עליהם ללמוד. 
  

אם סיימו תעודת הוראה בספרות סטודנטים יהיו זכאים ל
ודי ההשלמה את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימ

(במידת הצורך) ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי 
  ידי הוועדה.-שאושרה להם על

  
ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף 

נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים  12שאינו עולה על 
קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי 

ול חובה של לימוד קורס מתקדם התכנית. בכל מקרה תח
  במסגרת תעודת ההוראה.

  

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות 
לפי הנחיות המועצה  2012השתנתה החל מסמסטר ב

להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לתעודת 
וסיימו לפחות אחד  2012הוראה לפני סמסטר ב

ספרות  מתודולוגיה של הוראתמהקורסים הבאים: 
תורת , )55168פרקטיקום בהוראת הספרות (, )55167(

, יוכלו להמשיך 2012, לפני סמסטר ב)55004החינוך (
ללמוד לפי המתווים שאושרו להם בעבר, ובתנאי 
שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים לקראת 
תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף סמסטר 

 כוללת 2013בנוסף לכך, החל מסמסטר א .2013ג
סמינר ופרקטיקום ההכשרה המעשית את הקורסים 

סיימו את ההכשרה . סטודנטים ותיקים שלא דידקטי
) עד למועד זה, 55168המעשית במתכונת הישנה (

  יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

  
  ל:אלפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות 

ornakr@openu.ac.il  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

חוג לספרותכמעט כל דרישות החובה מקבילות לנדרש ב  1
בוגר במדעי, וכמעט כולן נכללות בתואר חוגי-לתואר דו

  .הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות
שאינם בדיסציפלינות אחרות, בעלי תואר בוגר אוניברסיטה  2

יידרשו, 1החובה המפורטות בסעיף  דרישות עומדים בכלל
  .ללמוד קורסי השלמה בהתאם לחובות אלה

גב' אורנהייעוץ לבתעודת הוראה בספרות יפנו ל המעוניינים  3
.קראוס

ואילך. פטורים 2011חובת לימוד הקורס חלה מסמסטר א  4
פי דרישות תכנית הלימודים-ממנה סטודנטים שלמדו על

,)10160יישומי מחשב למדעי הרוח (הישנה, את הקורס 
.א באחד משלושה תנאים: שאינו מוצע עוד, או שעומדים

.ב; סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא עברית
השיגו .ג; יחידות 5נבחנו בבחינת בגרות בעברית בהיקף של 
   .פטור מלימודי עברית באוניברסיטה אחרת

נוסף לספרות אינם נחשבים שיוךקורסים בקולנוע בעלי   5
  במסגרת נקודות אלה.

לשבץ את כלבבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד ו  6
הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים

 בה.
)10561לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (הקורס  7

נקודות הזכות 18 .נקודות אלה נחשב במסגרתאינו
נקודות 54המתקדמות הנדרשות בסעיף זה נכללות במכסת 

  ).iiiהזכות בספרות הנדרשות בסעיף א(
  ). iiiב( סעיףקורס זה עונה גם על דרישות  8
  ).iiקורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב( 9

  ).ivקורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב( 10
)1900-1890שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (הקורס  או 11

  , שאינו מוצע עוד.)10340(
בכפוף לדרישות הקדם של הקורס. עבודה סמינריונית בקורס 12

 זה לא תיחשב במסגרת הדרישות לתעודת הוראה בספרות. 
   , שאינו מוצע עוד.)55004החינוך ( תורתהקורס או 13
יש כמה )55167מתודולוגיה של הוראת הספרות (לקורס 14

תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה
  יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.לכן המעשית.

  בקורס זה יש מפגשי חובה. 15
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול 16

  .שעות סמסטריאליות 6ללימוד של 
קולקורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל ש 17

  שעות סמסטריאליות. 4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול 18

  שעות סמסטריאליות. 10ללימוד של 
לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים 19

מתודולוגיה של הוראתשסיימו בהצלחה את הקורס 
  .)55167הספרות (

תכניותשל את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות  20
  תעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.ל םלימודיה

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה 21
  את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.



  הוראהתעודות . 7
  

 

 175

  תעודת הוראה במדעי החברה
בבתי ספר תעודת הוראה במדעי החברה  התכנית מקנה

לבעלי תואר בוגר בשתיים משלוש  יסודיים-על
הדיסציפלינות הבאות: סוציולוגיה, מדע המדינה, כלכלה. 
בוגרי מדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו 
להתקבל ללימודים לקראת תעודת הוראה במדעי החברה, 
בתנאי שריכזו את מרבית לימודיהם בשתיים מבין שלוש 

  1 הדיסציפלינות שפורטו לעיל.
  

כוללת  במדעי החברהתעודת הוראה הלימודים לתכנית 
 קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה 
  במדעי החברה

  
  נ"ז 24 –קורסים בחינוך 

נ"ז רמה 
 6 ר 2)10765של החינוך (פילוסופיה 

 6 ר  )10106( לימודים, הוראה והערכה תכנון
 6 ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

 6 מ )10363מקצוע, אומנות, אמנות? ( :הוראה
  

 קורסים במתודולוגיה 
 5 )6( 4,3)55465מדעי החברה (דידקטיקה של הוראת 

 6 )4( )55476( בחינוך אוריינות מחקר
  

 הכשרה מעשית 
 7 )10(  8,4)55466( מדעי החברהפרקטיקום בהוראת 

 מדעי החברההוראת בסמינר דידקטי 
)55472(8,4 

 )4( 6 

 
תעודת הוראה במדעי המעוניינים להתקבל לתכנית ל

, תכניות לימודיםוועדה לאישור יגישו בקשה ל החברה
בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, 
לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית 

דידקטיקה של לתעודת הוראה, ולפני ההרשמה לקורס 
  8.)55465הוראת מדעי החברה (

  
יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או 
שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות 

ועמדו  לפחות 75ציוניהם לתואר הוא  ממוצעהרלוונטיות, 
  .אנגליתבדרישות ה

  
סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של 

תעודת  האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי
 נ"ז 72רק לאחר שצברו לפחות  החברה במדעיהוראה 

ובכללם , לפחות 75של  ממוצעבקורסים לתואר הראשון ב
קורסי החובה, לפחות קורס מתקדם אחד ולפחות עבודה 
סמינריונית אחת לפי דרישות התכנית, עמדו בדרישות 

שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית האנגלית, ובתנאי 
הוועדה לאישור ידי -לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על

  9תכניות לימודים.
  

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם 
התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה 

  עליהם ללמוד. 

 ,במדעי החברהתעודת הוראה סטודנטים יהיו זכאים ל
אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי 

ואת תכנית הלימודים לתעודת ההשלמה (במידת הצורך) 
  ידי הוועדה.-הוראה כפי שאושרה להם על

  
ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף 

נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים  12שאינו עולה על 
קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי 

דם התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתק
  במסגרת תעודת ההוראה.

  

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה במדעי 
לפי הנחיות  2012החברה השתנתה החל מסמסטר ב

המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו לימודיהם 
וסיימו לפחות  2012לתעודת הוראה לפני סמסטר ב

דידקטיקה של הוראת מדעי אחד מהקורסים הבאים: 
רקטיקום בהוראת מדעי החברה פ, )55465החברה (

, 2012, לפני סמסטר ב)55004תורת החינוך (, )55466(
יוכלו להמשיך ללמוד לפי המתווים שאושרו להם 
בעבר, ובתנאי שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים 
לקראת תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף 

 2013בנוסף לכך, החל מסמסטר א .2013סמסטר ג
פרקטיקום ההכשרה המעשית את הקורסים  כוללת

סיימו את . סטודנטים ותיקים שלא סמינר דידקטיו
) עד למועד 55466ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (

  זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

  
  לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל:

 ilanako@openu.ac.il 
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

מייפלינות אחרות או צבעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיס  1
שלא עמדו בדרישות הלימודים של אחת מתכניות

יידרשובשתיים משלוש הדיציפלינות הנדרשות, ההתמקדות 
  להשלמות.

