
הצעה לתכנית בית הספר  
לשלטון מקומי

מדעי החברה 
והרוח



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2017

'סמסטר א

6רגיליסודות המנהל הציבורי10437

0לבחינהממטלה -סדנה לכתיבה 96297

6רגילמדיניות ציבורית10723

'סמסטר ב

6רגילופוליטיקה במדינת ישראלממשל10406

6רגיל יסודות השלטון המקומי10459

'סמסטר ג

6רגיל*בין ציון לציונות10121



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2018

'סמסטר א

6רגילדמוקרטיות ודיקטטורות פוליטיקה השוואתית10660

6רגילקרקע ותכנון, מדיניות מרחבית: סדנה10609

61136

61135

'  או טרום בסיסי ב' אנגלית טרום בסיסי א

(E/D)

'סמסטר ב

6רגילהחברה הערבית בישראל10657

6רגיל בחברה הישראלית  מגמות10495

(C)אנגלית בסיסי 61134

'סמסטר ג

(B)' אאנגלית מתקדמים61133

או השלמות אנגלית אינטנסיבית לצורך  

הגעה למתקדמים



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2019

'סמסטר א

6רגילמדיניותסדנה בשלטון מקומי כתיבת נייר 10811

6רגילנוסייד'ג10664

(A)' אנגלית מתקדמים ב31015

'סמסטר ב

6מתקדםת  "חינוך ופוליטיקה במזהנוער10510

6מתקדםהקולנוע הפלסטיני  

'סמסטר ג

6מתקדםסוציאלי  בטחון10558

09:00-12:00' יום ו

16:00-19:00' יום א



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2020

'סמסטר א

סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בבטחון סוציאלי

:מדינות בעידן הגלובליזציה10970

פרספקטיבות אנתרופולוגיות

6מתקדם

ז  "נ90כ "סה

ז  "נ18עם הכרת ' רב הסטו

'סמסטר ב

6ז בלימודי תעודה"נ914306

ממודולתנקודות ההשלמה יורכבו 18*

הקורסים  2דיפלומה הכוללת את 

נקודות לימודי תעודה6+ האקדמיים



דגשים נוספים על התכנית
על סמך לימודי התעודהנקודות זכות 18הכרה של התכנית כוללת •

"  מינהל השלטון המקומי"

סטודנטים שלמדו לימודים על תיכוניים במוסדות –הכרה בלימודים קודמים•

הועדה להכרה בלימודים  . אחרים רשאים להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים

.קודמים תדון בבקשות ותודיע לסטודנטים על החלטותיה

התכנית המצורפת הינה דוגמא אחת בלבד מתוך מגוון אפשרויות לתואר בתחום •

.  זה

עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון  : דרישות כלליות לתואר•

,  הוכחת ידע באנגלית, צבירת נקודות זכות לתואר, האוניברסיטה הפתוחה

.  הדרכת ביבליוגרפיה בספריה

.שתי עבודות סמינריונית אחת במדעי החברה והשניה במדעי החברה או הרוח•

24לפחות :ובהןז "נ108לתואר יש לצבור לפחות נקודות 108יש לצבור לפחות •

ז מתקדמות "נ

.הצעה זו איננה מחליפה עיון בידיעון ובקטלוג האקדמי•

.  התכנית המצורפת הינה דוגמא אחת מתוך מגוון אפשרויות לתור בתחום זה•

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדר הקורסים

.ס לשלטון מקומי"או להחליפם בכפוף לצרכים האקדמיים של ביה\ו