   , שאינו מוצע עוד.)55004החינוך ( תורתהקורס או 2
יש )55465דידקטיקה של הוראת מדעי החברה (לקורס  3

כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה
המקצועית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

  בקורס זה יש מפגשי חובה. 4
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  5

 שעות סמסטריאליות. 6ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  6

 שעות סמסטריאליות. 4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  7

 שעות סמסטריאליות. 10ללימוד של 
לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יתקבלו רק סטודנטים  8

דידקטיקה של הוראת מדעישסיימו בהצלחה את הקורס
  . )55465החברה (

תכניותשל את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות   9
  תעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.ל םלימודיה

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה 10
  את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.
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  אזרחות לבעלי תעודת הוראה ב
  תואר ראשון

- באזרחות לבתי ספר על תעודת הוראההתכנית מקנה 
לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה  יסודיים

-לאומיים (במסגרת תואר דו-במדע המדינה ויחסים בין
חוגי), במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית, 
-במדעי החברה עם התמקדות במדע המדינה וביחסים בין

לאומיים או במדעי החברה והרוח עם התמקדות במדע 
לאומיים, וכן לבעלי תואר בוגר -המדינה וביחסים בין

במדע המדינה, בסוציולוגיה, במדעי החברה, בעבודה 
 1,ממוסדות אקדמיים אחרים סוציאלית ובמשפטים

ים להכשיר את עצמם להוראת אזרחות בבתי ספר המבקש
  יסודיים.-על
  

כוללת  באזרחותתעודת הוראה תכנית הלימודים ל
 קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

  

דרישות החובה במסגרת לימודי התואר   א. 
  הראשון באוניברסיטה הפתוחה

 6, 10495מגמות בחברה הישראלית (יש ללמוד את הקורס 
במסגרת התואר הראשון או כהשלמה  )ילהנ"ז ברמה רג

  לקראת הלימודים לתעודת ההוראה.
  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה   ב. 
  אזרחותב

  
  נ"ז 24 –קורסים בחינוך 

נ"ז רמה 
  6  ר 2)10765פילוסופיה של החינוך (

  6  ר  )10106( לימודים, הוראה והערכה תכנון
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  3)10363מקצוע, אומנות, אמנות? ( :הוראה
 או

  6  מ

  6  מ 4(באישור מיוחד) )10527ליקויי למידה (
  

   קורסים במתודולוגיה
 7 )6(   9,5)69007( האזרחותשל הוראת  דידקטיקה

 8 )4(   )55476( בחינוך אוריינות מחקר
 

   הכשרה מעשית
 9 )10(  10,6)55165פרקטיקום  בהוראת האזרחות (

 8 )4(   10,6)55473( אזרחותהוראת בסמינר דידקטי 
 

תעודת הוראה באזרחות המעוניינים להתקבל לתכנית ל
יגישו  בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף 
תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר 
ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת 

דידקטיקה של הוראת הוראה, ולפני ההרשמה לקורס 
   11.)69007האזרחות (

  
יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או 
שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות 

ועמדו  לפחות 75הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 
  .אנגליתבדרישות ה

  

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של 
תעודת האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי 

 נ"ז 72רק לאחר שצברו לפחות  הוראה באזרחות
, עמדו לפחות 75בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 

בדרישות האנגלית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר 
די הוועדה י-ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על

  12לאישור תכניות לימודים.
  

אם  לפוניםהוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע 
התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה 

  קורסי ההשלמה ייקבעו מבין הקורסים:עליהם ללמוד. 
  

  6  ר  )10406ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (
 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית

)10660(  

  6  ר

  6  ר  )10611מבוא למחשבה מדינית (
  6  ר  )10656החברה הערבית בישראל (

  6  מ )10342ופוליטיקה ( , מדינהדת
  6  מ  )10509דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (

  6  מ  )10903אזרחות, תאוריה ופוליטיקה (
  

אם תעודת הוראה באזרחות סטודנטים יהיו זכאים ל
סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי 
ההשלמה (במידת הצורך) ואת תכנית הלימודים לתעודת 

  ידי הוועדה.-שאושרה להם עלהוראה כפי 
  
  
  
  
  
  

___________________________  

מייפלינות אחרות או צבעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיס  1
שלא עמדו בדרישות הלימודים של אחת מתכניות

לאומיים, או של-ההתמקדות במדע המדינה וביחסים בין
בהדגשתבהדגשת מדע המדינה, התכניות במדעי החברה 

,נהל ומדיניות ציבוריתימבהדגשת או  לאומיים-יחסים בין
  יידרשו להשלמות.

  , שאינו מוצע עוד.)55004החינוך ( תורתהקורס או 2
לימודי התואר הראשון את שני הקורסים במסגרתמי שלמד  3

ליקויי למידהו )10363הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (
  מתקדם חלופי בחינוך., יצטרך ללמוד קורס )10527(

, יש)10527ליקויי למידה (לקבלת אישור מיוחד לקורס  4
  לפנות ליועצי התכנית.

יש כמה )69007( דידקטיקה של הוראת האזרחותקורס ל  5
תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה

 על סדר לימוד נכון של הקורסים. יש להקפיד לכן המעשית.
  חובת נוכחות במפגשים.בקורס זה יש  6
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  7

 שעות סמסטריאליות. 6ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  8

 שעות סמסטריאליות. 4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  9

 סמסטריאליות.שעות  10ללימוד של 
לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים 10

דידקטיקה של הוראתשסיימו בהצלחה את הקורס 
  .)69007(האזרחות

ותתכנישל את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות  11
  .הוראה באוניברסיטה הפתוחההלימודים לתעודת 

לתואר בוגר, ולאחריהיש לאשר תחילה את תכנית הלימודים  12
  את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.

 משךה
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ניתן מתוך התכנית לתעודת הוראה (ראו סעיף ב לעיל), 
לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף 

נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים  12שאינו עולה על 
קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי 

ל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם התכנית. בכ
  במסגרת תעודת ההוראה.בחינוך 

  

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה באזרחות 
לפי הנחיות המועצה  2012השתנתה החל מסמסטר ב

להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לתעודת 
וסיימו לפחות אחד  2012הוראה לפני סמסטר ב

דקטיקה של הוראת האזרחות דימהקורסים הבאים: 
תורת , )55165פרקטיקום בהוראת באזרחות (, )69007(

, יוכלו להמשיך 2012), לפני סמסטר ב55004החינוך (
ללמוד לפי המתווים שאושרו להם בעבר, ובתנאי 
שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים לקראת 
תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף סמסטר 

 כוללת 2013בנוסף לכך, החל מסמסטר א .2013ג
סמינר ופרקטיקום ההכשרה המעשית את הקורסים 

סיימו את ההכשרה . סטודנטים ותיקים שלא דידקטי
) עד למועד זה, 55165המעשית במתכונת הישנה (

  יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

  
  ל:אלפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות 

 ilanako@openu.ac.il  
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 תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר 
  תחומיים- מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין

  תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר  התכנית מקנה
  לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה  יסודיים-על
תכנית תחומיים של האוניברסיטה הפתוחה. -בין

לתואר שני בלימודי דמוקרטיה לימודים לבת משהלימודים 
ללת קורסים ולתעודת הוראה באזרחות. התכנית כו

הכשרה וב במתודולוגיה ,, בחינוךאקדמיים במדע המדינה
  מעשית.

  
  דרישות הקבלה

ת המשולבת (תואר שני בלימודי כדי להתקבל לתכני
תחומיים ותעודת הוראה באזרחות) יש -דמוקרטיה בין
לימודי תואר מוסמך בקבלה של התכנית להלעמוד בתנאי 
  . תחומיים- בין דמוקרטיה

  
  דרישות התכנית המשולבת

תחומיים -הדרישות לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין
במסגרת התכנית המשולבת שונות מעט מהדרישות 

  הסטנדרטיות לתואר זה.

  

דרישות החובה לתואר מוסמך בלימודי   א.
תחומיים במסגרת -דמוקרטיה בין
  התכנית המשולבת

  
  נ"ז 12 –קורסי חובה 

נ"ז  
  3    )12001( תחומית- דמוקרטיה: גישה רב

  3    )12002( הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
  3     )12044סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה (

מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה
  )12007( דמוקרטית

  
3  

  
  לפי דרישות התכנית לתואר מוסמך –קורסי בחירה 

קורסי בחירה  7יש ללמוד בסך הכל  ללא תזהבמסלול 
במגמת  4לפחות כם מתו ,סמינריוניים-מתקדמים
 הכולל, ומתוכם לפחות סמינר מחקר אחד, ההתמחות

  ."ז)נ 23"כ לפחות סה( סמינריונית עבודה כתיבת
  

אפשר להמיר קורס בחירה מסעיף זה  תזה ללאבמסלול 
 26בקורס אחד מתוך רשימת הקורסים בסעיף ה (סה"כ 

  נ"ז).
  

בחירה  קורסי 3יש ללמוד לפחות  עם תזהבמסלול 
במגמת  2לפחות , מתוכם סמינריוניים-מתקדמים
  קורסים מתודולוגיים  2-נ"ז) ו 9סה"כ ( ההתמחות

  .נ"ז) 15(סעיף ד) (סה"כ 
  

קורסי בחירה  3ללמוד יותר מאשר  יוכלולא  יםסטודנט
, כולל קורס החובה את קורסי החובה מובטרם השלי

  .במגמת ההתמחות

  
  
  

  עבודות סמינריוניות
יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות במסלול בלי תזה 

בסמינר ובמסלול עם תזה. עבודה אחת לפחות תיכתב 
  .דמוקרטיה וגלובליזציה ממגמת  מחקר

  
  בחינה מסכמת

ואילך  2008סטודנטים שהתקבלו ללימודים מסמסטר א
בחינה מסכמת ולומדים במסלול ללא תזה, חייבים ב

קורסי החובה והן על ). הבחינה תתבסס הן על 12997(
קורסי הבחירה. לבחינה יוכלו לגשת סטודנטים שסיימו 

קורסים וקיבלו ציון על עבודה סמינריונית  11בהצלחה 
  אחת לפחות.

  
  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה   ב.
  1באזרחות

  
  נ"ז 24 –קורסים בחינוך 

נ"ז  רמה 
  6  ר 2)10765פילוסופיה של החינוך (

  6  ר  )10106( לימודים, הוראה והערכה תכנון
  6  ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

  3)10363הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (
או

  6  מ

  6  מ 4(באישור מיוחד) )10527ליקויי למידה (

  
   קורסים במתודולוגיה

  7 )6(    6,5)69007( האזרחותשל הוראת  דידקטיקה
  8 )4(    )55476( בחינוך אוריינות מחקר

  
   הכשרה מעשית

  9 )10(   10,6)55165האזרחות (בהוראת  פרקטיקום
  8 )4(    10,6)55473אזרחות (הוראת סמינר דידקטי ב

  
 באזרחותתעודת הוראה המעוניינים להתקבל לתכנית ל

יגישו  בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף 
תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר 
ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת 

דידקטיקה של הוראת הוראה ולפני ההרשמה לקורס 
   11.)69007האזרחות (

  
בהיקף ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ו

נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים  12שאינו עולה על 
קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי 
התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם 

  במסגרת תעודת ההוראה.

  
שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה באזרחות 

עצה לפי הנחיות המו 2012השתנתה החל מסמסטר ב
  להשכלה גבוהה. 
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ההכשרה המעשית את  כוללת 2013החל מסמסטר א
דנטים ותיקים . סטוסמינר דידקטיופרקטיקום הקורסים 

סיימו את ההכשרה המעשית במתכונת הישנה שלא 
) עד למועד זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט 55165(

  לעיל.  

  
  ל:אלפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות 

 ilanako@openu.ac.il  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

מי שעמד בכל הדרישות לתעודת הוראה (סעיף ב) ובנוסף לכך  1
בכל הדרישות של קורסי החובה לתואר מוסמך (סעיף א),

.ראשוןיהיה זכאי לתעודת הוראה באזרחות לבוגרי תואר
 , שאינו מוצע עוד.)55004החינוך ( תורתאו הקורס  2
מי שלמד במסגרת לימודי התואר הראשון את שני הקורסים  3

ליקויי למידהו )10363הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (
 יצטרך ללמוד קורס מתקדם חלופי בחינוך., )10527(

, יש)10527ליקויי למידה (לקבלת אישור מיוחד לקורס  4
  לפנות ליועצי התכנית.

יש כמה )69007( דידקטיקה של הוראת האזרחותלקורס   5
י ההכשרהתנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורס

 יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים. לכן המעשית.
 בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים. 6
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  7

שעות סמסטריאליות. 6ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  8

סמסטריאליות.שעות  4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  9

שעות סמסטריאליות. 10ללימוד של 
לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים 10

דידקטיקה של הוראתשסיימו בהצלחה את הקורס
  .)69007האזרחות (

תותכנישל את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות 11
 הוראה באוניברסיטה הפתוחה.הלימודים לתעודת 
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  תעודת הוראה בפסיכולוגיה

תעודת הוראה בפסיכולוגיה לבתי ספר  התכנית מקנה
חוגי או - (חד בפסיכולוגיה בוגרתואר  לבעלי יסודיים-על
בחינוך, כוללת קורסים הלימודים תכנית  1חוגי).-דו

  .בהכשרה מעשיתובפסיכולוגיה, בדידקטיקה 
  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה 
  2בפסיכולוגיה

  
  נ"ז 24 –קורסים בחינוך 

נ"ז רמה 
  6  ר 3)10765פילוסופיה של החינוך (

  6  ר  )10106( הוראה והערכה לימודים, תכנון
  6  ר  )10139( סוגיות בחינוך מיוחד

  6  מ )10527ליקויי למידה (
  

   קורסים במתודולוגיה
 6 )6(  5,4)55157דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (

 7 )4(   )55476( בחינוך אוריינות מחקר
 

   הכשרה מעשית
 8 )10(  9,5)55158( הפסיכולוגיהבהוראת  פרקטיקום

 7 )4(  9,5)55469( הוראת פסיכולוגיהסמינר דידקטי ב
  

תעודת הוראה המעוניינים להתקבל לתכנית ל
יגישו  בקשה לוועדה לאישור תכניות  בפסיכולוגיה

לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים 
מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון 
בתכנית לתעודת הוראה (ראו סעיף ב לעיל), ולפני 

דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה  ההרשמה לקורס
)55157(.10  

  

מי שסיימו תואר ראשון או יוכלו להתקבל לתכנית רק 
שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות 

ועמדו  לפחות 75הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 
  .אנגליתבדרישות ה

  

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של 
תעודת האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי 

 נ"ז 72חות רק לאחר שצברו לפ הוראה בפסיכולוגיה
, ובכללם לפחות 75בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 

קורסי החובה, לפחות קורס מתקדם אחד ועבודה 
סמינריונית אמפירית, עמדו בדרישות האנגלית, ובתנאי 
שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת 

  11ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.-הוראה אושרו על

  
שור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם הוועדה לאי

התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה 
  עליהם ללמוד. 

  
אם תעודת הוראה בפסיכולוגיה סטודנטים יהיו זכאים ל

סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי 
ההשלמה (במידת הצורך) ואת תכנית הלימודים לתעודת 

  ידי הוועדה.-הם עלהוראה כפי שאושרה ל
  

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף 
נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים  12שאינו עולה על 

קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי 
התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם 

  במסגרת תעודת ההוראה.
  

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה 
לפי  2012בפסיכולוגיה השתנתה החל מסמסטר ב

הנחיות המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו 
וסיימו  2012לימודיהם לתעודת הוראה לפני סמסטר ב

דידקטיקה של הוראת לפחות אחד מהקורסים הבאים: 
הפסיכולוגיה פרקטיקום בהוראת , )55157הפסיכולוגיה (

חשיבה ביקורתית , )55004תורת החינוך (, )55158(
, יוכלו להמשיך ללמוד לפי 2012, לפני סמסטר ב)10145(

המתווים שאושרו להם בעבר, ובתנאי שיעמדו 
בהצלחה בכל דרישות הלימודים לקראת תעודת 

 .2013הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף סמסטר ג
ההכשרה  כוללת 2013בנוסף לכך, החל מסמסטר א

. סמינר דידקטיופרקטיקום המעשית את הקורסים 
סיימו את ההכשרה המעשית סטודנטים ותיקים שלא 

) עד למועד זה, יחויבו ללמוד 55158במתכונת הישנה (
  במתווה המפורט לעיל.

  
  לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות ל:
 danafr@openu.ac.il  

  
  
  
  
  
  

___________________________  

בוגרתואר בעבר בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שקיבלו   1
עם התמקדות בפסיכולוגיה ייחשבו לבוגרי במדעי החברה

פסיכולוגיה לכל דבר ועניין הקשור לתעודת ההוראה
בוגר במדעי החברה בהדגשתבעלי תואר בפסיכולוגיה. 

של האוניברסיטה הפתוחה, יוכלו חינוך: ליקויי למידה
להתקבל ללימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה אם הם
עומדים בתנאים המפורטים בתיאור התכנית בידיעון

  האקדמי ובאתר האוניברסיטה הפתוחה.
יישומי ואילך אין חובה ללמוד את הקורס 2012מסמסטר ב  2

  , שאינו מוצע עוד.)10159מחשב למדעי החברה (
   , שאינו מוצע עוד.)55004תורת החינוך ( קורסאו ה 3
יש )55157דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (לקורס  4

כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה
  המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

  בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים. 5
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  6

  שעות סמסטריאליות. 6ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  7

  שעות סמסטריאליות. 4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול  8

  שעות סמסטריאליות. 10ללימוד של 
סמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטיםלפרקטיקום ול  9

דידקטיקה של הוראתשסיימו בהצלחה את הקורס 
  .)55157הפסיכולוגיה (

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות 10
  הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה 11
  תכנית הלימודים לתעודת הוראה.את
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  עודת הוראה במדעי המחשבת

תעודת הוראה במדעי המחשב לבתי ספר  התכנית מקנה
. בעלי תואר במדעי המחשב בוגרלבעלי תואר  יסודיים-על

בוגר אוניברסיטה בתחומים קרובים יצטרכו להשלים 
תחילה לימודים של קורסים במדעי המחשב ו/או קורסים 

אקדמי לתעודת הוראה במדעי המחשב  במתמטיקה. יועץ
  בע לכל סטודנט את תכנית ההשלמה המתאימה.קי
  

כוללת תעודת הוראה במדעי המחשב ללימודים התכנית 
   בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.קורסים 

  

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה 
  במדעי המחשב

  
  "זנ 21 – קורסים בחינוך

 נ"ז רמה 
 6 ר )10765פילוסופיה של החינוך (

 6 ר  )10106( לימודים, הוראה והערכה תכנון
 6 ר  )10125פסיכולוגיה בחינוך (

ממדעי המחשב להוראתם: רקע, התפתחות
 3 מ )20560וסוגיות נבחרות (

  
   במתודולוגיהקורסים 

 4 ר )20290אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (
 מדעי המחשבשל  סדנה בדידקטיקה

)55467(2,1  
  )6( 3  

 4 )4(   )55476( בחינוך אוריינות מחקר
 

   הכשרה מעשית
 5 )10(  6,2)55468המחשב (פרקטיקום בהוראת מדעי 

מדעי המחשב הוראת סמינר דידקטי ב
)55475(6,2  

  )4( 4  

  
במדעי תעודת הוראה המעוניינים להתקבל לתכנית ל

יגישו  בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים,  המחשב
בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, 
לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית 

 סדנה בדידקטיקהלתעודת הוראה ולפני ההרשמה לקורס 
  7.)55467( מדעי המחשבשל 

  
או יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון 

שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות 
ועמדו  לפחות 75הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 

  .אנגליתבדרישות ה
  

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של 
תעודת האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי 

 נ"ז 72רק לאחר שצברו לפחות  במדעי המחשבהוראה 
, ובכללם לפחות 75ואר הראשון בממוצע של בקורסים לת

קורסי החובה, לפחות קורס מתקדם אחד, עמדו בדרישות 
האנגלית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית 

ידי הוועדה לאישור -לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על
  8תכניות לימודים.

  

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם 
התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה 

  עליהם ללמוד. 
  

 במדעי המחשבתעודת הוראה סטודנטים יהיו זכאים ל
אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי 
ההשלמה (במידת הצורך) ואת תכנית הלימודים לתעודת 

  ידי הוועדה.-י שאושרה להם עלהוראה כפ
  

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף 
נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים  12שאינו עולה על 

קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי 
התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם 

  במסגרת תעודת ההוראה.
  

תכנית הלימודים לתעודת הוראה במדעי שימו לב! 
לפי הנחיות  2012המחשב השתנתה החל מסמסטר ב

המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו לימודיהם 
וסיימו לפחות  2012לתעודת הוראה לפני סמסטר ב

סדנה בדידקטיקה של מדעי אחד מהקורסים הבאים: 
פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב , )55467המחשב (

, לפני סמסטר )10145חשיבה ביקורתית ( ,)55468(
, יוכלו להמשיך ללמוד לפי המתווים שאושרו 2012ב

להם בעבר, ובתנאי שיעמדו בהצלחה בכל דרישות 
הלימודים לקראת תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, 

בנוסף לכך, החל מסמסטר  .2013עד סוף סמסטר ג
ההכשרה המעשית את הקורסים  כוללת 2013א

. סטודנטים ותיקים שלא סמינר דידקטיופרקטיקום 
) 55468סיימו את ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (

  עד למועד זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

  
  ela@openu.ac.il לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות ל:

  
  
  
  
  
  
  

___________________________  

סדנה בדידקטיקה של הוראת מדעי המחשבלקורס 1
תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי יש כמה )55467(

יש להקפיד על סדר לימוד נכון של לכן ההכשרה המעשית
  הקורסים.

  בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים. 2
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול 3

 סמסטריאליות.שעות  6ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול 4

 שעות סמסטריאליות. 4ללימוד של 
קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול 5

 שעות סמסטריאליות. 10ללימוד של 
לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים 6

סדנה בדידקטיקה של הוראתשסיימו בהצלחה את הקורס 
  .)55467מדעי המחשב (

תכניותשל את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות  7
  תעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.לםלימודיה

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה 8
    את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.
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  שנתי - מסלול לימודים תלת
  במדעי הרוח בוגר לתואר 

   בהדגשת לימודי המזרח התיכון
 הרוח בהדגשת בוגר במדעי לתואר התכנית  במסגרת

תכנית מציעה האוניברסיטה  המזרח התיכוןלימודי 
סדר ברור שנתית. בתכנית זו - תלת לימודים מובנית

לימוד הקורסים מתחילת הלימודים עד סופם. בכל ל
סמסטר ילמדו הסטודנטים מספר מוגדר ומוסדר של 

דרישות המפורטת להלן. ראו גם קורסים לפי התכנית 
  .לימודים כלליות לתואר ראשון

  כדי להירשם לתכנית לימודים מובנית, חובה לפנות
 . בטרם ההרשמה ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 

  תשלום מותנית בלתכנית לימודים מובנית ההרשמה
  . שכר לימוד שנתי

  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו   
  ההדרכה ובדרישות  האנגלית דרישותב לעמודיש

לימודי קורס ברמה לפני  הביבליוגרפית בספרייה
 מתקדמת. 

 ינויים בקורסים או בדרישות לתואר. לשינויים ש ייתכנו
השלכות על התכניות המובנות המוצעות. בכל יש אלה 

מקרה לא יחולו שינויים כאלה בדיעבד על קורסים 
 שכבר נלמדו. 

  כמפורט בהמשך, הוכחת ידע בערביתיש להשלים ,
היסטוריה של במהלך שנה א, שכן זה תנאי קבלה לקורס 

, )10796המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (
 הנלמד בשנה ב.

  עבודות להשלמת התואר נדרשת כתיבת שתי
  1.סמינריוניות

  
 רמה נ"ז נ"ז 36 –שנה א 

 12 סמסטר א (סתיו)
  ר  6)10432: מבוא להיסטוריה של הדת (האסלאם

להיסטוריה של המזרח התיכון בעת  מבוא
 )10109החדשה (

  ר  6

 18 סמסטר ב (אביב)
  ר  6)10646התיכון בימינו ( המזרח
  ר  6)10425העולם ( התיכון בין מלחמות המזרח

  ר  6או)10208לדורותיה ( ירושלים
    )10486בעשור הראשון ( ישראל

 6 סמסטר ג (קיץ)
  ר  6  2קורס בחירה במדעי הרוח

    
     זנ" 36 –שנה ב 

 18 סמסטר א (סתיו)
  ר  6)10657הערבית בישראל ( החברה

: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה
3)10796( בערבית טקסטים

  ר  6

לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי  מבית
)10423ישראל בין מלחמות העולם (-בארץ

  ר  6

 12 סמסטר ב (אביב)
: ותרבויותיו התיכון המזרח של היסטוריה
המשך–3)10796( בערבית טקסטים

    

  ר/מ  46קורס בהיסטוריה כללית
  ר  56קורס בתולדות עם ישראל

 6 סמסטר ג (קיץ)
  ר  26קורס בחירה במדעי הרוח

    
    
    

  רמה  נ"ז זנ" 36–שנה ג
  18 סמסטר א (סתיו)

  מ  6)10510נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (
  מ  6 )10950( ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
  ר  6 6לאומיים-קורס במדע המדינה ויחסים בין

  18 סמסטר ב (אביב)
תימן: היסטוריה, חברה, תרבות  יהודי

 או)10565(
  מ  6

     )10311( 20-19-אפריקה במאות ה-צפון יהודי
  ר  6  2קורס בחירה במדעי הרוח 

    ר/מ  6  7בחירהקורס
  הוכחת ידע בערבית

הוכחת ידע בשפה עמידה בדרישות התכנית מותנית ב
פטור מדרישה זו יינתן  מתחילים.ברמת  הערבית

  לעומדים באחד מן התנאים הבאים: 
 בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית סיימו 
 יחידות  5בחינת בגרות בערבית בהיקף של ב נבחנו

  לימוד
  ברמה מקבילה פטור מלימודי ערבית השיגו

 מאוניברסיטה אחרת
  

מי שאינו עומד באחד מן התנאים לעיל יכול לזכות בפטור 
 .בחינת מיוןמהוכחת ידע בשפה הערבית לאחר שייבחן ב

האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: 
יסודות הערבית , )91465יסודות הערבית הספרותית א (

. קורסים אלה אינם מקנים נקודות )91466הספרותית ב (
זכות. כל סטודנט יתחיל ללמוד את הקורס שנקבע לפי 
רמת הידע הנוכחי שלו, ויתקדם בהדרגה עד לסיום 

. לאחר סיום )91466( בספרותית יסודות הערבית ההקורס 
קורס זה ייחשב כעומד בדרישת הוכחת הידע בשפה 

  הערבית. 
___________________________  

את העבודות הסמינריוניות יש לכתוב במסגרת שניים מתוך 1
נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכוןהקורסים הבאים: 

,)10565יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (, )10510(
ידע דתי,, )10311( 20-19- אפריקה במאות ה-יהודי צפון

  . )10950סמכות וכריזמה באסלאם (
ניתן לבחור מקורסי בחירה נוספים מהתכנית או ממגוון 2

  הקורסים במדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה.
קורס שנתי. לפני לימוד הקורס יש צורך בהוכחת ידע בערבית 3

  לעיל.  ידע בערביתהוכחת בהתאם לסעיף 
בין יהודים לנוצרים:ניתן לבחור אחד מן הקורסים הבאים:  4

אירופה עד ראשית העת החדשה-יהודים ונוצרים במערב
האימפריה, )10403אירופה ערש הלאומיות (, )10275(

עלייה,  )10751העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (
מסעי הצלב:, )10500לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (

אתיופיה: נצרות,, )10945היסטוריה והיסטוריוגרפיה (
  .)10333אסלאם, יהדות (

יהודים בעידן של ניתן לבחור אחד מן הקורסים הבאים: 5
ציון לציונות: תולדות התנועה בין, )10204תמורות (

.)10234בימי שואה וגבורה (,)10121( 1914-1881הציונית
חברות מזרחניתן לבחור עחד מן הקורסים הבאים:  6

תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה ולבנון
דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית, )10795(
,)10482( 1945-1900היסטוריה דיפלומטית , )10660(

צמיחת המדינות, )10205לאומיים (-מושגי יסוד ביחסים בין
 .)10206באפריקה (החדשות

ניתן לבחור קורס ממגוון הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. 7
שימו לב: במסגרת הלימודים לתואר בוגר במדעי הרוח

נ"ז 24בהדגשת לימודי המזרח התיכון יש ללמוד לפחות 
נ"ז מתקדמות ישלימו 24מתקדמות. סטודנטים שטרם צברו 

  אותן במסגרת קורס זה.
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בוגר שנתי לתואר - מסלול לימודים תלת
   בספרות ובקולנוע

 מציעה  בוגר בספרות ובקולנועלתואר התכנית  במסגרת
שנתית. - תלת תכנית לימודים מובניתהאוניברסיטה 

לימוד הקורסים מתחילת לסדר ברור בתכנית זו 
הלימודים עד סופם. בכל סמסטר ילמדו הסטודנטים 
מספר מוגדר ומוסדר של קורסים לפי התכנית 

  המפורטת להלן.
  ,לפנות  ישכדי להירשם לתכנית לימודים מובנית

 . בטרם ההרשמה ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 
  מותנית בתשלום לתכנית לימודים מובנית ההרשמה

  . שנתי שכר לימוד
  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו   
  ההדרכה ובדרישות  האנגלית דרישותב לעמודיש

לימודי קורס ברמה לפני  הביבליוגרפית בספרייה
 תקדמת. מ

 ינויים בקורסים או בדרישות לתואר. לשינויים ש ייתכנו
יש להם השלכות על התכניות המובנות המוצעות. אלה 

בכל מקרה לא יחולו שינויים כאלה בדיעבד על קורסים 
 שכבר נלמדו. 

  סמינריונית ודהעבלהשלמת התואר נדרשת כתיבת 
בקולנוע, והעבודה הסמינריונית בספרות תיכתב 

 –ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם" במסגרת הקורס 
  .)10301מקורות, מבנים, משמעויות (

  
 רמה נ"ז נ"ז 39 –שנה א 

 18 סמסטר א (סתיו)
  פ  6 )10112( 20- הסיפור העברי בראשית המאה ה

  ר  6)10640( סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע להבין
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון

)10154( 
  פ  6

 18 סמסטר ב (אביב)
  ר  6 )10421מבוא לקולנוע ישראלי (

  ר  6)10221( 19-מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה
  ר  6 )10292מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (

 6 ג (קיץ) סמסטר
  ר  6  )10648( 1939-1895 תולדות הקולנוע א:

  
 זנ" 42 –שנה ב 

    

 18 סמסטר א (סתיו)
  תורת הספרות והתרבות: אסכולות

 )10734זמננו (-בנות
  ר  6

  ר  6 )10290( הפואטיקה של הסיפורת
  ר  6 )10246התחלות ( :עמוס עוז וא"ב יהושע

 18 סמסטר ב (אביב)
הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה  הקומדיה
 )10747( ומגדר

  ר  6

  ר  6 )10792מבוא לתאוריות קולנועיות (
  ר  6 )10683( 1980-1940תולדות הקולנוע ב: 

  6 סמסטר ג (קיץ)
   –בימים האחרים: תמורות בשירה העברית

 )10429בין תש"ח לתש"ך (
  ר  6

 
 
 

    

  רמה  נ"ז זנ" 30–שנה ג

  15 סמסטר א (סתיו)
   –ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם"

 )10301מקורות, מבנים, משמעויות (
  מס  6

  מ  6)10378גישות בביקורת הספרות (ג'יין אוסטן:
  12 סמסטר ב (אביב)

  מ  6 )10911'אנרים של המותחן בקולנוע (ז
הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה 

  )10655( 20-ה

  ר  6

  6 סמסטר ג (קיץ)
                  מ  6 )10551( הישראליבקולנוע  שואההניצולי
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בוגר שנתי לתואר - מסלול לימודים תלת

   במדעי החברה בהדגשת תקשורת
 בוגר במדעי החברה בהדגשת לתואר התכנית  במסגרת

 תכנית לימודים מובניתמציעה האוניברסיטה  תקשורת
לימוד הקורסים לסדר ברור שנתית. בתכנית זו - תלת

מתחילת הלימודים עד סופם. בכל סמסטר ילמדו 
הסטודנטים מספר מוגדר ומוסדר של קורסים לפי 

דרישות לימודים המפורטת להלן. ראו גם התכנית 
  .כלליות לתואר ראשון

 לפנות  ישרשם לתכנית לימודים מובנית, כדי להי
 . בטרם ההרשמה ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 

  מותנית בתשלום לתכנית לימודים מובנית ההרשמה
  . שכר לימוד שנתי

  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו   
  ההדרכה ובדרישות  תהאנגלי תודרישב לעמודיש

לימודי קורס ברמה לפני  ההביבליוגרפית בספריי
 מתקדמת. 

 בקורסים או בדרישות לתואר. לשינויים  ייתכנו שינויים
השלכות על התכניות המובנות  לעתיםיש אלה 

לו שינויים כאלה בדיעבד המוצעות. בכל מקרה לא יחו
 על קורסים שכבר נלמדו. 

  שתי עבודות להשלמת התואר נדרשת כתיבת
, שמהן לפחות עבודה אחת תקשורתסמינריוניות ב

 אמפירית.
  
 

 רמה נ"ז נ"ז 37 –שנה א 
 12 סמסטר א (סתיו)

  ר  6 )10408תקשורת המונים (ל מבוא
  פ  3 )10161מבוא לחשיבה חברתית (

  ר  3 )10612תקשורת המונים בישראל (
 15 סמסטר ב (אביב)
  ר  6 )10134מבוא לסוציולוגיה (

  ר  6)10640מבוא לאמנות הקולנוע ( :להבין סרטים
  ר  3 )10748שיטות מחקר איכותניות (

 10 (קיץ)סמסטר ג 
  ר  2  1בתקשורת סדנה
  ר  2 1בתקשורת סדנה

  ר  6ברמה רגילה בבחירה חופשית קורס בחירה
  

  זנ" 42 –שנה ב 
    

 16 סמסטר א (סתיו)
 המחקר עקרונות: א הכמותי המחקר יסודות
 )10769( ועיצוב

  ר  4

  ר  6 )10439תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (
  ר  6 )10104פסיכולוגיה חברתית (

 12 סמסטר ב (אביב)
 נתונים ניתוח: ב הכמותי המחקר יסודות

 )10775( סטטיסטיים
  ר  4

  ר  4 )10758(תקשורת ה שיח
קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש

)10712( 
  ר  4

 
 
 

     

  רמה  נ"ז
  14 סמסטר ג (קיץ)

  ר  2  1בתקשורתסדנה
לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים 

 )10698בחייהם של ילדים ובני נוער (
  ר  6

  מ  6 קורס ברמה מתקדמת בבחירה חופשית
  

 זנ" 29–שנה ג
    

  14 סמסטר א (סתיו)
  ר  2 1בתקשורתסדנה
בחירה ברמה מתקדמת מתוך רשימת קורס

 2הקורסים המתקדמים בתקשורת
  מ  6

קורס בחירה ברמה מתקדמת מתוך רשימת 
 2הקורסים המתקדמים בתקשורת

  מ  6

  15 סמסטר ב (אביב)

בישראל דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית
)10724( 

  ר  3

  ר  6  )10716תקשורת ודעת קהל (
קורס בחירה ברמה מתקדמת מתוך רשימת 

  2הקורסים המתקדמים בתקשורת

  מ  6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

סדנה בכתיבה עיתונאית מהסדנאות הבאות:אחת 1
סדנת סרטי, )10658סדנה בעריכה עיתונאית (, )10618(

סדנה, )10621תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (
סדנת רדיו  ,)10746בעידן דיגיטלי ( ת וידאובעריכ

    .)10763סדנה ביחסי ציבור (,)10749(
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנטאחד מבין הקורסים:  2

תרבות, תקשורת ופנאי, )10921ושל תקשורת מקוונת (
יריבים או, )10532תקשורת כתרבות (, )10503בישראל (

     .)10946שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת (
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בוגר שנתי לתואר - מסלול לימודים תלת
   בפסיכולוגיה

 מציעה  בוגר בפסיכולוגיהלתואר התכנית  במסגרת
שנתית. - תלת תכנית לימודים מובניתהאוניברסיטה 

לימוד הקורסים מתחילת לסדר ברור בתכנית זו 
טר ילמדו הסטודנטים הלימודים עד סופם. בכל סמס

מספר מוגדר ומוסדר של קורסים לפי התכנית 
דרישות לימודים כלליות המפורטת להלן. ראו גם 

  .לתואר ראשון
  ,לפנות  ישכדי להירשם לתכנית לימודים מובנית

 . בטרם ההרשמה ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 
  מותנית בתשלום לתכנית לימודים מובנית ההרשמה

  . שכר לימוד שנתי
  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו   
  ההדרכה ובדרישות  תהאנגלי תדרישוב לעמודיש

לימודי קורס ברמה לפני  ההביבליוגרפית בספריי
 מתקדמת. 

 ינויים בקורסים או בדרישות לתואר. לשינויים ש ייתכנו
יש השלכות על התכניות המובנות המוצעות. בכל אלה 

מקרה לא יחולו שינויים כאלה בדיעבד על קורסים 
 שכבר נלמדו. 

 י עבודות שת תלהשלמת התואר נדרשת כתיב
שמהן לפחות עבודה סמינריונית  ,תסמינריוניו

 אמפירית אחת.
  
  

 רמה נ"ז נ"ז 38 –שנה א 
 13 סמסטר א (סתיו)

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
)30111( 

  פ  3

  פ  6 )10136מבוא לפסיכולוגיה (
  פ/ר  4 קורס בחירה

 15 סמסטר ב (אביב)
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

)30112( 
  ר  3

  ר  6 )10104חברתית (פסיכולוגיה 
  ר  6 קורס בחירה

 בפסיכולוגיה ובחינוך השתתפות במחקרים
)91412( 

–  –  

 10 סמסטר ג (קיץ)
  ר  4  )10269אישיות: תאוריה ומחקר (

  ר  6 1דעת-קורס מרחיב
  

 נ"ז 30 –שנה ב 
    

 16 סמסטר א (סתיו)
  שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות

 )10285המחקר וסגנונותיו (
  ר  4

  ר  6 2)10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (
  ר  6 )10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (

 6 סמסטר ב (אביב)
שונות התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח

)10686( 
  ר  3

     המשך–)10615פסיכולוגיה פיזיולוגית (
  ר  3 )  10781( נות וזיקנהקפסיכולוגיה של הזד

  
  

  רמה  נ"ז
  8 סמסטר ג (קיץ)

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות 
)10493( 

  ר  4

  ר  4 )10619פסיכופתולוגיה (
  

 נ"ז 40–שנה ג
    

  16 סמסטר א (סתיו)
  ר  4)10252ומעשה (אוריה מבחנים פסיכולוגיים: ת

  מ  6 )10935נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (
  פ/ר/מ  6 קורס בחירה

  18 סמסטר ב (אביב)

  מ  6 )10524היסטוריה של הפסיכולוגיה (
  מ  6  )10904שינה והפרעות שינה בילדות (

  מ  6 )10575הזדהות עם קבוצות (
  6 סמסטר ג (קיץ)

  פ/ר/מ  6 קורס בחירה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

אחד מתוך רשימת קורסים דעת-מרחיב קורס 1
  .במדעיםאומדעי הרוח בדעת -מרחיבי

  קורס שנתי. 2
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שנתי לתואר - מסלול לימודים ארבע
   בניהול ובכלכלהבוגר 

 מציעה  בוגר בניהול ובכלכלהלתואר התכנית  במסגרת
- ארבע תכנית לימודים מובניתהפתוחה האוניברסיטה 

לימוד הקורסים לסדר ברור שנתית. בתכנית זו 
מתחילת הלימודים עד סופם. בכל סמסטר ילמדו 
הסטודנטים מספר מוגדר ומוסדר של קורסים לפי 

דרישות לימודים המפורטת להלן. ראו גם התכנית 
  .כלליות לתואר ראשון

  כדי להירשם לתכנית לימודים מובנית, חובה לפנות
 . בטרם ההרשמה ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 

  מותנית בתשלום לתכנית לימודים מובנית ההרשמה
  . שכר לימוד שנתי

  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו   
  ההדרכה ובדרישות  האנגלית דרישותב לעמודיש

לימודי קורס ברמה לפני  הביבליוגרפית בספרייה
 מתקדמת. 

  ייתכנו שינויים בקורסים או בדרישות לתואר. לשינויים
אלה השלכות על התכניות המובנות המוצעות. בכל 
מקרה לא יחולו שינויים כאלה בדיעבד על קורסים 

 שכבר נלמדו. 
 מומלץ ללמוד  לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי את הקורס 
 לת הלימודים.לפני תחי )95001( החברה

  עבודות סמינריוניותלהשלמת התואר נדרשות שתי, 
  .אחת בניהול ואחת בכלכלה

  
 רמה נ"ז נ"ז 19 –שנה א 

 9 סמסטר א (סתיו)
  ר  6)10430התנהגות ארגונית (

  +  )10131מבוא למיקרוכלכלה (
)96291סדנה בקורס למיקרוכלכלה (

  פ  3

 6 סמסטר ב (אביב)
  מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי

 )30111החברה א (
  פ  3

  חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה
 )10142וניהול (

  פ  3

  4 (קיץ) סמסטר ג
  פ  4  )10126מבוא למקרוכלכלה (

  
 זנ" 25 –שנה ב 

    

   12 (סתיו) סמסטר א
  ר  3)10627תורת המחירים א (

  מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי
 )30112החברה ב (

3  
  

  ר
  

  ר  6 )10281ניהול השיווק (
   10 (אביב) סמסטר ב

  ר  3)10628תורת המחירים ב (
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות

)10285וסגנונותיו (המחקר 
  ר  4

  ר  3 )10793מקרו כלכלה א (
  3 ג (קיץ)סמסטר 

  ר  3)10629תורת המחירים ג (

 
  
 

    

  רמה  נ"ז נ"ז 30–שנה ג
    15 א (סתיו)סמסטר

  פ/ר  6 1קורס בחירה בניהול
  ר  6 )10280יסודות החשבונאות (

  ר  3 )10794מקרו כלכלה ב (
    12 (אביב)סמסטר ב

  תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים 
 )10230( עסקיים

  ר  6

  ר  6 )10777ניהול טכנולוגיות וחדשנות (
    3 סמסטר ג (קיץ)

או בחינת  )20127יישומי מחשב מתקדמים (
 פטור

  פ  –

  מ  3 2קורס בחירה מתקדם בכלכלה מקבוצה א
  

  זנ" 36–שנה ד
    

    18 סמסטר א (סתיו)
  ר  6  )10284מושגי יסוד באקונומטריקה (

עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי  תאוריות
   או  )10960(

   או )10523מוסר ועסקים (
שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה 

   או )10522(
  )10404ניהולית ותמחיר (מבוא לחשבונאות 

  ר/מ  6
  
  
  
  

  מ  6 3קורס בחירה מתקדם בניהול
    15  )אביב(סמסטר ב

  מ  6 3קורס בחירה מתקדם בניהול
  מ  3 4בכלכלה מקבוצה אקורס בחירה מתקדם 

צדק כלכלי וחברתי  עכשוויות של תאוריות
   או  )10960(

   או )10523מוסר ועסקים (
 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה

   או )10522(
  )10404מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (

  ר/מ  6

    3  ג (קיץ)סמסטר
  מ  3 5קורס בחירה מתקדם בכלכלה מקבוצה א

___________________________  
קורסי בחירה אפשריים בניהול (רמת פתיחה או רמה רגילה): 1

ניהול, ) 10455 התנהגות צרכנים (,  ) 10800 דיני חוזים (
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר, ) 10279 משאבי אנוש (

תכנון, ניתוח ועיצוב , ) 10426 כלכלה ניהולית (,  ) 10404 (
  . ) 10645 מערכות מידע (

קורסי בחירה אפשריים בכלכלה מקבוצה א (רמה מתקדמת): 2
- כלכלה בין,  ) 10519 כלכלת עבודה ( , ) 10954 כלכלת ישראל (

, ) 10502 העדפה ובחירה חברתית ( , ) 10397 לאומית ריאלית (
  . ) 10398לאומית (- כלכלה מוניטרית בין

ניהול קורסי בחירה אפשריים בניהול (רמה מתקדמת): 3
יחסי עבודה , ) 10517 לאומי (-ניהול בין, ) 10908 אסטרטגי (

מוסר ועסקים,  ) 10350 מתודולוגיה של סקרים (,  ) 10588 (
ניתוח דוחות פיננסיים,  ) 10354 דיני עבודה ( , ) 10523 (
 , ) 10522 לתלמידי ניהול וכלכלה ( שיפוט והערכה , ) 10389 (

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה,  ) 10344 ניהול הפרסום (
אסטרטגיות-מערכות מידע תחרותיות , ) 10901 בעבודה (

דינמיות בזמן: יישום למשאביתכנון מערכות ,  ) 10596 (
תאוריות עכשוויות , ) 10558 ביטחון סוציאלי (,  ) 10516 אנוש (

  . ) 10960 של צדק כלכלי וחברתי (
כלכלת קורסי בחירה בכלכלה מקבוצה א (רמה מתקדמת): 4

כלכלת עבודה, ) 10917 כלכלה ציבורית ( , ) 10954 ישראל (
כלכלה , ) 10397 לאומית ריאלית (-כלכלה בין,  ) 10519 (

,) 10574 דורית (-כלכלה בין,  ) 10398 לאומית (- מוניטרית בין
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה

  . ) 10599 ובניהול (
כלכלת קורסי בחירה בכלכלה מקבוצה א (רמה מתקדמת): 5

- כלכלה בין,  ) 10519 כלכלת עבודה ( , ) 10954 ישראל (
העדפה ובחירה חברתית , ) 10397 לאומית ריאלית (

   . ) 10398 לאומית (-כלכלה מוניטרית בין,)10502(



  תכניות לימודים מובנות. 8
  

 

 187

שנתי לתואר - מסלול לימודים ארבע
   ) במדעי המחשב.B.Sc(בוגר 

 מציעה  בוגר במדעי המחשבלתואר התכנית  במסגרת
שנתית. -ארבע תכנית לימודים מובניתהאוניברסיטה 

לימוד הקורסים מתחילת לסדר ברור בתכנית זו 
הלימודים עד סופם. בכל סמסטר ילמדו הסטודנטים 
מספר מוגדר ומוסדר של קורסים לפי התכנית 

שות לימודים כלליות דריהמפורטת להלן. ראו גם 
  .לתואר ראשון

  ,לפנות  ישכדי להירשם לתכנית לימודים מובנית
 . בטרם ההרשמה ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 

  מותנית בתשלום לתכנית לימודים מובנית ההרשמה
  . שכר לימוד שנתי

  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו   
  ההדרכה ובדרישות  האנגלית דרישותב לעמודיש

לימודי קורס ברמה לפני  הביבליוגרפית בספרייה
 מתקדמת. 

 ינויים בקורסים או בדרישות לתוארש ייתכנו .
השלכות על התכניות המובנות יש  לשינויים אלה

המוצעות. בכל מקרה לא יחולו שינויים כאלה בדיעבד 
 על קורסים שכבר נלמדו. 

  

  
 רמה נ"ז נ"ז 28 –שנה א 

 10 סמסטר א (סתיו)
מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות,

 )20476קומבינטוריקה ותורת הגרפים (
  ר  4

  ר  Java (20441) 6מבוא למדעי המחשב ושפת
  15 סמסטר ב (אביב)

  ר  6 (20474) 1חשבון אינפיניטסימלי 
  ר  3 )20465מעבדה בתכנות מערכות (

  ר  6 )20407מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (
 3 סמסטר ג (קיץ)

  ר  3  )20272מערכות ספרתיות (
  

 זנ" 35 –שנה ב 
    

 15 סמסטר א (סתיו)
  ר  6 (20475) 2חשבון אינפיניטסימלי 

  ר  3 )20471ארגון המחשב (
  ר  6 (20109) 1 אלגברה לינארית

 12 סמסטר ב (אביב)
  ר  4 )20466לוגיקה למדעי המחשב (

  ר  4 (20229) 2 אלגברה לינארית
  ר  4 )20417אלגוריתמים (

 8 סמסטר ג (קיץ)
  ר  4 )20277נתונים (-מערכות בסיסי
  ר  4 )20290יסודות מדעי המחשב ( :אלגוריתמיקה

 
 
 
 
  
 
 
 
 

     

  רמה  נ"ז זנ" 27–שנה ג
  12 סמסטר א (סתיו)

  ר  4או )20425הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (
  ר  3 )20296תורת הקודים (

  ר  4 )20440אוטומטים ושפות פורמליות (
  מ  4 )20594מערכות הפעלה (

  12 סמסטר ב (אביב)

  מ  Java (20554)  4תכנות מתקדם בשפת 
  מ  4 )20585מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (

  מ  4 )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי
  3 )קיץ(גסמסטר

  מס  3 סמינר במדעי המחשב
  

  זנ" 21–שנה ד
    

  14 סמסטר א (סתיו)
  מ  6  1)20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (

  מ  6  )20580מבוא לקריפטוגרפיה (
  ר  4 )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (

  7 סמסטר ב (אביב)

  מ  4 )20595כריית מידע (
  מס  3 המחשבסדנה במדעי 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

)20582מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (במקום הקורס  1
המתוכנן לסמסטר א של שנה ד, אפשר ללמוד בסמסטר קיץ

3, המקנה )20296( תורת הקודיםשל שנה ג או ד, את הקורס 
   נ"ז ברמה רגילה.
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שנתי לתואר - מסלול לימודים ארבע
 –בניהול ובמדעי המחשב בוגר 

   מערכות ויישומים
 בוגר בניהול ובמדעי המחשב לתואר התכנית  במסגרת

תכנית מציעה האוניברסיטה  מערכות ויישומים –
סדר ברור שנתית. בתכנית זו - ארבע לימודים מובנית

לימוד הקורסים מתחילת הלימודים עד סופם. בכל ל
סמסטר ילמדו הסטודנטים מספר מוגדר ומוסדר של 

דרישות המפורטת להלן. ראו גם קורסים לפי התכנית 
  .לימודים כלליות לתואר ראשון

  ,נות לפ ישכדי להירשם לתכנית לימודים מובנית
 בטרם ההרשמה.  ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 

  מותנית בתשלום לתכנית לימודים מובנית ההרשמה
  . שכר לימוד שנתי

  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו   
  ההדרכה ובדרישות  האנגלית דרישותב לעמודיש

לימודי קורס ברמה לפני  הביבליוגרפית בספרייה
 מתקדמת. 

 ינויים בקורסים או בדרישות לתואר לשינויים ש ייתכנו
שלכות על התכניות המובנות המוצעות. בכל יש האלה 

מקרה לא יחולו שינויים כאלה בדיעבד על קורסים 
 שכבר נלמדו. 

  לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ ללמוד
מדעי  סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי את הקורס

 .לפני תחילת הלימודים )95001( החברה
  תסמינריוני עבודה כתיבתלהשלמת התואר נדרשת 

  .אחת בניהול

  

  
 רמה נ"ז נ"ז 25 –שנה א 

 12 סמסטר א (סתיו)
  ר  Java (20441) 6מבוא למדעי המחשב ושפת

  ר  6  )20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (
   10 (אביב) סמסטר ב

לתלמידי מדעי החברה: נושאים במתמטיקה 
פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה

 )10444לינארית (

  ר  4

  פ  3 )10131קרוכלכלה (ימבוא למ
  ר  3 )20465מעבדה בתכנות מערכות (

 3 סמסטר ג (קיץ)
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי

  )30203מדעים (
  ר  3

  

 זנ" 40 –שנה ב 
    

 16 סמסטר א (סתיו)
  ר  6   )20433מבני נתונים (

  ר  4 )30204(הסקה סטטיסטית 
  ר  6  )10430התנהגות ארגונית (
 16 סמסטר ב (אביב)

  שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות
 )10285המחקר וסגנונותיו (

  ר  4

  ר  6 )10280יסודות החשבונאות (
  ר  6 )10281ניהול השיווק (

 
 

     

  רמה  נ"ז
  8 סמסטר ג (קיץ)
  ר  4 )20277נתונים (-מערכות בסיסי

או בחינת  )20127יישומי מחשב מתקדמים (
 פטור

  פ  –

  פ  4  )10126מבוא למקרוכלכלה (
  

  זנ" 36-33–שנה ג
    

  14 סמסטר א (סתיו)
  ר  4 )20436עקרונות פיתוח מערכות מידע (

  מ  4 )20574נתונים (-מימוש מערכות בסיסי
  תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים 

 )10230( עסקיים
  ר  6

  16 סמסטר ב (אביב)

  מ  Java (20554) 4תכנות מתקדם בשפת 
  מ  6  1קורס בחירה בניהול ברמה מתקדמת

  ר  6 )10777וחדשנות (ניהול טכנולוגיות 
  6-3 סמסטר ג (קיץ)

  בניהול ברמת פתיחה קורס בחירה 
  2או ברמה רגילה

  פ/ר  6-3

  

  זנ" 19–שנה ד
    

  9 סמסטר א (סתיו)
  מס  3  3סמינר או סדנה במדעי המחשב

  מ  6  4קורס בחירה בניהול ברמה מתקדמת
  10 סמסטר ב

  מ  6  )20582בוא לרשתות תקשורת מחשבים (מ
  מ  4  )20595כריית מידע (

      
  

  

  

  

  

___________________________  

ניהול קורסי בחירה אפשריים בניהול (רמה מתקדמת): 1
יחסי עבודה , ) 10517 לאומי (-ניהול בין, ) 10908 אסטרטגי (

מוסר ועסקים , ) 10350 מתודולוגיה של סקרים ( , ) 10588 (
ניתוח דוחות פיננסיים , ) 10354 דיני עבודה ( , ) 10523 (
, ) 10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה ( , ) 10389 (

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה , ) 10344 ניהול הפרסום (
אסטרטגיות-ותמערכות מידע תחרותי , ) 10901 בעבודה (

יות שלתאוריות עכשוו ,) 10558 ביטחון סוציאלי ( , ) 10596 (
  .) 10960 צדק כלכלי וחברתי (

קורסי בחירה אפשריים בניהול (ברמת פתיחה או רמה 2
  , ) 10404 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (רגילה):

  . נ"ז) 3  , 10713 יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (
פירוט הסמינרים והסדנאות במדעי המחשב מופיע בקטלוג 3

  הקורסים.
ניהול קורסי בחירה אפשריים בניהול (רמה מתקדמת): 4

יחסי עבודה , ) 10517 לאומי (-ניהול בין , ) 10908 אסטרטגי (
מוסר ועסקים , ) 10350 מתודולוגיה של סקרים (  ,) 10588 (
ניתוח דוחות פיננסיים , ) 10354 דיני עבודה ( , ) 10523 (
, ) 10522 לתלמידי ניהול וכלכלה ( שיפוט והערכה  , ) 10389 (

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה , ) 10344 ניהול הפרסום (
אסטרטגיות-מערכות מידע תחרותיות , ) 10901 בעבודה (

ינמיות בזמן: יישום למשאביתכנון מערכות ד , ) 10596 (
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי , ) 10516 אנוש (

    .) 10558 ביטחון סוציאלי (,) 10960 (
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  שנתי לתואר - מסלול לימודים תלת
 בהדגשה ) במדעי החיים.B.Sc(בוגר 
  מולקולרית - תאית

 בוגר במדעי החיים בהדגשה לתואר התכנית  במסגרת
תכנית מציעה האוניברסיטה  מולקולרית-תאית

סדר ברור של שנתית. בתכנית זו -תלת לימודים מובנית
לימוד הקורסים מתחילת הלימודים עד סופם. בכל 
סמסטר ילמדו הסטודנטים מספר מוגדר ומוסדר של 

דרישות המפורטת להלן. ראו גם ם לפי התכנית קורסי
  .לימודים כלליות לתואר ראשון

  ,לפנות  ישכדי להירשם לתכנית לימודים מובנית
 . בטרם ההרשמה ייעוץ ללימודים אקדמייםלקבלת 

  מותנית בתשלום לתכנית לימודים מובנית ההרשמה
  . שכר לימוד שנתי

  בסמסטר א. יחלוהלימודים לפי תכנית זו  
  ההדרכה ובדרישות  האנגלית דרישותב לעמודיש

קיץ שנה ב, שכן סמסטר לפני  הביבליוגרפית בספרייה
זהו תנאי קבלה לקורסים המתקדמים ולחלק מקורסי 

   המעבדה.
 לשינויים  ינויים בקורסים או בדרישות לתואר.ש ייתכנו

ובנות יש לעתים השלכות על התכניות המאלה 
על קורסים המוצעות. בכל מקרה הם לא יחולו בדיעבד 

  שכבר נלמדו. 
 מי שרמת ידיעותיהם בכימיה התכנית מתאימה רק ל

רמת יחידות לימוד,  3 היא של בגרות בהיקף של
 יחידות 4 ידיעותיהם במתמטיקה היא בהיקף של

, שבאפשרותם להקדיש את עיקר זמנם לימוד
  ללימודים. 

  
 רמה נ"ז נ"ז 39 –שנה א 

 21 סמסטר א (סתיו)
: התא, גנטיקה, אבולוציה ביולוגיה כללית א

 )20118( ומגוון
  פ  6

  ר  6 1)20437כימיה כללית (
  ר  6 2)20125יסודות הפיסיקה (

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי
 )30203מדעים (

  ר  3

 16 סמסטר ב (אביב)
: מבנה ותפקוד של צמחים ביולוגיה כללית ב

 )20119( ובעלי חיים, אקולוגיה
  ר  6

  ר  3 )20282( לביולוגיםכימיה אורגנית 
  ר  4 )30204הסקה סטטיסטית (

  ר  3)20204מבנה ותפקוד ( –: חלבונים א ביוכימיה
 2 סמסטר ג (קיץ)

או בחינת  )20127( מתקדמיםיישומי מחשב 
   פטור

  פ  –

  ר  2 )20405חלבונים ( מעבדה בביוכימיה של

  
 זנ" 34 –שנה ב 

    

 34 סמסטר א (סתיו)
  ר  4 )20412( אקולוגיה

  או 3)20214מבנה ופעילות (התא: 
 )20452התא: מבנה ופעילות  (

6  
6  

  ר
  ר

 2+מ6ר  8 4)20275( גנטיקה
  ר  6 )20104( החולייתנים

  רמה  נ"ז
  6 סמסטר ב (אביב)

     המשך– )20214התא: מבנה ופעילות (
     המשך – )20275( גנטיקה

  ר  3 )20292עולם הנגיפים (
  : פחמימות, ליפידים, חומצות ב ביוכימיה
 )20247גרעין (

  ר  3

  4 סמסטר ג (סמסטר קיץ)
  ר  2 )20460בביולוגיה מולקולרית (מעבדה

  ר  2 )20236( מעבדה בביולוגיה של התא
  

  זנ" 38-35 –שנה ג
    

  19 סמסטר א (סתיו)
ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים 

)20579( 
  מ  4

  או 3)20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (
 )20536פיזיולוגיה של הצמח (

6  
  
6  

  מ
  
  מ

  ר  6 )20237עולם החיידקים (
  מס  3 4קורס סמינריוני

  19-16 סמסטר ב (סמסטר אביב)
 – )20556פיזיולוגיה של מערכות באדם (

 המשך
    

  או )20397( אבולוציה
תופעות, עקרונות  :ביולוגיה התפתחותית

  או )20410(ושאלות פתוחות 
  או )20313( רביית היונקים

 )20319( עד מאה ועשרים

  מ/ר  4-3

  מ  6  )20322( אימונולוגיה
  ר  6-4  5דעת-קורס מרחיב

  מס  3 4קורס סמינריוני
  
  

___________________________  

יחידות בכימיה חייבים ללמוד בסמסטר קיץ 3מי שאין להם  1
או להשלים את החומר )20116עולם הכימיה (את הקורס 

 בעצמם.
יסודותבמקום קורס זה ניתן ללמוד בסמסטר א את הקורס  2

יסודות הפיסיקה א לביולוגים אאו  )20113הפיסיקה א (
ות הפיסיקה ביסוד, ובסמסטר ב את הקורס )20123(
  . )20124יסודות הפיסיקה ב לביולוגים (או )20114(

3  
4 

   קורס שנתי.
מולקולרי של-הבסיס הגנטי: אפשריים ם סמינריונייםקורסי

היבטים ביולוגיים של תאים,  ) 20310 מחלות סרטניות (
הנדסה גנטית בצמחים: היבטים,  ) 20597 יצרניים (

תגלות והתאמההס,  ) 20542 מחקריים ויישומיים בחקלאות (
הציטוסקלטון של תאים,  ) 20543 לעקות סביבה בצמחים (

זרעים: תרדמה,  ) 20342 אוקריוטיים: מבנה ותפקוד (
חמצן:,  ) 20515 חיידקים בתעשייה (,  ) 20346 ונביטה (

טרנספורט תוך תאי,  ) 20349 אספקטים כימיים וביולוגיים (
נושאים נבחרים באימונולוגיה,  ) 20343 של חלבונים (

קורס סמינריוני,  ) 20514 קולטנים והמרת אותות ( , ) 20544 (
רעלים והרעלות,  ) 20590 בנושא מיוחד במדעי החיים (

, ) 20519 (  ) מודרנית בטוקסיקולוגיה נבחרים נושאים (
תאי גזע: ממחקר בסיסי,  ) 20316 שעונים ביולוגיים (

 .) 20909 ליישומים רפואיים (
דעת-מתוך רשימת קורסים מרחיבי אחד דעת- מרחיבקורס 5

תולדות או הקורס ,מדעי החברהב אומדעי הרוח ב
(20472)המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר 

     .מדעיםמתחום ה
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